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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 1 czerwca 2016 roku, odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji 
z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawoz-
dania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów 
 
Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Żyrardowie zdał informację 
o aktualnej sytuacji na rynku pracy infor-
mując, że optymizmem napawa fakt spadku 
bezrobocia w powiecie żyrardowskim. 
Zdaniem dyrektora problem bezro-
bocia w gminie Mszczonów z uwagi na 
bardzo niski procent osób pozostają-
cych bez pracy w zasadzie nie istnieje.  
W samej gminie zarejestrowanych jest 447 
bezrobotnych,  którzy formalnie posiadają 
status osób długotrwale będących bez pracy. 
Według Jana Maciejskiego w dalszym ciągu 
głównym problemem w  gminie Mszczonów 
stanowi wciąż wysoka liczba osób bezrobot-

nych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, a także bardzo duża ilość 
osób trwale będących bez pracy.
Dyrektor podkreślił wzorową współpracę Powiatowego 
Urzędu Pracy w Żyrardowie z władzami gminy Mszczonów 
oraz z Gminnym Centrum Informacji, dziękując za wieloletnią 
współpracę i wkład w aktywizację mazowieckiego rynku pracy. 
Korzystając z okazji Marek Zientek, jako wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej pytał o konsekwencje zatrudniania obcokrajowców w super-
marketach.
- Jaki wpływ na rynek pracy ma zatrudnianie obcokrajowców 
w supermarketach. Czy nie ma chętnych do pracy w takich 
sklepach wśród naszych pracowników? pytał Marek Zientek. 
W odpowiedzi dyrektor PUP podkreślił, że zatrudnianie cudzoziemców 

realizuje się tylko i wyłącznie na podstawie 
oświadczeń i za najniższe stawki, co wiąże się 
z patologią. 
- Rynek pracy rządzi się swoimi prawami, 
które regulowane są przez cenę czyli płacę. 
I to właśnie konkurencja ze strony pracow-
ników zza wschodu eliminuje skutecznie 
polskich kandydatów do pracy – tłumaczył 
Jan Maciejski.

Ocena działalności Gminnego Centrum 
Informacji w Mszczonowie
 
Beata Sznajder jako dyrektor Gminnego 
Centrum Informacji omówiła kwestie zwią-
zane ze strukturą zatrudnienia oraz obszarami 

działalności centrum.
Jednym z podstawowych obszarów działalności GCI jest udostęp-
nianie mieszkańcom gminy i osobom przyjezdnym pracowni multi-
medialnej w Mszczonowie i Osuchowie oraz usługi biurowe. 
Filia w Osuchowie skupia swoją uwagę przede wszystkim na 
doradztwie dla rolników i pomoc w wypełnianiu wniosków. 
Dyrektor poinformowała, że w roku ubiegłym w GCI zarejestrowało 
się 50 osób bezrobotnych z terenu powiatu żyrardowskiego z czego 
z miasta i gminy Mszczonów 35 osób, w tym 25 kobiet i 10 mężczyzn. 
Struktura bezrobotnych pod względem płci, wieku i wykształ-
cenia osób jest tendencyjna. Wśród osób bezrobotnych większość 
stanowią kobiety (64%), osoby w przedziale wiekowym 18–30 lat 
(42%) oraz osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (70%).  
Gminne Centrum Informacji aktywnie działa na lokalnym rynku pracy 
poprzez: przekazywanie aplikacji personalnych osób zarejestrowanych 
w bazie danych do firm (235 aplikacji), konsultacje nt. rynku pracy, 
przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert (975 osób), 
przygotowanie aplikacji personalnych (85) oraz dodatkowo przepi-
sanie przygotowanych odręcznie CV i listów motywacyjnych (70). 
Ponadto centrum przyjmuje oferty pracy od pracodawców. 
W 2015 roku zostało złożonych 166 takich ofert. Największą 
grupę  stanowiły oferty na stanowiska pracowników nie wymaga-
jące potwierdzonych (zaświadczeniem, certyfikatem) kwalifikacji: 
opiekunka, sprzątaczka, pracownik fizyczny. Kolejne dwie grupy 
to branża gastronomiczna oraz branża specjalistów z uprawnie-
niami zawodowymi (m.in. ładowarki, koparki, spawacz, mechanik). 
Najmniej ofert wpłynęło w działach/ branżach: szwaczka; 
stolarstwo; przedstawiciel handlowy; sektor medyczny; 
informatyka i grafika komputerowa, w tym trenerzy. 
GCI prowadzi w szerokim zakresie konsultacje dotyczące działalności 
gospodarczej, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób planujących 
rozpocząć tę działalność, a także działalność szkoleniową i projektową. 
Z porad konsultacyjnych udzielonych przez pracowników GCI w roku 
2015 skorzystało 35 przyszłych i obecnych przedsiębiorców.
 
W roku ubiegłym GCI zrealizowało następujące projekty:  
- „Platforma współpracy organizacji oraz inicjatyw obywatelskich 
Mazowsza Zachodniego” - bezpłatne usługi dla organizacji pozarządo-
wych (członków, pracowników, wolontariuszy) z terenu miasta i gminy 
Mszczonów, 
- „Questing”  w ramach projektu partnerskiego zrealizowano wspólnie 
z Lokalna Grupą Działania „Ziemia Chełmońskiego” dwie trasy questin-
gowe „Szlakiem przeszłości”  i „Skarby Mszczonowa”, 
- FIO Mazowsze Lokalnie - w ramach projektu partnerskiego z Fundacją 
„Fundusz Młodych” zrealizowano na terenie Gminy Mszczonów dwa 
projekty: Grupa Amshinow - gry terenowe oraz „Zdrowo bo wiejsko” 
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Koło Gospodyń Wiejskich.

Dyrektor omówiła również działalność Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej i Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, a także Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego i Grupy Rekonstrukcji Historycznej. 
Beata Sznajder omówił główne zadania Izb do których należą: 
propagowanie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej oraz podej-
mowanie akcji promocyjnych, wypożyczanie eksponatów, digitali-
zacja zbiorów, transkrypcja nagrań, prowadzenie serwisu interne-
towego oraz współpraca z innymi organizacjami w tym MSH i GRH 
przy inscenizacjach historycznych. Oprócz powyżej wymienionych 
zadań należy również prowadzenie zajęć umuzykalniających i organi-
zację koncertów muzycznych w wykonaniu uczestników tychże zajęć.  
W podsumowaniu sprawozdania radny Mirosław Wirowski zwrócił się 
z pytaniem do dyrektor GCI o możliwość dodrukowania większej ilości 
albumu historycznego z uwagi na ogromne zainteresowanie tą pozycją 
wśród lokalnej społeczności.
W odpowiedzi Beata Sznajder poinformowała, że GCI w dalszym ciągu 
dysponuje odpowiednią ilością albumów dla osób pragnących nabyć 
tę monografię.
Korzystając z okazji radny Wirowski podziękował także Radzie Miej-
skiej oraz Burmistrzom za wspaniałą inicjatywę jaką było stworzenie 
ogniska muzycznego w IPRM i zorganizowanie darmowych zajęć gry 
na instrumentach muzycznych dla mieszkańców gminy Mszczonów. 
- To wspaniała inicjatywa, dzięki której można spełnić swoje życiowe 
marzenia, za co bardzo dziękuję. Jako uczestnik tych zajęć proszę 
władze samorządowe Mszczonowa, żeby po trwającym cyklu 
3-letnim wystartować z następną turą dla kolejnych osób pragnących 
skorzystać z tak niebywałej możliwości- mówił Mirosław Wirowski. 
Swoje podziękowania do dyrektor GCI skierowała także radna 
Barbara Gryglewska podkreślając ogromny wkład pracy i zaan-
gażowanie w rozwój i promocję Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego i Grupy Rekonstrukcji Historycznej. 
- To ewenement na skalę krajową, że władze samorządowe tak bardzo 
doceniają i rozumieją politykę historyczną. Dziękuję za ogromne 
zaangażowanie i pomoc w propagowaniu kultury historycznej wśród 
lokalnej społeczności- mówiła z uznaniem Barbara Gryglewska. 

Ocena zasobów opieki społecznej
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zdała informację dotyczącą oceny zasobów opieki społecznej. 
Z przedstawionej oceny wynika, że następuje spadek ilości miesz-
kańców, natomiast wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym 
i korzystających z pomocy społecznej. Niestety zauważa się 
wzrost osób uzależnionych od alkoholu i rodzin w których zało-
żone zostały niebieskie karty z uwagi na istniejącą przemoc. 
Zdaniem Barbary Ciszewskiej zauważa się coraz większą paupery-
zację społeczeństwa, a także zapotrzebowanie mieszkańców na usługi 
specjalistyczne, opiekuńcze, prawne i psychologiczne. Niezbędne 
są także świetlice środowiskowe dla dzieci, w których rodziny mogą 
znaleźć wsparcie pomoc  w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.  
Według kierownik Ciszewskiej bardzo ważne jest dalsze zatrudnienie 
dwóch asystentów rodziny z których pomocy korzysta 15 rodzin. 
W ramach programu 500+ do końca maja bieżącego do  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej trafiło 858 wniosków na 1317 dzieci.  
 
Podjęte uchwały
Podczas obrad XIII sesji Rady Miejskiej, radni podjęli szereg bieżących 
uchwał, w tym:
uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 
Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku”, 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejsco-
wości Grabce Wręckie oraz fragment miejscowości Osuchów. 
W podsumowaniu Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM podzię-
kował w imieniu mieszkańców Osuchowa oraz księdza proboszcza 
parafii w Osuchowie za doprowadzenie do finału opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza. 
- Dziękuję za uwzględnienie w tym planie wszystkich moich 
próśb i sugestii. Teraz powiększenie osuchowskiej nekropolii 
w końcu będzie mogło być zrealizowane- mówił Marek Zientek. 
Radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości, uchwałę w sprawie wydzierża-
wienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchwałę 
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, a także 
udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy. 
Rada Miejska również pozytywnie przyjęła zmiany w uchwale budże-
towej gminy Mszczonów na rok 2016.
 
Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że okresie między sesjami zespół kontrolny odbył 
dwa posiedzenia, w tym w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, a także  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podczas spotkań 
członkowie komisji kontrolowali gospodarkę finansową obu jedno-
stek. W wyniku przeprowadzonych kontroli komisja nie stwierdziła 
nieprawidłowości w analizowanych sprawozdaniach finansowych. 
 
Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami 
W okresie między sesjami burmistrz Mszczonowa wydał osiem zarzą-
dzeń dotyczących m.in. spraw budżetowych, powołania komisji prze-
targowej na usługę finansową gminy, a także ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 
Burmistrz poinformował, że na bieżąco gmina przygotowuje wnioski 
unijne na realizacje gminnych inwestycji oraz wykonanie projektu 
rewitalizacji Mszczonowa.
Wiele uwagi burmistrz poświęcił omówieniu spraw związanych 
z koncepcją budowy linii 400kV przez teren gminy Mszczonów. 
Burmistrz podkreślił, że w najbliższym czasie odbędą się 
kolejne spotkania przedstawicieli samorządów z ministrami 
i wojewodą, aby w konsekwencji powołać niezależną grupę 
ludzi do oceny każdego z wariantów budowy tej inwestycji. 
Józef Grzegorz Kurek poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska jest już po przeanalizowaniu dokumentacji środowiskowej 
firmy Global Park. Aktualnie RDOŚ nakazała inwestorowi, wnieść do 
raportu poprawki, po czym ma zostać wydana ostateczna decyzja 
oddziaływania na środowiskowo inwestycji Park of Poland.

Sprawy różne
Radny Waldemar Suski pytał o powrót tematu budowy lotniska na 
terenie gminy Mszczonów.
W odpowiedzi Józef Grzegorz Kurek zdementował infor-
mację, jakoby lotnisko miałoby powstać na terenie Wręczy.  
- Istnieje zainteresowanie ze strony Chińczyków budową lotniska 
w Polsce centralnej, jednak w chwili obecnej nie ma żadnych 
konkretów co do lokalizacji i terminów budowy takiej inwestycji- 
tłumaczył burmistrz Mszczonowa.
Radna Barbara Gryglewska pytała o postęp negocjacji w sprawie 
przejęcia przez gminę budynku starego młyna w Mszczonowie. 
W odpowiedzi burmistrz Kurek poinformował, że gmina doszła do 
porozumienia z właścicielem młyna, który zgodził się zamienić nieru-
chomość za działkę budowlaną położoną przy ulicy Tarczyńskiej. 
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą o interwencję gminy 
w sprawie naprawy ulicy Dworcowej będącą drogą wojewódzką.  
Na pytanie przewodniczącego Łukasza Koperskiego dotyczące planów 
reorganizacyjnych Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, powołania 
przez gminę Spółdzielni Socjalnej i stworzenia Domu Dziennego 
Pobytu dla osób starszych, Józef Grzegorz Kurek poinformował, że jest 
koncepcja, aby w obecnym budynku komisariatu Policji powstała Izba 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, zaś w lokalu przy ulicy Warszawskiej 
(obecnie IPZM)  utworzona by została Spółdzielnia Socjalna. Z kolei 
w budynku lecznicy przy ulicy Tarczyńskiej mieściłby się Punkt Rehabi-
litacyjny, Dom Dziennego Pobytu oraz Świetlica Środowiskowa. 

Łukasz Nowakowski
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Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodni-
czący RM Łukasz Koperski, wiceprzewod-
niczący Marek Zientek, wiceprzewodni-
czący RM Andrzej Osiński,  radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny 
Jerzy Siniarski, radny Mirosław Wirowski. 
 
Radni w trakcie prac komisji ocenili działalności 
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. 
Magdalena Podsiadły z Gminnego Centrum 
Informacji omówiła kwestie związane ze 
strukturą zatrudnienia oraz obszarami dzia-
łalności centrum. Z kolei Joanna Fijałkowska, 
główna księgowa GCI przedstawiła koszty 
związane z funkcjonowaniem centrum. 
Jednym z podstawowych obszarów działal-
ności GCI jest udostępnianie mieszkańcom 
gminy i osobom przyjezdnym pracowni multi-
medialnej w Mszczonowie i Osuchowie oraz 
usługi biurowe. Filia w Osuchowie skupia 
swoją uwagę przede wszystkim na doradztwie 
dla rolników i pomoc w wypełnianiu wniosków. 
W roku ubiegłym w GCI zarejestrowało się 50 
osób bezrobotnych z terenu powiatu żyrar-
dowskiego z czego z miasta i gminy Mszczonów 
35 osób, w tym 25 kobiet i 10 mężczyzn. 

Struktura bezrobotnych pod względem płci, 
wieku i wykształcenia osób jest tenden-
cyjna. Wśród osób bezrobotnych większość 
stanowią kobiety (64%), osoby w przedziale 
wiekowym 18–30 lat (42%) oraz osoby 
z wykształceniem ponadgimnazjalnym (70%).  
Gminne Centrum Informacji aktywnie działa na 
lokalnym rynku pracy poprzez: przekazywanie 
aplikacji personalnych osób zarejestrowanych 
w bazie danych do firm (235 aplikacji), konsul-
tacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, 
sprawdzanie aktualności ofert (975 osób), 
przygotowanie aplikacji personalnych (85) 
oraz dodatkowo przepisanie przygotowanych 
odręcznie CV i listów motywacyjnych (70). 
Ponadto centrum przyjmuje oferty 
pracy od pracodawców. W 2015 roku 
zostało złożonych 166 takich ofert.  
W roku ubiegłym GCI zrealizowało następu-
jące projekty: 
- „Platforma współpracy organizacji oraz 
inicjatyw obywatelskich Mazowsza Zachod-
niego” - bezpłatne usługi dla organizacji poza-
rządowych (członków, pracowników, wolon-
tariuszy) z terenu miasta i gminy Mszczonów,  
- „Questing”  w ramach projektu partner-
skiego zrealizowano wspólnie z Lokalna 
Grupą Działania „Ziemia Chełmoń-
skiego” dwie trasy questingowe „Szla-
kiem przeszłości”  i „Skarby Mszczonowa”,  
- FIO Mazowsze Lokalnie - w ramach 
projektu partnerskiego z Fundacją „Fundusz 

Młodych” zrealizowano na terenie 
Gminy Mszczonów dwa projekty: Grupa 
Amshinow - gry terenowe oraz „Zdrowo 
bo wiejsko” Koło Gospodyń Wiejskich. 
Następnie członkowie komisji pozytywnie 
zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej, w tym: projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 
Mszczonów na lata 2015-2020 z perspek-
tywą do 2025 roku”, w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Grabce Wręckie 
oraz fragment miejscowości Osuchów. 
Radni pozytywnie przyjęli także projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości, w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym oraz w sprawie stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego, a także 
udzielenia dotacji celowej na finansowanie 
lub dofinansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na terenie gminy. 
Członkowie komisji również pozytywnie 
przyjęli zmiany w projekcie uchwały budże-
towej gminy Mszczonów na rok 2016. 
W podsumowaniu Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM podziękował w imieniu miesz-
kańców Osuchowa oraz księdza proboszcza 
parafii w Osuchowie za doprowadzenie do 
finału opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego pod rozbudowę cmentarza. 
- Dziękuję za uwzględnienie w tym planie 
wszystkich moich próśb i sugestii. Teraz powięk-
szenie osuchowskiej nekropolii w końcu będzie 
mogło być zrealizowane- mówił Marek Zientek. 

Łukasz Nowakowski 

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Z Ryszardem Stusińskim, przewodniczącym 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa rozmawia 

Łukasz Nowakowski.

Panie Przewodniczący ostatnimi czasy samorząd 
Mszczonowa zaangażowany jest w podejmo-
wane działania  protestacyjne przeciwko budowie 
linii elektro-energetycznej 2x 400 kV. Czy została 
podjęta już ostateczna decyzja w sprawie prze-
biegu linii?
- Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Dlatego 

nie widać końca protestów związanych z planami lokalizacji linii 400 
kV w naszym regionie. My samorządowcy i mieszkańcy Mszczonowa, 
Żyrardowa, Wiskitek, Baranowa i okolic nie godzimy się z ustaleniami 
Grupy Roboczej w sprawie przebiegu linii 2x400 kV, która w wyniku 
prac (16 maja br.),  zadecydowała, że najbardziej optymalnym przebie-
giem tej inwestycji w naszym regionie będą tereny wzdłuż autostrady 
A2 i drogi krajowej nr 50. 
Niestety przedstawiona analiza nie uwzględnia podstawowych kryte-
riów m.in. technologii, wpływu na zdrowie, ujęć wody pitnej, kosztów 
zewnętrznych ani ochrony zabytków.
Opracowany raport ukazuje stronnicze podejście nauki w celu udowod-
nienia z góry zaplanowanej tezy.
W związku z tym po raz kolejny jednogłośnie wyrażamy swój stanowczy 
protest przeciw planowanej trasie elektroenergetycznej sieci przesy-
łowej najwyższych napięć. Aktualnie złożony został wniosek do opera-
tora energetycznego –Polskich Sieci Elektroenergetycznych o realizację 
przedmiotowej inwestycji zgodnie z przebiegiem przyjętym w Planie 

Wywiad

Razem działamy na rzecz Mszczonowa
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Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 
który przewidywał zupełnie inny wariant inwestycji. 
A jak wygląda postęp prac związanych z budową na terenie gminy 
Mszczonów pierwszego etapu inwestycji Park of Poland, czyli 
Aquaparku?
- Informacje są optymistyczne bowiem Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska jest już po przeanalizowaniu dokumentacji środowiskowej 
firmy Global Park. Aktualnie RDOŚ nakazała inwestorowi wnieść do 
raportu poprawki, po czym ma zostać wydana ostateczna decyzja 
oddziaływania na środowiskowo inwestycji Park of Poland. Po skomple-
towaniu wszystkich pozwoleń inwestor przystąpi do prac związanych 
z realizacją inwestycji Park of Poland.
W tym miejscu warto dodać, że jednocześnie na terenie naszej gminy 
sukcesywnie powstają nowe zakłady pracy. W samym Mszczonowie ( 8 
czerwca br.) otwarty został nowy super market Lewiatan, zaś na terenie 
gminy powstały nowe zakłady przemysłowe i centra logistyczne.
Czyli można pokusić się o stwierdzenie, że przybyły nowe miejsca pracy, 
a co za tym idzie zmniejszył się poziom bezrobocia na terenie gminy. 

Jak to faktycznie wygląda?
- Na przestrzeni ostatnich lat Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 
odnotowuje znaczący spadek osób bezrobotnych z terenu naszej gminy. 
Można śmiało stwierdzić, że problem bezrobocia w gminie Mszczonów 
z uwagi na bardzo niski procent osób pozostających bez pracy w zasa-
dzie nie istnieje.
Zgodnie ze stanem na dzień 1 maja br. w gminie Mszczonów zareje-
strowanych było tylko 447 bezrobotnych,  którzy formalnie posiadają 
status osób długotrwale będących bez pracy. 
W dalszym ciągu głównym problemem w gminie Mszczonów stanowi 
wysoka liczba osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodo-
wymi, a także bardzo duża ilość osób trwale bezrobotnych. Jako samo-
rząd robimy wszystko by każdy kto chce pracować miał możliwość 
podjęcia pracy na miejscu.
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Konsultacje

Program Rewitalizacji Mszczonowa – 
konsultacje już zakończone 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

W Mszczonowie 20 maja zakończyły się  konsultacje społeczne, 
poświęcone planowanym  na terenie Mszczonowa działaniom  rewi-
talizacyjnym. W ramach konsultacji odbyły się  spotkania z miesz-
kańcami oraz udostępniono ankietę, dzięki której każdy mógł zgłosić  
do planowanych działań swoje uwagi, zastrzeżenia, ewentualnie 
dodatkowe propozycje.   Trzecie  z cyklu spotkań konsultacyjnych, 
odbyło się 17 maja  w dużej sali mszczonowskiego  Domu Strażaka. 
W jego trakcie na pytania mieszkańców odpowiadali  burmistrzowie 
Mszczonowa - Józef Grzegorz Kurek i Grzegorz Kozłowski, a także  
obecni na spotkaniu  dyrektorzy  gminnych jednostek budżetowych. 
Przypomnijmy, że 24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa 
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu 
Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  na lata 2016- 2023. Program ten  
ma obejmować działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjo-
nalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy 
jakości życia mieszkańców miasta. Wyznaczenie „obszarów do rewitali-
zacji” odbyło się  po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w której 
analizowano sytuację  miejską we wspomnianych wcześniej  czterech 
sferach. Pierwszy obszar, który zostanie  objęty działaniami rewitaliza-
cyjnymi to   ścisłe centrum  Mszczonowa (rynek, park i błonia przy-
kościelne, Osiedle Poniatowskiego (ulice Poniatowskiego, Młynarska 
i Kościuszki) oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej, a także  części 
ulic-  Grójeckiej i Sienkiewicza. Obszar drugi zamyka się  w granicach 
osiedli Dworcowa I i II, Ośrodka Zdrowia przy ulicy Maklakiewicza oraz 
dwóch szkół średnich Mszczonowa – LO i ZS. Obszar trzeci, to osiedle 
Dworcowa III. Natomiast obszar numer  cztery to tereny Wspólnoty 
mieszkaniowej „Keramzyt”. W tych obszarach zaplanowano szereg 
działań inwestycyjnych, na które po opracowaniu i przyjęciu przez 
władze samorządowe  Programu Rewitalizacji będzie można starać  
się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-
2020. Podczas spotkania burmistrzowie omówili  inwestycje, jakie 
zostały zaplanowane przez samorząd w poszczególnych obszarach. 
Następnie zapoznali się z propozycjami i uwagami mieszkańców.  

Obecnych w Domu Strażaka zainteresowała między innymi sprawa 
rozbudowanej sieci elektrycznej, która szpeci teren przezna-
czony pod przyszły park miejski, jaki ma się  rozpościerać wokół 
kościoła i plebanii. Burmistrzowie tłumaczyli, że sprawa ta zostanie 
uporządkowana i pajęczyna przewodów elektrycznych rozwie-
szona nad miejscem przyszłej inwestycji już  zaczyna być usuwana.  
Włodarze miasta odpowiedzieli też  na pytanie dotyczące tego, 
czy przy parku zostanie wygospodarowana odpowiednia liczba 
miejsc parkingowych. Parkingi dla odwiedzających  przyszłe 
tereny rekreacyjne miasta zostały ujęte w planach inwestycyjnych.  
Podjęty ponadto został temat przeorganizowania ruchu samochodo-
wego w centrum miasta. Burmistrz Kurek zapowiedział, iż będzie dążył 
do tego, aby z ulicy Kościuszki na ulicę  Żyrardowską nie można już  było 
wyjeżdżać. Skrzyżowanie, naprzeciwko  kościoła farnego jest wyjątkowo 
niebezpieczne i dlatego ulica Kościuszki ma być  w przyszłości ulicą jedno-
kierunkową. Wyjazd z Osiedla Poniatowskiego oraz przylegających  do 
niego ulic w kierunku centrum Mszczonowa będzie natomiast możliwy 
dzięki utworzeniu łącznika ulicy Poniatowskiego ze skrzyżowaniem ulic: 
Żyrardowskiej, Warszawskiej i Rawskiej (koło restauracji). Łącznik ten też 
będzie jednokierunkowy i umożliwi jedynie wyjazd w kierunku ratusza.  
Przybyłych do Domu Strażaka interesowały równie  ograniczenia,  
dotyczące wyboru koloru elewacji budynków przy Placu Piłsudskiego. 
Burmistrz wyjaśnił, że ktoś  opacznie zinterpretował jego zapewnienie 
o możliwości otrzymania dotacji na odnowienie  elewacji (termomoder-
nicję lub pomalowanie budynku), która będzie mogła być udzielona, ale  
pod warunkiem uzgodnienia z przedstawicielami Urzędu Miejskiego 
doboru odpowiedniej kolorystyki remontowanego budynku, tak, aby 
nie kontrastował on z elewacją,   dominującego w centrum ratusza.  
Oprócz tego podczas spotkania konsultacyjnego dyskutowano o miej-
skim monitoringu, który poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Wspo-
minano o spółdzielni socjalnej, która ułatwi zdobycie zajęcia osobom 
mającym problemy ze znalezieniem pracy. Spółdzielnia ta ma powstać 
w budynku, w którym mieści się obecnie Izba Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej. Dodatkowo omówione zostały zmiany, jakie są  plano-
wane w budynku komunalnym, stojącym przy ulicy Tarczyńskiej (tzw. 
starej lecznicy weterynaryjnej). Mieszkańcom przekazana też została 
informacja o tym, iż na terenie Mszczonowa nie powstanie delfina-
rium. Zaskoczeniem dla wszystkich była natomiast wiadomość, że już 
niebawem mszczonowska woda geotermalna będzie butelkowana i w 
punktach sprzedaży pojawi się pod  nazwą KORONA MAZOWIECKA.   
Spotkanie,  odbyte  17 maja,  było ostatnim z cyklu zebrań konsul-
tacyjnych. Warto więc dla uporządkowania tematu przypo-
mnieć  główne inwestycje, zaplanowane przez władze samorzą-
dowe w ramach, rozbudowanego Programu Rewitalizacji Miasta.    
Listę potencjalnych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd  
będzie zabiegał otwiera budowa  parku miejskiego na przykościelnych 
błoniach. Ma to być  sztandarowe przedsięwzięcie całego programu 
rewitalizacyjnego. Kolej-
nymi pożądanymi dzia-
łaniami inwestycyjnymi 
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W tegorocznym ogólnopolskim rankingu Gazety Prawnej, gmina 
Mszczonów została uznana przez kapitułę konkursową za jedną z najlep-
szych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, wyróżniającą się 
wzorowym zarządzaniem oraz innowacyjną polityką gospodarczą. 
Jak co roku wyboru wyróżniających się gmin dokonano w czterech kate-
goriach. W kategorii gmin miejsko-wiejskich Mszczonów zajął III miejsce. 
Wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców bezapelacyjnie najlepszy 
był Gdańsk. W miastach do 100 tys. mieszkańców zwyciężyli Nowy 
Sącz oraz Sopot. W gminach miejsko-wiejskich najwyższe miejsce 
zajęli Opole Lubelskie oraz Aleksandrów Łódzki, a wśród gmin wiej-

skich gmina Świdnica i gmina Iława. 
Dokonując wyboru „Pereł Samorządu 
2016”, kapituła konkursowa brała pod 
uwagę efekty działania lidera, w tym na 
co przede wszystkim wpływ ma włodarz. 
Celem rankingu było zbadanie, jakim 
menedżerem i liderem jest włodarz 
oraz na ile korzysta on z potencjału 
swoich pracowników i mieszkańców. 
Oceny prezydentów, burmistrzów i wójtów 
dokonane zostały w podziale na takiej 
obszary jak: sprawność strategiczna, spraw-
ność operacyjna, wsparcie potencjału 
społecznego oraz jakość życia.

oprac. Łukasz Nowakowski, Źródło: 
Dziennik Gazeta Prawna

- zdaniem burmistrza Kozłowskiego - mają  być:  termomodernizacja  
budynku OSP oraz  czterech pozostających w gestii gminny miesz-
kalnych budynków komunalnych, podniesienie piętra na skrzydle B 
mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają  powstać  sale przed-
szkolne), wybudowanie obiektów sportowych (boiska, stanowiska 
lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, prze-
budowa 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 przed-
szkolaków pomiędzy skrzydłem „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 31 na potrzeby punktu rehabilitacji, domu dziennego 
pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz dla dzieci niepełnospraw-
nych, remont, przebudowę i termomodernizację  budynku obecnego 
Komisariatu Policji, do  którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzone zostanie 
centrum miejskiego monitoringu.

Piotr Dymecki

Ranking

Mszczonów - Perłą Samorządu 2016

WIEŚCI Z RATUSZA

Z początkiem czerwca br. zakończona została budowa szybu windo-
wego wraz z montażem dźwigu osobowego w gminnym budynku przy 
ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie. 
Winda zainstalowana została dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
korzystających z usług mieszczącej się w tymże budynku Przychodni 
Medycyny Rodzinnej. 
Była to długo oczekiwana inwestycja o którą wnioskowali zarówno 
lekarze jak i pacjenci mszczonowskiego NZOZ-u. 
Środki na realizację inwestycji w wysokości 200 tysięcy w całości 
pochodzą z budżetu gminy Mszczonów.

Oprac. Łukasz Nowakowski

Moderniacja

Modernizacja Przychodni Medycyny 
Rodzinnej w Mszczonowie 
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O zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Mszczonowie z Mirosławem Bronowskim, prezesem  

Zarządu Spółdzielni rozmawia Łukasz Nowakowski

Wielkimi krokami zbliża się termin Walnego Zgromadzenia członków 
spółdzielni. Proszę powiedzieć co należy do zadań i kompetencji 
Walnego Zgromadzenia. 
– Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do 
którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z dzia-
łalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą 
i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – statut oraz 
Regulamin Rady Nadzorczej, a także uchwały we wszystkich sprawach 
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez stosowne 
przepisy prawa.

Co istotnego, oprócz standardowych corocznych kwestii rozpatrywa-
nych przez najwyższy organ spółdzielni jest przewidziane w porządku 
obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia?
- Oprócz, wniosków polustracyjnych, dużym zainteresowaniem będzie 
się zapewne cieszył wybór nowego składu Rady Nadzorczej Spółdzielni, 
gdyż upływa kadencja dotychczasowej Rady.
Zapytamy także członków Spółdzielni między innymi,  czy wyrażą zgodę 
na zbycie części dwóch niezabudowanych działek gruntu na osiedlu 
Dworcowa II oraz jednej działki niezabudowanej  na osiedlu Dworcowa 
III. 

A jak ocenia Pan współpracę z odchodzącym składem Rady Nadzor-
czej?
- Jestem prezesem Zarządu Spółdzielni kolejny już rok i śmiało mogę 
stwierdzić, że współpraca z odchodzącym składem Rady Nadzorczej 
była zawsze konstruktywna. Podczas posiedzeń staraliśmy się prowa-
dzić merytoryczne dyskusje w sprawach objętych porządkiem obrad, 
których celem było wypracowanie optymalnego stanowiska z punktu 
widzenia interesów członków spółdzielni.
Stawialiśmy np. w kwestii opłat, na rozwiązania rozłożone w czasie 
unikając pośpiesznych zmian, jeśli było to w naszej ocenie możliwe. 
Rozumiemy bowiem trudną sytuację materialną części mieszkańców 
zasobów lokalowych zarządzanych przez spółdzielnię.

Skład osobowy Rady Nadzorczej jest bardzo istotny z punktu widzenia 
zadań kontrolnych i nadzorczych, które są realizowane przez ten organ. 
Jakie cechy, doświadczenie i umiejętności  - Pana zdaniem – powinien 
mieć kandydat na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni?
- Działalność w organach samorządowych wymaga wysokich kompe-
tencji i odpowiedzialności w sprawach stanowiących przedmiot dzia-
łania spółdzielni.
W kolegialnej pracy rady nadzorczej obiektywizm i bezstronność, obok 
kompetencji stanowią podstawowe atrybuty członka Rady.
Osobista postawa członka Rady, poziom jego wykształcenia i umiejęt-
ności zawodowych przydatnych w pracy spółdzielni będą w dużej mierze 
wpływały na efekty działalności spółdzielni.
Poszukajmy kandydatów, którzy zapewnią współpracę miedzy Zarządem 
spółdzielni a Radą na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia, 
życzliwości i szacunku.
Spółdzielnia powinna kierować się przekonaniem, że samorząd lokalny 
jest ważnym partnerem spółdzielni w realizacji jej zadań. Spółdzielnia 
powinna umacniać swoją pozycję współpracą na szczeblu lokalnym.
Przyjrzyjcie się Państwo kandydatom na członków nowej Rady Nadzor-
czej. Dokonajcie dobrych wyborów!

Rozumiem, że podczas Walnego Zgromadzenia dokonane będzie 
podsumowanie działalności spółdzielni w roku 2015. Co udało się 
wykonać dla poprawy warunków życia mieszkańców oraz dla spraw-
nego funkcjonowania spółdzielni?

- Pośród zadań  realizowanych przez Zarząd w roku 2015 były m.in. 
zadania z zakresu gospodarki remontowej, takie jak: remont  tzw. 
„świetlików”  w pięciu budynkach na osiedlu Dworcowa I [Tarczyńska 
18, Tysiąclecia 2, Tysiąclecia 4, Sienkiewicza 49, Dworcowa 3] Przepro-
wadziliśmy także remonty wejść do klatek schodowych w czternastu 
budynkach [Tarczyńska 18, Tysiąclecia 2, Tysiąclecia 4, Sienkiewicza 
49, Dworcowa 3, Północna 6, Północna 8, Północna 12, Północna 14, 
Północna 16,Pólnocna 18, Północna 20, Brzoskwiniowa 5, Jeżynowa 1]. 
Odświeżyliśmy (białkowanie) korytarze w piwnicach w ośmiu budynkach 
[Dworcowa 4, Dworcowa 8,Tarczyńska 10/16, Północna 4,6,8,12,20].  
Wyremontowane zostały opaski chroniące mury przed wilgocią wokół 
dziewięciu budynków [Tarczyńska 18, Tysiąclecia 2, Tysiąclecia 4, Sien-
kiewicza 49, Dworcowa 3, Północna 6A, 14,18,20]  Wyremontowane 
zostały instalacje elektryczne w piwnicach ośmiu budynków [Dwor-
cowa1, Dworcowa 3, Tarczyńska 18, Tysiąclecia 2, Tysiąclecia 4, Sienkie-
wicza 49, Dworcowa 8, Tarczyńska 10/16]. Zakończono roboty docieple-
niowe wraz z wymianą stolarki, remont opasek w budynkach przy ulicy 
Brzoskwiniowej 3, 5 oraz 7. 
Kontynuowano modernizację węzłów cieplnych w pięciu budynkach  
w celu poprawy sprawności technicznej i wydajności istniejących urzą-
dzeń oraz bieżącej kontroli ilości i parametrów wykorzystywanej energii 
cieplnej, co umożliwi zwiększenie efektywności gospodarki energią 
cieplną na cele bytowe [Jeżynowa1, Jeżynowa 2, Północna 6, Północna 
12, Północna 20].
Ponadto w  trosce o sprawne funkcjonowanie spółdzielni,  Zarząd  aktu-
alizował i porządkował system wewnętrznych aktów normatywnych, 
a także rozpoczął proces wdrażania indywidualnych wirtualnych  kont 
rozrachunkowych „przypisanych” do każdego lokalu w celu zapewnienia 
w przyszłości możliwości dostępu osobie uprawnionej za pośrednic-
twem  Internetu do informacji o stanie zobowiązań wobec spółdzielni. 

Wymienił Pan szereg istotnych kwestii dla członków spółdzielni 
o charakterze remontowym i prospołecznym. Co jeszcze istotnego 
działo się w spółdzielni od czasu poprzedniego Walnego Zgromadzenia 
jej członków?
- Jednym z najważniejszych wydarzeń była lustracja z pełnej działalności 
spółdzielni za lata 2013-2015. 
Zgodnie z przepisem art. 91. § 1. ustawy Prawo Spółdzielcze, każda 
spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać cało-
kształt swojej działalności badaniu lustracyjnemu. Poprzednia lustracja 
odbyła się w roku 2013.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia będzie należało rozpa-
trzenie wniosków  polustracyjnych, które sformułuje Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz ich przyjęcie w formie 
uchwały – do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. Do dnia naszej rozmowy 
nie otrzymaliśmy jeszcze listu polustracyjnego ze Związku.
Nie spodziewam się jednak nazbyt surowej oceny działań Spółdzielni za 
ostatnie 3 lata, a stwierdzone niedociągnięcia nie powinny mieć istotnej 
wagi. Należy także pamiętać, że usterki często są splotem różnych 
okoliczności i wymagają czasu na ich likwidację. 

Proszę powiedzieć jakie są plany spółdzielni na rok bieżący.
- Najkrócej mówiąc, remonty i malowanie klatek schodowych w szer-
szym niż dotąd zakresie,
 realizacja pozostałych zadań remontowych przyjętych uchwałą Rady 
Nadzorczej na rok bieżący, dokończenie procesu modernizacji węzłów 
cieplnych, a także przyjęcie harmonogramu i rozpoczęcie realizacji 
wniosków polustracyjnych przyjętych przez Walne Zgromadzenie.
Jesteśmy też zainteresowani pozyskaniem białych certyfikatów, czyli 
świadectw efektywności energetycznej za wykonane już działania 
proefektywnościowe.
Z chwilą wpisania świadectw na konto ewidencyjne podmiotu, który 
zrealizował z sukcesem dane przedsięwzięcie proefektywnościowe 
świadectwo otrzymuje prawa majątkowe. Prawa te są towarem gieł-
dowym i są zbywalne. 

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również.

Rozmawiał Łukasz 
Nowakowski

Wywiad

Rok konstruktywnych zadań
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 Pierwsze Mistrzostwa Miasta i Gminy Mszczonów w Piłce 
Ręcznej o Puchar Bogdana Laskowskiego odbyły się  w sobotę  11 
czerwca w hali sportowej OSIR-u. Nadano im nazwę „Powrót do 
tradycji”, gdyż  miały być  nawiązaniem do początków piłki ręcznej 
w Mszczonowie, jakie Bogdan  Laskowski zainicjował w latach  60-tych, 
jako ówczesny nauczyciel wychowania fizycznego, później zastępca 
dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej. Pomysłodawcą  tego 

cennego przedsięwzięcia był radny Robert Głąbiński. Wraz z dyrek-
torem Laskowskim przypadł mu tym samym zaszczyt dekorowania 
najlepszych drużyn,  jakie wzięły udział  w Mistrzostwach. W kategorii 
„szkół podstawowych” zwyciężył zespół SP Mszczonów II, w kate-
goriach „gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych” zarówno w grupie 
chłopców jak i dziewcząt tryumfowały drużyny Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie. Rywalizacja była bardzo zacięta. Obiecano sobie jej powtórkę 
już  za rok. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że „szczypiorniak” ponownie 
zagości w naszym mieście i stanie się  popularną  dyscypliną  spor-
tową. Podczas zawodów zmagania zawodników wspierali swoim 
dopingiem ich koledzy i sympatycy, a także goście zaproszeni: dyrektor 
Bogdan Laskowi wraz z małżonką  Danutą  Laskowską, radni – Barbara 
Gryglewska, Robert Gąbiński, Ryszard Stusiński  i Mirosław Wirowski, 
a także dyrektor OSIR-u Michał Szymański. O organizację  spotkań oraz 
o ich sędziowanie zadbał nauczyciel Gimnazjum w Mszczonowie – 
Paweł Promowicz. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z zawodów 
oraz zapoznania się  z zestawieniem   zwycięzców, jakie  zamieszczamy 
poniżej. 

MM
Kategoria „szkoły podstawowe” 
I miejsce - SP Mszczonów II
II miejsce - SP Mszczonów I
III miejsce - SP Lutkówka
Kategoria „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne”
Grupa- chłopcy
I miejsce - ZS Mszczonów
II miejsce – Gim. Mszczonów
III miejsce - Gim Osuchów
Grupa- dziewczęta
I miejsce - ZS Mszczonów
II miejsce - Gimnazjum Mszczonów I
III miejsce - Gimnazjum MszczonówII

Pierwsze Mistrzostwa Miasta i Gminy Mszczonów  
w Piłce Ręcznej o Puchar Bogdana Laskowskiego

Szczypiorniak wraca do Mszczonowa 

Z ŻYCIA GMINY
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W dniu 7 czerwca b.r. w sali konferencyjnej mszczonowskiego Urzędu 
Miejskiego odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Spotkanie otworzyła 
Prezes Magdalena Podsiadły, która powitała Zarząd oraz Członków, 
którzy pojawili się z całego terenu „Ziemi Chełmońskiego”, obejmują-
cego 10 gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, 
Radziejowice, Teresin, Baranów,  Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. 
Na Sekretarza Zebrania wybrano Dorotę Tyszkowską, pracownika Biura 
LGD, w Komisji Skrutacyjnej zasiadły Małgorzata Warcaba oraz Ewa 
Błaszkiewicz. 

Jako pierwsza wystąpiła Prezes Stowarzyszenia, która przedstawiła 
sprawozdanie z działalności oraz stan finansów LGD w roku 2015. 
Wśród ważnych wydarzeń, które zorganizowano wskazała m.in. „Dzień 
Szarlotki” w Skułach, imprezy otwierające questy na terenie kilku 
gmin członkowskich, XVII Dni Kukurydzy oraz wydanie gry planszowej 
„Skarby Ziemi Chełmońskiego”. Za najważniejszy sukces Prezes uznała 
opracowanie i terminowe złożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014 – 2020, które zaowocowało otrzymaniem z Urzędu Marszałkow-

skiego dotacji w kwocie 11 205 000 zł, w tym na wdrażanie LSR - 9 mln 
zł. Magdalena Podsiadły, pełniąca funkcję Prezesa od 31 sierpnia 2015 
r., nadzorowała cały ten proces, co zostało docenione przez członków. 
Słowa podziękowań za współpracę skierował do zebranych także były 
wiceprezes Dariusz Krupa, który zrezygnował ze swojej funkcji wraz 
z zakończeniem ubiegłego roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 
2015 r. odczytała jej Wiceprzewodnicząca Marta Ostrowska. Po zapre-
zentowaniu działań kontrolnych i niestwierdzeniu nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu LGD, zgłosiła ona wniosek o udzielenie absoluto-
rium Zarządowi, który zebrani poparli jednogłośnie. 

W przerwie, Władze Stowarzyszenia przygotowały dla swoich 
Członków słodką niespodziankę w postaci tortu z czekoladowych 
muffinek, w które wbite były chorągiewki z herbami wszystkich 
gmin członkowskich. W ten sposób całe LGD świętowało pozytywne 
zakończenie działań związanych z LSR oraz otrzymanie dotacji z UM. 
Następnie, Prezes Podsiadły przedstawiła Członkom drobne zmiany 
w Lokalnej Strategii Rozwoju, których dokonanie zasugerował Urząd 
Marszałkowski. Wszystkie poprawki zostały zatwierdzone jednogłośnie 
w drodze uchwał. Na zakończenie, kilka słów do zebranych powiedział 
obecny na sali burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który wyraził zadowo-
lenie z powodu tego, że LGD ciągle się rozwija, rozrasta i przyjmuje 
w swoje szeregi nowych, aktywnie działających członków. Z powodu 
braku wolnych wniosków, na tym zebranie zakończono. 

Dagmara Bednarek
Członek LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, skupiająca 10 gmin: 
Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, 
Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno, zaprasza ich 
mieszkańców do zapoznania się z nowymi perspektywami dofinan-
sowania lokalnych inicjatyw i firm. O możliwości pozyskania wsparcia 
opowiada Magdalena Podsiadły, Prezes Stowarzyszenia.

Pod koniec 2015 r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Lokalną 
Strategię Rozwoju na lata 2014 – 2020. Jakie ma ona znaczenie dla 
Stowarzyszenia oraz mieszkańców „Ziemi Chełmońskiego”?
LSR, to najważniejszy dokument wyznaczający obszary działalności 
Lokalnej Grupy Działania i określający rezultaty, które ma ona przy-
nieść. Złożenie Strategii jest także warunkiem otrzymania od Urzędu 
Marszałkowskiego środków na funkcjonowanie Stowarzyszenia, w tym 
na wspieranie lokalnych inicjatyw i rozwoju przedsiębiorczości.

Jaką kwotę udało się otrzymać?
W bieżącej perspektywie, czyli na lata 2014-2023, otrzymaliśmy kwotę 
ponad 11 milionów złotych. Zdecydowana większość, 9 mln zł, to środki 
przeznaczone na wdrażanie LSR.

Co to oznacza w praktyce dla mieszkańców?
Wdrażanie Strategii, to działania wspierające lokalny rozwój: akty-
wizację i integrację mieszkańców, promowanie przedsiębiorczości, 

istniejące firmy, turystykę, infrastrukturę drogową. W LSR zaplanowa-
liśmy cele ogólne i szczegółowe naszej działalności oraz kwoty, które 
rozdysponujemy na związane z nimi przedsięwzięcia. Na wspieranie 
zakładania działalności gospodarczej przeznaczymy 2 mln zł, na rozwój 
przedsiębiorstw – ok. 2,5 mln zł, na rozwój infrastruktury turystycznej 
i drogowej 3,5 mln zł, na wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz 
działania promocyjno- informacyjne – 1 mln zł. 

Jak widać, są to znaczne kwoty, więc mieszkańcy mają się o co starać. 
Jak będzie wyglądała procedura przyznawania grantów?
Po raz pierwszy, to LGD jest samodzielnym operatorem wniosków czyli 
to my będziemy je ostatecznie weryfikowali i nadzorowali realizację 
oraz rozliczenie projektów. Dzięki temu znacznie skróci i uprości się 

Wywiad

LGD „Ziemia Chełmońskiego” wesprze 
lokalne inicjatywy 

Zebranie

Członkowie LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” zabrali się w ratuszu

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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sama procedura ubiegania się o środki. Pod koniec tego roku ogłosimy 
pierwsze nabory dotyczące przedsiębiorczości, na które przeznaczymy 
2 mln zł. Opis procedury będzie można odnaleźć w ogłoszeniach na 
naszej stronie internetowej. Zachęcam wszystkich do jej śledzenia, 
ponieważ to tam będziemy zamieszczać najważniejsze informacje.

Wielu ludzi, którzy chcieliby się ubiegać o dotacje, zniechęca duża 
liczba formalności i niezbędnych dokumentów. Jak będzie to wyglą-
dało w przypadku waszych konkursów?
LGD pragnie realnie wpływać na rozwój regionu, stąd też formal-
ności i liczbę niezbędnych dokumentów ograniczyliśmy do minimum. 
Chcemy dać szansę wszystkim; nawet tym, którzy nigdy wcześniej nie 
ubiegali się o żadne zewnętrzne dofinansowanie. Ogłoszenie każdego 
naboru będzie się także wiązać z cyklami doradztwa, każdy zaintereso-

wany będzie mógł też indywidualnie zwrócić się do nas o pomoc i radę. 
Pamiętajmy jednak, że członkowie i pracownicy LGD nie wypełniają 
wniosków, a jedynie służą pomocą w procesie aplikowania. Zawsze 
chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości, 
ale nie możemy wyręczać mieszkańców - inicjatywa i pomysł muszą 
należeć do nich. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów we wdrażaniu LSR.
Dziękuję.

Rozmowę przeprowadziła
Dagmara Bednarek

Członek LGD „Ziemia Chełmońskiego”

IV Zjazd Absolwentów mszczonowskiego Liceum Ogólnokształcącego 
zakończył trwające od blisko roku obchody 70. rocznicy powstania LO 
oraz 20. rocznicy nadania szkole imienia Szarych Szeregów. Absolwenci 
zebrali się 4 czerwca, aby wspólnie uczcić święto swej Alma Mater, 
a także aby po latach ponownie zagościć w murach szkoły i spotkać 
dawnych przyjaciół, z którymi niejednokrotnie nie widzieli się od wielu 
lat. 
Uroczystości Zjazdu rozpoczęto Mszą Świętą, odprawioną w kościele 
farnym. Koncelebrowali ją: ks. dziekan Tadeusz Przybylski oraz ks. dr 
Janusz Włodarczyk – mszczonowianin, absolwent mszczonowskiego 
liceum. Podczas wygłoszonej homilii ksiądz doktor podkreślał, że jest 
dumny z tego, iż pochodzi z Mszczonowa i ukończył szkołę, która jest 
niewątpliwym symbolem tego miasta. Wskazywał też na znaczenie 

mszczonowskiej Alma Mater na życiowe losy, jej absolwentów. 
Po zakończonej Mszy wszyscy jej uczestnicy udali się do Liceum, aby 
tam wziąć udział w dalszej części uroczystości rocznicowych. Otwo-
rzyła je przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Barbara 
Gryglewska, która w swoim przemówieniu, wygłoszonym w sali gimna-
stycznej, dziękowała nauczycielom, którzy wychowywali i wychowują 
licealną młodzież. Pani przewodnicząca przywitała też wszystkich 
swoich starszych i młodszych Kolegów Absolwentów, bo jak powie-
działa każdy kto opuścił mury tej szkoły, niezależnie od czasu, stał się 
członkiem Wielkiej Licealnej Rodziny. Pani przewodnicząca dokonała 
ponadto przedstawienia i powitania gości Zjazdu. Wśród nich znaleźli 
się: wicestarosta powiatu żyrardowskiego - Grzegorz Dobrowolski, 
burmistrz Mszczonowa – Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady 
Miejskiej Mszczonowa – Łukasz Koperski, członkowie komitetu hono-
rowego Zjazdu- profesor Tadeusz Trzeciak, pierwsza maturzystka szkoły 
Janina Mikołajczyk, syn byłego dyrektora LO Lucjana Chojnowskiego – 
Andrzej Chojnowski, dyrektor liceum z lat 1992-2007 Bogdan Laskowski 
oraz absolwent szkoły, znany i ceniony aktor Sylwester Maciejewski. 

IV Zjazd Absolwentów

Święto Liceum Ogólnokształcącego  
w Mszczonowie
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W dalszej części Barbara Gryglewska powitała dyrektorów LO: Urszulę 
Adamczyk, Genowefę Śledź, Halinę Nowak oraz obecną dyrektor- 
gospodarza Zjazdu – Mariolę Mońko. Na uroczystości rocznicowe 

przybyli ponadto: ks. proboszcz Sławomir Tulin, wspomniany już ks. 
doktor Janusz Włodarczyk, skarbnik starostwa powiatowego Edyta 
Federowicz, radni powiatowi Krystyna Penczonek i Klaudiusz Stusiński, 
dyrektor GCI Mszczonów Beata Sznajder oraz komendant Hufca ZHP 
Mszczonów Zbigniew Grabek. 
 W części poświęconej przemówieniom głos zabrali: dyrektor 
Mariola Mońko, wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek, przewodniczący RM Łukasz Koperski, a także były 
dyrektor Bogdan Laskowski. Dyrektor Mońko przypomniała historię 
liceum oraz poprosiła zebranych o symboliczne uczczenie minutą ciszy 
wszystkich zmarłych: dyrektorów, nauczycieli i absolwentów szkoły. 
Tym samym oddała hołd swoim nieżyjącym już poprzednikom: dyrektor 
Halinie Wernik, dyrektor Janinie Tymińskiej, dyrektorowi Lucjanowi 
Chojnowskiemu oraz dyrektor Marii Strupiechowskiej. Wicestarosta 
Grzegorz Dobrowolski nakreślił plany związane z inwestycjami, jakie 
wzbogacą w niedługim czasie LO i obiecał dalsze wsparcie Starostwa 
Powiatowego dla podległej mu placówki oświatowej. Burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek gratulował szkole wspaniałych osiągnięć wychowaw-
czych i naukowych. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
w wystąpieniu odniósł się do swoich prywatnych wspomnień, jako 
ucznia liceum, które – jak zaznaczył- zaważyły na całym jego życiu. 
Dyrektor Bogdan Laskowski przypomniał, że liceum trwa pomimo tego, 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W imieniu Absolwentów IV Zjazdu uczniowie 
liceum uczcili pamięć zmarłych nauczycieli:
Henryka Puczyłowskiego, Aleksandra Szredersa, 
Jerzego Drozdowskiego, Mieczysława Kłopotow-
skiego i Zenona Goczyńskiego, składając kwiaty 
i zapalając znicze na ich mogiłach.
Absolwenci swój pobyt w szkole uhonorowali 
ufundowaniem tablicy pamiątkowej, którą 
uroczyście odsłonili Pan profesor Tadeusz Trzeciak 
i Pani Janina Mikołajczyk - maturzystka z 1951r,. 
a poświęcił ks. Sławomir Tulin proboszcz parafii 
p.w. Św. Ojca Pio.
Absolwenci dla swojej Alma Mater pozostawili 
w darze telewizor SHARP LED  32” oraz odtwarzacz 
Blu- Ray Panasonic. Rozliczenie funduszy IV Zjazdu 
Absolwentów znajduje się w liceum u członka 
komitetu organizacyjnego - p. Krystyny Iżyckiej.

W imieniu członków Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Absol-
wentów mszczonowskiego Liceum Ogólnokształcącego,
dziękuję Władzom samorządowym, w tym staroście powiatu żyrar-
dowskiego, władzom miasta Mszczonowa: burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Łukaszowi Koperskiemu, księżom proboszczom: Tadeuszowi Przy-
bylskiemu i Sławomirowi Tulinowi, Pani Marioli Mońko - dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego, nauczycielom, pracownikom, 
uczniom, a także Pani Grażynie Pływaczewskiej, dyrektor Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury oraz pracownikom MOK, Pani dyrektor 
Beacie Sznajder i pracownikom Gminnego Centrum Informacji oraz 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia jubile-
uszu naszej Alma Mater.
Szczególne podziękowania składamy również Pani Krystynie Iżyc-
kiej. 
Dziękuję także wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego IV 
Zjazdu Absolwentów.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Barbara Gryglewska

Z ŻYCIA GMINY

że już wieszczono mu zamknięcie i wyraził nadzieję, że dzięki przychyl-
ności władz samorządowych Powiatu oraz Gminy, a także wsparciu 
absolwentów doczeka kolejnych szacownych rocznic i zjazdów. 
Po przemówieniach wręczono pamiątkowe statuetki zjazdowe, które 
absolwenci, członkowie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu ( Janina 
Koperska, Grażyna Korzonkowska, Jadwiga Rybińska, Andrzej Mrów-
czyński i Józef Obłąkowski) przekazali: profesorowi Tadeuszowi Trzecia-
kowi, Janinie Mikołajczyk, Andrzejowi Chojnowskiemu, dyrektor Urszuli 
Adamczyk, dyrektor Genowefie Śledź, dyrektor Halinie Nowak, dyrekto-
rowi Bogdanowi Laskowskiemu, dyrektor Marioli Mońko, wicestaroście 
Grzegorzowi Dobrowolskiemu i burmistrzowi Grzegorzowi Kurkowi. 
Kwiatami podziękowano też wszystkim byłym i obecnym nauczycielom 
LO. Symboliczne róże wręczyli im obecni uczniowie szkoły. 
Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości było odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy pamiątkowej IV Zjazdu Absolwentów. Odsłonili ją: 
profesor Tadeusz Trzeciak oraz pierwsza maturzystka Janina Mikołaj-
czyk, a poświęcenia dokonał ks. Sławomir Tulin – proboszcz Parafii pod 
wezwaniem Świętego Ojca Pio. 
 Program artystyczny, przygotowany przez obecnych uczniów 
Liceum, pod kierunkiem pani profesor Genowefy Śledź, był swoistego 
rodzaju podróżą w czasie. Młodzież zaprosiła swoich starszych przyja-
ciół, aby powspominali wraz z nimi lata: 50-te, 60 -te, 70-te, 80-te….

aż do niedawnego początku XXI wieku. Było wesoło, tanecznie, głośno 
i bardzo spontanicznie. Trwające długo brawa dla twórców i wyko-
nawców tego show były jak najbardziej zasłużone.  
 Odwiedzanie klas, spotkania z przyjaciółmi i byłymi nauczy-
cielami, rozmowy, wspomnienia, oglądanie zdjęć, filmu o historii 
liceum…słowem „najmilsza część Zjazdu Absolwentów”, trwała później 
jeszcze długo. Uśmiechy i łzy wzruszenia mieszały się co chwila. Odżyło 
tak wiele wspomnień, że nie sposób wszystkich zrelacjonować. Dzie-
lono się relacjami z przeżytych w szkole lat. Chwalono się późniejszymi 
osiągnięciami. W pracowni języka polskiego udało się nawet odtwo-
rzyć lekcję, w której z panią profesor Genowefą Śledź uczestniczyli 
jej byli wychowankowie z rocznika maturalnego 1992. Te niezapo-
mniane chwile podsumował wieczorny bal absolwentów, jaki odbył się 
w Restauracji Dekada. 
 Po takim dniu pozostaje już tylko jedno- życzyć każdemu 
z uczestników IV Zjazdu, aby dane mu było doczekać kolejnego 
spotkania z Członkami Licealnej Rodziny na kolejnym V Zjeździe. 
Pozdrawiamy Wszystkich!!! DO ZOBACZENIA!!!
        
 Piotr Dymecki 
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 W niedzielę, 19 czerwca, w mszczonowskim kościele farnym 
odbył się trzeci już Festiwal Świętojański. Nazwa koncertu nawiązuje 
do patrona świątyni, dawnego organisty Jana Nepomucena Maklakie-
wicza oraz Nocy Świętojańskiej, która przypada w tym okresie. Orga-
nizatorem festiwalu jest Gminne Centrum Informacji, które z ramienia 
Gminy Mszczonów, już od ponad roku prowadzi zajęcia umuzykalnia-
jące w dawnej kamienicy Maklakiewiczów. Okolicznościowe koncerty 
i uroczyste zakończenia kolejnych etapów nauki stały się już tradycją, 
która pozwala wszystkim mieszkańcom podziwiać występy nie tylko 
tych, którzy rozwijają swój talent w Izbie Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów. Do udziału w Festiwalu dyrektor GCI Beata Sznajder zaprasza 
wszystkich, którzy kontynuują artystyczne tradycje zapoczątkowane 
przez znany ród: Orkiestrę Dętą OSP, uczniów Prywatnej Szkoły 
Muzycznej im. A. Szalińskiego, a także osuchowską grupę Pro Arte. 
Dzięki temu muzyka łączy wykonawców w różnym wieku, z różnych 
okolic Gminy Mszczonów, na różnym etapie zaawansowania po to, 
by pokazać, że język dźwięków jest zawsze tak samo niezwykły - bez 
względu na to, kto się nim posługuje.
 Tegoroczny koncert rozpoczęła dyrektor GCI Beata Sznajder, 
która przypomniała, że muzyka ma oddawać to, co jest niewyrażalne 
słowami. Myśl ta była ideą przewodnią Festiwalu, który rozbrzmiewał 
melodiami o różnym charakterze i pochodzeniu – utworami popular-
nymi i klasycznymi, polskimi i zagranicznymi. Zmieniały się także formy 
wykonania – od solowych występów instrumentalnych, poprzez śpiew 
aż po prezentacje grupowe. Wśród utworów, których mogła wysłuchać 
licznie zgromadzona publiczność, znalazły się m.in. wariacje Beetho-
vena, „Morskie opowieści”, „Ave Maria”, piosenka „Jej portret”, co 
sprawiło, że muzykom udało się trafić w gusty wszystkich odbiorców. 
Podczas Festiwalu swoje umiejętności zaprezentowali (w kolejności 
występów): Jakub Gnyś, Olga Łukaszewicz, Wiktoria Gorzelewska, 
Martyna Kwaczyńska, Michał Piątkowski, Oliwia Gontarz, Patryk 

Sznajder, Amelia Huba, Jan Sadowski, Eryk 
Biedrzycki, Paula Szymańczak, Weronika 
Szczepańska, Mirosław Wirowski, Klaudia 
Woszczyk, Olga Smulska, Gabriela Biernat, 
Maciej Piwowarczyk, Dominika Ścisłowska, 
Julia Ścisłowska, Szymon Łukaszewicz, 
Monika Kubiak, Maciej Włodarczyk, 
Szymon Kowalski, Bartłomiej Banasiewicz 
i Zofia Szymańska.
 Oprócz muzyki wykonanej na 
gitarze, akordeonie, saksofonie, keybo-
ardzie, perkusji, fortepianie, skrzypcach, 
flecie, pojawiły się także tak egzotyczne 
instrumenty jak ksylofon czy kongi. Swój 
repertuar zaprezentował Chór Prywatnej 
Szkoły Muzycznej im. A. Szalińskiego pod 
kierunkiem Mateusza Wiśniewskiego 
a tango Jana Adama Maklakiewicza 
„Siedem czerwonych róż” zaśpiewał Jerzy 
Narożny. Na Festiwalu nie zabrakło także 
zespołów. Pierwszym z nich była Orkie-
stra Dęta OSP Mszczonów, która jest jedną 
z muzycznych wizytówek miasta. Grom-
kimi brawami zgromadzona publiczność 
nagrodziła także osuchowski zespół Pro 
Arte (Daniel Olborski, Aleksandra i Bartło-
miej Marczak, akompaniament forte-
pianowy – Ludmiła Kierzkowska), który 
brawurowo wykonał m.in. wzruszającą 
piosenkę „Belle” z musicalu „Notre Dame 
de Paris” oraz utwór Krzysztofa Klenczona 
i Czerwonych Gitar „Biały Krzyż”. 
Niedzielny koncert poprowadzili człon-
kowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego - Barbara Gryglewska i Piotr 
Dymecki, pasjonaci historii, współzałożyciele Mszczonowskich Izb 
Pamięci - Rodziny Maklakiewiczów i Ziemi Mszczonowskiej.
Ciekawostką był strój prowadzącego- mundur żołnierza polskiego wz 
19, podkreślający związek pomiędzy dwiema izbami, w których kulty-
wujemy historię różną, tę piękną muzyczną i tę chwalebną z jakiej 
mszczonowianie są tak dumni.
 Na zakończenie Festiwalu Dyrektor GCI wyraziła nadzieję, 
że to nie ostatnia wspólna podróż do krainy muzyki i podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji koncertu: artystom, 
nauczycielom, Księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Przybylskiemu, 
dyrektor MOKu Grażynie Pływaczewskiej i jej pracownikom, dyrektor 
Prywatnej Szkoły Muzycznej im. A. Szalińskiego Małgorzacie Rogo-
zińskiej, Kapelmistrzowi Orkiestry OSP Jackowi Zielonce, Mszczonow-
skiemu Stowarzyszeniu Historycznemu, w tym Strzelcom GRH i pracow-
nikom Gminnego Centrum Informacji. 

Dagmara Bednarek

Koncert

Magia świętojańskiej muzyki

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Ołtarze Bożego Ciała w naszych 
parafiach 
Poniżej prezentujemy ołtarze, jakie z okazji Bożego Ciała zostały 
ustawione na ulicach Mszczonowa, Osuchowa i Lutkówki. W trakcie 
procesji, jakie przeszły przez nasze miejscowości przy każdym z nich 
odczytywane było Słowo Boże  wg innego Ewangelisty. W tym roku 

Boże Ciało przypadło 26 maja. Świątecznych  procesji nie zakłóciła 
pogoda.  Przepiękna, słoneczna aura towarzyszyła wiernym  przez 
cały dzień. 

MM

Mszczonów

Lutkówka

Z ŻYCIA GMINY
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Osuchów

Procesja Bożego Ciała w Mszczonowie – fotoreportaż  Piotra Dymeckiego

Lutkówka

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

Procesja Bożego Ciała w Lutkówce   –  fotoreportaż  Piotra Dymeckiego
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Procesja Bożego Ciała w Osuchowie  – fotoreportaż  Piotra Dymeckiego

Zakończenie oktawy Bożego Ciała w kościele w  Lutkówce miało nieco-
dzienny finał. Po Mszy  Świętej, podczas której  poświęcone zostały 
tradycyjne  wianki,  uplecione  z młodych ziół leczniczych i świeżych 
kwiatów, odbyła się  procesja Eucharystyczna. Uczestniczyli w niej  

licznie wierni z całej wspólnoty parafialnej. Po procesji ks. prałat 
Zbigniew Chmielewski zaprosił natomiast swych parafian na teren 
plebanii, gdzie odbył się  piknik integracyjny. W jego trakcie zakosz-
tować  można było pysznego grilla i ciast własnego wyrobu. O oprawę 
muzyczną  wydarzenia zadbał organista Marek Baumel. Zabawy i gry 
dla najmłodszych uczestników pikniku zapewniła opiekunka bielanek 
Irmina Słojewska. Pod koniec parafialnej integracji na panią Irminę  
czekała 
niespodzianka. W uznaniu za długoletnie prowadzenie przez nią  
kroniki parafii otrzymała ona swoje oprawione zdjęcie, z podpisami 
uczestników pikniku.

MM

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Lutkówka

Piknik integracyjny w dniu 
zakończenia oktawy Bożego Ciała
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„BAW SIĘ RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ 
OCHOTĘ …”

S      I      E      R      P      I      E      Ń

31.07/NIEDZIELA/
19.00-22.00    BIESIADA RODZINNA pt. 

„BAW SIĘ RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ OCHOTĘ …”
- impreza plenerowa (park przy ulicy Sienkiewicza)

TYDZIEŃ PIERWSZY
01.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00  „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY TAK JAK POTRAFIMY ” - terapia zaję-
ciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

02.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
12.00-13.00 „ ……………..” – przedstawienie teatralne dla dzieci w wyko-
naniu artystów studia ART.-RE
16.15-19.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie                                                                                                                                    
                   
18.00-20.00 „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych

03.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
10.00-11.00 ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00   „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży   
11.00-13.00  „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -  warsztaty wokalne grupy „Woka-
liza” dla dzieci i młodzieży
14.00-15.00  TANIEC NOWOCZESNY –warsztaty z tańca dla dzieci
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce
15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
18.00-20.00  „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  

04.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY TAK JAK POTRAFIMY ” - terapia zaję-
ciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”
14.30-16.30 „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ OCHOTĘ” -warsz-
taty zespołu śpiewaczego „Słoneczko”
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
15.00-16.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
16.00-17.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
21.00  SEANS NOCNY 

05.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI  
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie  
15.15-17.45 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
           
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

06.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ MOK
20.00-23.00 „WAKACYJNE WIECZORKI TANECZNE” –  tańce przy dźwię-
kach kapeli dla wszystkich chętnych w sali klubowej MOK  

TYDZIEŃ DRUGI
08.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00  „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY TAK JAK POTRAFIMY ” - terapia zaję-
ciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

09.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
16.15-19.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie                                                                                                                                    
                   
18.00-20.00 „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych

10.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
10.00-11.00 ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00   „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży   

MOK

LATO W MIEŚCIE 2016  
Z MSZCZONOWSKIM OŚRODKIEM KULTURY

KULTURA
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11.00-13.00  „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -  warsztaty wokalne grupy „Woka-
liza” dla dzieci i młodzieży
14.00-15.00  TANIEC NOWOCZESNY –warsztaty z tańca dla dzieci
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce
15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
18.00-20.00  „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  

11.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY TAK JAK POTRAFIMY ” - terapia zaję-
ciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”
14.30-16.30 „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ OCHOTĘ” -warsz-
taty zespołu śpiewaczego „Słoneczko”
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
15.00-16.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
16.00-17.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
21.00  SEANS NOCNY 

12.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI  
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie  
15.15-17.45 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
           
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

13.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ MOK
20.00-23.00 „WAKACYJNE WIECZORKI TANECZNE” –  tańce przy dźwię-
kach kapeli dla wszystkich chętnych w sali klubowej MOK  

TYDZIEŃ TRZECI
16.08   /WTOREK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
16.15-19.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie                                                                                                                                    
                   
18.00-20.00 „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych

17.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
10.00-11.00 ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00   „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży   
11.00-13.00  „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -  warsztaty wokalne grupy „Woka-
liza” dla dzieci i młodzieży
14.00-15.00  TANIEC NOWOCZESNY –warsztaty z tańca dla dzieci
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce

15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
18.00-20.00  „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  

18.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY TAK JAK POTRAFIMY ” - terapia zaję-
ciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”
14.30-16.30 „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ OCHOTĘ” -warsz-
taty zespołu śpiewaczego „Słoneczko”
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
15.00-16.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
16.00-17.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
21.00  SEANS NOCNY 

19.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI  
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie  
15.15-17.45 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
           
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

20.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
20.00-23.00 „WAKACYJNE WIECZORKI TANECZNE” –  tańce przy dźwię-
kach kapeli dla wszystkich chętnych w sali klubowej MOK  

TYDZIEŃ CZWARTY
22.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00  „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży
     WYCIECZKA PLENEROWA DO PAŁACU W RADZIEJOWICACH dla 
dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”. Zwiedzanie pałacu, spacer 
po parku, ognisko?
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

23.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
16.15-19.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie                                                                                                                                    
                   
18.00-20.00 „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
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wanie w plenerze  
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych

24.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
WYCIECZKA DZIECI W NAGRODĘ ZA WYSTĘPY NA JARMARKU 
MSZCZONOWSKIM
10.00-11.00 ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00   „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży   
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
18.00-20.00  „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  

25.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY TAK JAK POTRAFIMY ” - terapia zaję-
ciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”
14.30-16.30 „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ OCHOTĘ” -warsz-
taty zespołu śpiewaczego „Słoneczko”
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
15.00-16.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
16.00-17.00 TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
21.00  SEANS NOCNY 

26.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI  
12.00- 14.00 PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI 
LETNIEJ ORAZ GRILL
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

27.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI 
W SALI KLUBOWEJ MOK
20.00-23.00 „WAKACYJNE 
WIECZORKI TANECZNE” –  
tańce przy dźwiękach kapeli 
dla wszystkich chętnych w sali 
klubowej MOK  

TYDZIEŃ PIĄTY
29.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  ZAJĘCIA 
Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ 
DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00  „WYLEPIAN-
KI,MALOWANKI”  warsz-
taty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży
13.00-14.00 „LEPIMY Z GLINY 
TAK JAK POTRAFIMY ” - 
terapia zajęciowa dla dzieci 
ze Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”
15.00-17.00   „TRĄBKA” – 
zajęcia z gry na trąbce 
17.00-19.00   WIRTUALNE 
GRY KOMPUTEROWE 

15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy maluchów  
17.00-18.00  „BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+”- warsztaty z tańca dla 
dorosłych
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala 
klubowa) 

30.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „MALUJEMY, TAŃCZYMY – ŚWIETNIE SIĘ BAWIMY”.  
Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  
16.15-19.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze
13.00-15.00 „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -warsztaty wokalne grupy „Voice” dla 
dzieci i młodzieży
13.00-14.00 „ NAUKA TWORZENIA WIERSZY”- warsztaty recytatorskie                                                                                                                                    
                   
18.00-20.00 „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych

31.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
10.00-11.00 ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH
11.00-13.00   „WYLEPIANKI,MALOWANKI”  warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży   
11.00-13.00  „ŚPIEWAJ TAK JAK JA” -  warsztaty wokalne grupy „Woka-
liza” dla dzieci i młodzieży
14.00-15.00  TANIEC NOWOCZESNY –warsztaty z tańca dla dzieci
15.00-17.00   „TRĄBKA” – zajęcia z gry na trąbce
15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy średniej  
(8-11 lat)
16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY –warsztaty z tańca dla grupy starszej (od 
12 lat)  
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
18.00-20.00  „UROKI LATA” - warsztaty plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze  

KULTURA
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Tegoroczne Gminne Zawody Spor-
towo - Pożarnicze, jakie odbyły 
się w Osuchowie 11 czerwca  
przebiegały pod dyktando stra-
żaków z Mszczonowa i Osuchowa. 
Mszczonów zwyciężył w katego-
riach: seniorów i kobiecej drużyny 
pożarniczej (KDP). Osuchów 
okazał się natomiast bezkonku-
rencyjny w kategorii młodzie-
żowej drużyny pożarniczej (MDP). 
Ostateczna klasyfikacja zawodów 
prezentowała się następująco: 
 
MDP
1. OSP Osuchow
2. OSP Mszczonow
3. OSP Zbiroza
KDP
1. OSP Mszczonow
SENIORZY
1. OSP Mszczonow I
2. OSP Grabce Towarzystwo
3. OSP Mszczonow II

Zawody prowadził Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP dh Waldemar Suski. Prze-
wodniczącym komisji sędziow-
skiej był mł. bryg. Piotr Grzelecki. 
W sumie w strażackiej rywalizacji 
uczestniczyło dwanaście  drużyn. 
Wszystkim kibicowali przy-
byli goście: burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz  Kurek, 
kapelan powiatowy strażaków 
ks. Sławomir  Tulin i  zastępca 
komendanta powiatowego PSP 
w Żyrardowie mł. bryg. Roman 
Murgrabia. Nie zabrakło też  oczy-
wiście dopingu ze strony przyja-
ciół, członków rodzin oraz przy-
byłych na Osuchowski stadion  
kibiców. 

Prezes Suski dziękując wszystkim, 
którzy wsparli jego wysiłki 
w zorganizowanie tego strażac-
kiego święta szczególnie podkre-
ślił zasługi sponsorów: dyrekcji 

Zespołu Szkół  w Osuchowie (za 
nagłośnienie), Zarządowi LKS 
Osuchów (za użyczenie obiektów 
sportowych), Urzędowi Miej-
skiemu w Mszczonowie, Tade-
uszowi Kulickiemu (miejscowemu 

przedsiębiorcy), Zenonowi Ludwi-
niakowi (miejscowemu przedsię-
biorcy)  oraz  Jeronimo Martins 
Biedronka Mszczonów.

MM

Krwiodawcy
Podczas kolejnej zbiórki krwi,  
która odbyła się 17 czerwca 
zebrano 18 litrów 450 ml krwi. 
W sumie zarejestrowało się 
61 osób, z czego 41 oddało 
krew. Najbliższa zbiórka już 
19 sierpnia. Akcja zacznie się 
tradycyjnie od godziny 9:00. 
Zapisy są możliwe do godziny 
12:00. Akcja honorowego 
krwiodawstwa kończy się 
o godzinie 13:00.

ŁN

      W dniu 20 maja 2015 miała miejsce szczególna uroczystość związana 
z setną rocznicą urodzin mieszkanki gminy Mszczonów Pani Stanisławy 
Letolc. Spotkanie odbyło się w domu Jubilatki w miejscowości Susze-
niec.

Pani Stanisława Letolc urodziła się 15 maja 1916r w Ciechlinie w sąsied-
niej gminie Pniewy.
Związek małżeński zawarła z Władysławm Letolc z którym przeżyła 52 
lata w małżeństwie /w roku 1989 została wdową/ Ślub odbył się  29 
marca 1937r  w parafi w Jeziórce i od tego roku zamieszkała i zwiazała 
swoje życie z miejscowością Suszeniec. 
Wychowała pięcioro dzieci:  3 synów i 2 córki, doczekała się 7 wnuków, 

Jubileusz

Jubileusz 100 - lecia urodzin 
mieszkanki gminy Mszczonów

OSP

Tak rywalizowali nasi strażacy
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3 prawnuków i 1 praprawnuczki
Do domu Jubilatki przybyli: licznie zgromadzona rodzina,sąsiedzi, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, z-ca kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przybyli goście kolejno składali życzenia  podkreślając, iż setne 
urodziny to piękna  i skłaniająca do zadumy i nie często spotykana rocz-
nica. Oznacza, iż gong czasu odmierzył cały wiek, a każdy jego dzień 
był wypełniony  radościami , troskami,  także pracą i poświęceniem 
dla dobra bliskich, które dziś zaowocowały tym, że Pani Stanisława 
otoczona jest przez dzieci codzienną, czułą , troskliwą opieką , gdyż nie 
może już mieszkać sama.

Wymowne jest również to, że setne urodziny, przypadły na dzień 15 
maja,  który ustanowiony jest  Międzynarodowym Dniem Rodziny. 
To właśnie dzięki rodzinie pani Stanisława może nadal funkcjonować 
i mieszkać w tym samym miejscu, w którym spędziła prawie 80 lat.
Dostojnej Jubilatce  wręczono upominek, kwiaty,  listy gratulacyjne od 
władz miasta,   z wyrazami uznania i szacunku wraz z życzeniami kolej-
nych lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.
             Czcigodnej Jubilatce życzymy jeszcze raz zdrowia, dalszych szczę-
śliwych lat  w gronie  i otoczeniu najbliższych sercu osób.

Barbara Kłopotowska
Kier. USC

Tegoroczny JARMARK MSZCZONOWSKI był już dwudzie-
stym z rzędu. Impreza,  odbywająca się  cyklicznie przez  dwie dekady,  
z pewnością  zasługuje na szacunek i jej najnowsza  edycja to potwier-
dziła.  Dobór repertuaru udowodnił, że mszczonowski festyn nie bez 
przyczyny ma wysoką renomą. Zarówno gwiazda wieczoru jubileuszo-
wego   Jarmarku jak też  rewia  w wykonaniu dzieci i młodzieży z kół 
zainteresowań,  działających przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury  
były godne wielkiego dwudziestolecia. 

ENEJ nafaszerował wszystkich swoją  niepospolitą energią. 
Jego koncert był dynamiczny i pełen przebojów, które wraz z arty-
stami śpiewała cała publiczność zebrana na Placu Piłsudskiego. Rewia 
„O dziewczynach, kobietach i miłości…”, wystawiona przez instruk-
torów i młodzież  z MOK-u była  perfekcyjnie przygotowana, atrak-
cyjnie poprowadzona i zakończona imponującym finałem, którego nie 
powstydziliby się  z pewnością  sceniczni profesjonaliści. Zaangażowani 
w to barwne przedsięwzięcie byli wszyscy instruktorzy i pracownicy 
Ośrodka Kultury, w tym: kierownik Marek Baumel, Iwona Skwarek 
(Studio Piosenki  WOKALIZA), Marta Lesiewicz (formacje tańca) i  Piotr 
Sadowski  (Grupa VOICE). Na scenie udanie zaprezentowały się  też  
nowe formacje ośrodka: „Mini-Mini”, „Taniec nowoczesny” oraz „30+”. 
Na całością  czuwała reżyser widowiska, czyli  dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska. Wielkie brawa dla organizatora Jarmarku za przygoto-
wanie tak energetycznego występu były ze wszech miar uzasadnione. 

XX JARMARK MSZCZONOWSKI

Jarmarczny jubileusz, czyli jak się  
bawił MSZCZONÓW
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Nie zawiodła też zasłużona  Orkiestra Dęta  OSP wraz z  
przepięknymi  marżonetkami i tamburmajorami, których występu 
zwyczajnie nie mogło zabraknąć  podczas rocznicowego festynu. 
Koncert muzyków w mundurach niezmiennie stoi na wysokim poziomie 
i zawsze skupia liczną  publiczność. Tak też  stało się  i tym razem. 
Najlepszym podsumowaniem strażackiego show było hasło sponta-
nicznie ukute  przez jednego z widzów: „Mszczonowska orkiestra na 
mszczonowskim festynie…FOREVER!”

Najmłodsi mszczonowianie odbyli w trakcie Jarmarku „Podróż 
na baśniowym okręcie” wraz z piratami i najprawdziwszą, rozśpiewaną  
księżniczką. Maluchy miały też  mnóstwo atrakcji w postaci: dmucha-
nych zjeżdżalni, skoczni, wodnych kul, karuzeli, a  także  przejażdżek 
kucykami. 

Okazji do tańca i śpiewu nie zabrakło również  dla amatorów 
muzyki covery oraz disco polo.  Koncerty zespołu biesiadnego MIREK`S 
COVER BAND oraz kapeli DYSTANS i Renaty Dąbkowskiej dopełniły 
program XX festynu. 

Sponsorzy Jarmarku, miejscowe instytucje oraz organizacje 
społeczne zaprezentowały na Placu Piłsudskiego swoje stoiska. Wśród 
nich znalazły się  punkty: Pekabexu, Banku Spółdzielczego z Białej 
Rawskiej, Biedronki, FM LOGISTIC,  Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego i wspólne Miejskiej  Biblioteki Publicznej oraz Związku 
Sadowników RP.  Każdy uczestnik Jarmarku mógł   też  zrobić  pierwszy 
krok w kierunku zadbania o własne zdrowie, odwiedzając namiot 
Centrum Medycznego BIMED. Ponadto zorganizowane zostały dwa 
punkty, kwesty i loterii dla chorych dzieci, które czekają kosztowne 
operacje. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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   W dniu 18 maja 2016r. grupa 24- osób, członków i sympatyków 
związku Emerytów i Rencistów z Mszczonowa wraz z 8-osobami 
z zaprzyjaźnionego Kutna wyruszyło w podróż na Sycylie. Sycylia jest 
największą wyspą morza Śródziemnego. Jest to region pagórkowaty 
i górzysty z krótkimi rzekami w większości o charakterze potoków, natu-
ralnych jezior. Na wyspie panuje Śródziemnomorski klimat, dla którego 
typowe są ciepłe wiatry wiejące znad Afryki.
   Wyjechaliśmy 18 maja samolotem z Warszawskiego lotniska Chopina 
do Katanii.
   Po przylocie zwiedzanie Syrakuz. Syrakuzy to jedno z najbogatszych 
miast Starożytnej Europy. W tym rejonie występują rozległe uprawy 
orzechów, migdałów, oliwek, owoców cytrusowych i winogron. 
Jednak podstawową gałęzią gospodarki miasta jest turystyka. Syra-
kuzy to prawdziwe zagłębie niezwykłych zabytków greckich, rzym-
skich, normańskich.  Zwiedzaliśmy Park Archeologiczny usytuowany 
w starej dzielnicy Neapolis. Przechowywane są tu pozostałości znanych 
zabytków antycznego miasta. Znajduje się tu Amfiteatr Rzymski 
wzniesiony w epoce Imperium Rzymskiego (III-IV w. p.n.e.). Jest to 
ogromny obiekt w kształcie elipsy wykuty w skale (wielkością prze-
wyższa go jedynie Koloseum w Rzymie i Arena w Weronie) odbywały 
tu si e widowiskowe walki gladiatorów. Bardzo znany Teatr Grecki (V w. 
p.n.e.) o typowej półokrągłej konstrukcji jest jednym z najważniejszych 
zachowanych ze starożytnych teatrów a także największym teatrem na 
Sycylii (mógł pomieścić 15.000 widzów). Powyżej teatru greckiego na 
środku wapiennego tarasu wykuta została sztuczna grota „ GROTTA DEL 
NINFEO”.
    Po zwiedzaniu Syrakuz przyjazd do  Letojanni k/Taorminy nocleg 
w hotelu SAN PIETRO nad morzem Jońskim.
    Następnego dnia zwiedzanie Katanii. Miejscowość położona nad 
morzem Jońskim na zboczach ETNY z rozległymi uprawami cytrusów. 
Centrum miasta tworzy „Piazza Duomo” z barokowymi pałacami, wspa-
niała fontanną i katedrą wzniesioną w XI w. w Katanii przechowywane 
są również pozostałości Teatru Rzymskiego i Amfiteatru Rzymskiego 
pochodzącego z II w p.n.e.) wizyta na targu rybnym.

    Zwiedzamy Teaormine jedną z najbardziej znanych 
ośrodków turystycznych na wyspie. Teatr Grecki to najbar-

dziej znacząca atrakcja turystyczna Teaorminy. Katedra „Św.Piccola” 
z fasadą „Corsa Umberto” to główna ulica Taorminy, głównie uczęsz-
czana przez turystów.
   Wycieczka na ETNĘ. Wyniosły wulkan budzący lęk i zachwyt. Na 
północ od Katanii wznosi się majestatyczna ETNA, która ze swoimi 
3343m n.p.m. jest najwyższym czynnym wulkanem w całej Europie. 
Ze względu na warunki atmosferyczne: silny wiatr, deszcz oraz duża 
aktywność wulkanu. Zdobyliśmy wulkan na wysokość 1980 m. Pary 
i gazy wulkaniczne cały czas wydobywają się z wnętrza ziemi. Działal-
ność wulkanu znanego z czasów Starożytnych spowodowała, że Sycylia 
zwana była Ziemią Ognia. Lawa wypływająca w czasie erupcji pokrywa 
zbocza Etny, żyznymi osadami, sprawiając, że obszary te pełne są 
sadów i winnic, a ze względu na wyjątkowy krajobraz naturalny rejon 
ten został niedawno ogłoszony Parkiem Naturalnym.
   Była także wyprawa na Wyspy Etolskie zwane także wyspami Liparyj-
skimi. Przyjazd autokarem do Milazzo i stamtąd rejs statkiem na wyspę 
Lipari- największą spośród wysp, od której pochodzi nazwa całego 
archipelagu, druga odwiedzana wyspa to Vulcano,znajdują się tam 
błota siarkowe- niektórzy korzystali z kąpieli Siarkowych. Na wyspie 
Vulcano znajduje się plaża pokryta czarnym piaskiem tzn. czarna plaża.
Wyspy te dawniej były wulkanami, obecnie ich działalność wulkaniczna 
ogranicza się do źródeł termalnych. Krajobraz całego archipelagu jest 
wielobarwny poczynając od brunatnego koloru skał po intensywny 
błękit morza i zieleń bujnej roślinności. 
Po Syrakuzy, Katanii, Taorminie, Etnie i wyspach Liparyjskich towarzy-
szył nam przewodnik Pani Helena, Polka mieszkająca na Sycylii.
  Następnym przystankiem w naszej podróży był hotel Believne nad 
morzem Tyreńskim. Po odpoczynku w pokojach hotelowych wyru-
szamy do Palermo z naszym przewodnikiem. Po Palermo jest nim pan 
Marcin Sukiennik, Polak mieszkający 20 lat w Palermo, autor książki 
„Smaki Sycylii”.  
     Palermo jest stolicą Sycylii i leży na środku wyspy. Jest to bardzo 
stare miasto. Obecność człowieka w Palermo sięga epoki górnego pale-
olitu. Nad miastem góruje majestatyczny gmach katedry wspaniały 
jest kompleks architektoniczny. Byliśmy na słynnych schodach Teatru 
Massino, na których odbywały się sceny z filmu „Ojciec chrzestny”. Były 
zdjęcia przy fontannie wstydu odwiedzaliśmy targ owocowy i rybny. 
Spacer po przepięknym Palermo, wśród zabytków, odpoczynek pod 
parasolami. Nieopodal Palermo zwiedzaliśmy KATAKUMBY jest to 
prawdziwy cmentarz w podziemnym klasztorze Kapucynów.
    Wyjazd do Kanionu rzeki Alcantara wąwóz wyrzeźbiony przez wartki 
nurt rzeki w czarnych bazaltowych wulkanicznych skałach. Bardzo 

Sponsorami XIX Jarmarku Mszczonowskiego byli: MOSTVA,  
YKK, Geotermia Mazowiecka, Mondi, Budokrusz, Fiege, DSM, Bank 
Spółdzielczy  Mszczonów, WETEN Jan Kalarus,  PointPark Properi-
ties, Pekabex, SHU  Mszczonów,  Bank Spółdzielczy  Biała Rawska, FM 
POLSKA,  Z.P.C. „FLIS” Mariusz Flis,  Global City Holdings i Urząd Miejski 
w Mszczonowie. 

Jarmark prowadził dziennikarski duet: Justyna Napierała 
i Anna Wrzesień.

Na zakończenie warto jeszcze zaznaczyć, że jarmarczny 
poranek rozpoczął się w Mszczonowie na sportowo. W hali  OSIR-u 
odbyły się  Mistrzostwa Miasta i Gminy Mszczonów w Piłce Ręcznej 
„Powrót do tradycji” o puchar Bogdana Laskowskiego. Relację z nich 
zaprezentujemy w oddzielnym materiale. 

MM

Związek Emerytów i Rencistów

PODRÓŻ NA SYCYLIĘ
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ciekawa jest historia powstania wąwozu. Po erupcji krater Molo 
jednego z kraterów Etny, strumień lawy spływał wzdłuż rzeki Alcantara 
aż do morza. Przez wiele lat rzeka rzeźbiła w zastygłej lawie, skompliko-
wany wzór wąwozu, którego zbocza sięgają dzisiaj wysokości nawet 50 
metrów. Spacery i kąpiele w rzece.
    Powrót do Letojanni do hotelu San Pietro z widokiem na morze 
Jońskie. Odpoczynek nad Morzem Jońskim w słońcu Sycylii. Wieczorem 
spotkanie w tawernie nad morzem przy dźwiękach kapeli Sycylijskiej, 
były tez melodie z filmu „Ojciec Chrzestny”. Nasza grupa prezentowała 
akcenty polskie.

     W drugim dniu odpoczynku niektórzy uczestnicy zdobyli szczyt 
wulkanu Etna i wspięli się na wysokość ponad 3.000m pogoda dopisała.
      Kuchnia Sycylii to nie tylko pizza margerita, klasyczne spaghetti 
i kawa espresso. To również mało znane ryby: Cefal, labrolus oraz 
owoce morza. Niezliczone produkty i dania regionalne wzbogacone 
egzotycznymi przyprawami o dodatkami.
   Podróż trwała wśród wspomnianej egzotycznej roślinności Sycylii. 
Sycylijska roślinność jest typowa dla klimatu Śródziemnomorskiego 
z drzew najbardziej widoczne są Cyprysy,  palmy daktylowe, a w górach 
pinie.
Nadmorskie miasta upiększone są kwitnącymi wybujałymi krzewami 
bugenwilli, oleandrów, hibiskusów, clematisów. Tereny dzikie porastają 
agawy, opuncje. W skałach rosną kapary.
    Wycieczka i piękna podróż na Sycylię się skończyła. Trzeba wracać 
do kraju. Lot Katanii do Polski na Warszawskie lotnisko Chopina był 25 
maja 2016 r. Do zobaczenia na Sycylii.

Izabela Makulska

W dniu 04.06.2016r. w Mszczonowie na boisku „Orlik” odbył się 
turniej piłki nożnej „Mistrz Wiosny”. Zawody w kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjów rozpoczęły się o godz.10:00 i wystartowało w nich 
5 drużyn (50 zawodników) reprezentujących Mszczonów, Osuchów 
i Piekary. 

W poszczególnych kategoriach drużyny zajęły następujące miejsca: 
1.	 Szkoła podstawowa:

I  miejsce     –   Grotto Team 
II  miejsce    –   SP Piekary     
III  miejsce   –   Fajny Team             
                    

2.	 Gimnazjum:
I  miejsce     –  Coco Jambo Osuchów 
II  miejsce    –  Nam Strzelać Nie Kazano 
    

 Najlepsi strzelcy: 
Szkoła Podstawowa – Jakub Przybył z Grotto Team – 10 
bramek
Gimnazjum – Grzegorz Kosowski z Coco Jambo Osuchów – 2 
bramki

Najlepsi bramkarze: 
Szkoła Podstawowa – Karol Wijatyk z Grotto Team
Gimnazjum – Piotr Makowski z Coco Jambo Osuchów                        

 W trakcie trwania turnieju zawodnicy otrzymali napoje. 
Po zakończeniu zawodów wszystkim zawodnikom z każdej kategorii 
wiekowej wręczono pamiątkowe medale i koszulki dla najlepszych 
drużyn oraz statuetki dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza 
w każdej kategorii wiekowej, ufundowane przez Dyrektora OSiR Pana 
Michała Szymańskiego.
 Turniej „Mistrz Wiosny” w piłce nożnej toczył się w miłej, 

Turniej piłki nożnej

Mistrz Wiosny 2016

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA / SPORT
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sportowej atmosferze przy fantastycznym dopingu zgromadzonej 
publiczności. Zarówno zawodnicy jak i widzowie przeżyli mnóstwo 
wrażeń i emocji,  ponieważ rozgrywane mecze były interesujące 

i zacięte. 

 Opracował:  Dariusz  Biernacki

W dniu 21.05.2016r. w Mszczonowie odbył się VI turniej z cyklu „Grand 
Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2015/2016. W zawo-
dach wystartowało 48  zawodników i zawodniczek reprezentantów 
z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczonowa, Budek Piaseckich 
i Osuchowa. 
Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał słodycze 
i napoje.

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli następujące 
miejsca: 
Młodziczki:
  I miejsce – Nikola Brejnak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
II miejsce – Julia Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie

III miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
V miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki
Młodzicy:
  I miejsce – Patryk Merwart, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
II miejsce – Hubert Włodarczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
IV miejsce – Szymon Wołowczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
V miejsce – Piotr Pytlak, Wiskitki 
Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
II miejsce –Wiktoria Wrublewicz, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
III miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
IV miejsce – Michał Basiński, Osuchów 
V miejsce – Tomasz Frelik, Mszczonów
OPEN: 
I miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów
II miejsce – Michał Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
IV miejsce – Jacek Malinowski, Żyrardów 
V miejsce – Wiktoria Wrublewicz, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie

Następny turniej tenisa stołowego kończący cykl „Gran Prix” Mszczo-
nowa edycji 2015/2016 odbędzie się w sobotę 18.06.2016r. (początek 
turnieju o godz. 10.00), na który serdecznie zapraszam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
 Instruktor tenisa stołowego

OSiR

Grand Prix Mszczonowa w tenisie 
stołowym

OSiR

Wiosenny rajd rowerowy
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Mszczonowscy strzelcy na II Turnieju Retro Piłki Nożnej w Łowiczu 
zajęli czwarte miejsce, a napastnik drużyny - Paweł Rużyk, z trzema 
strzelonymi bramkami, uplasował się na trzecim miejscu w rankingu 
najlepszych snajperów. Mszczonowianie odtwarzali podczas zawodów 
drużynę Wojskowego Klubu Sportowego 31 pułku Strzelców Kaniow-
skich. W fazie eliminacyjnej, dzięki udanemu losowaniu najmłodszej 
mszczonowskiej rekonstruktorski Ani Dymeckiej, trafili do grupy B wraz 
z kolegami z 40 pułku piechoty i 37 pułku piechoty. „40” –tkę udało się 
pokonać w pierwszym meczu aż 4:1 (trzy gole – Paweł Rużyk, 1 gol – 
Piotr Dymecki). Spotkanie z reprezentacją 37 pp zakończyło się niestety 
porażką 0:3. Wysoką przegraną mógł usprawiedliwiać fakt, iż mszczno-
wianie przystępując do gry byli zmęczeni po zakończonym pojedynku 
z 40pp, a dla piłkarzy z Kutna był to pierwszy mecz turnieju. Kaniowsz-
czycy z grupy wyszli na drugim miejscu i w walce o finał zmierzyli się ze 
zwycięzcą grupy A (faworytem turnieju) – drużyną SRH 28 pułku artylerii 

lekkiej z Kozienic. Pierwsza połowa zakończyła się sensacyjnie - zwycię-
stwem mszczonowian 1:0 (po bramce Jakuba Osuchowskiego). Po prze-
rwie „31-wszy” stracił jednak dwa gole i pozostała mu jedynie walka o III 
miejsce. W małym finale Kaniowszczycy stanęli ponownie naprzeciw 
reprezentantom kutnowskiego 37 pułku piechoty, którym – przypo-
mnijmy- w fazie eliminacji ulegli aż 0:3. Tym razem oba zespoły odczuwały 
już po równo trudy zawodów, więc i wynik okazał się bardziej wyrów-
nany. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się bezbramkowym 
remisem. Karne dały jednak zwycięstwo 37 pułkowi piechoty (1:0).  
 
Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawiała się następująco: 1 
miejsce 28 pal z Kozienic, 2 miejsce (gospodarze turnieju) 10 pp 
z Łowicza, 3 miejsce 37 pp z Kutna, 4 miejsce 31 pSK z Mszczonowa, 
5 miejsce 58 pp z Dzierżoniowa, 6 miejsce 40 pp „Dzieci Lwowskich” 
z Warszawy. Najskuteczniejszy strzelec turnieju (5 zdobytych goli) Emil 
Piaseczny (28 pal Kozienice). Najlepszy bramkarz - 58 pp z Dzierżoniowa.  
 
Na koniec warto odnotować, że drużyna z Mszczonowa otrzymała też 
od organizatora i pomysłodawcy turnieju Piotra Marciniaka specjalną 
nagrodę za zainicjowanie na retro turnieju wręczania proporczyków 
odtwarzanych drużyn. Proporczyk WKS 31 pSK Łódź, został wyko-
nany przez mszczonowską firmę Pamavi, która jest sponsorem GRH 
Mszczonów. 

 
tekst: Piotr Dymecki 

foto: Małgorzata Dymecka

GRH

IV MIEJSCE W TURNIEJU REKO PIŁKI 
dla MSZCZONOWA  

W dniu 29 maja 2016 roku odbył się kolejny rajd rowerowy na orien-
tację zorganizowany przez OSiR Mszczonów. Na starcie rajdu „Śladami 
Chełmońskiego” stanęło około 150 miłośników „dwóch kółek”, którzy 
podjęli wyzwanie wspólnego pokonania 60 km trasy, przygotowanej 
przez organizatorów.  Zadaniem uczestników było odnalezienie 6 
punktów kontrolnych oraz potwierdzenie swojej obecności w każdym 
z nich i uzyskanie naklejki. Wszystkie zebrane naklejki umożliwiły 
uczestnikom zapoznanie się z jednym z dzieł wielkiego malarza – „Świt. 
Królestwo Ptaków”. Głównym celem rajdu była promocja turystyki 

rowerowej, a także poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych 
okolic Mszczonowa. Na mecie zlokalizowanej przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej we Wręczy na wszystkich rowerzystów czekał poczęstunek. 
Spośród osób, które odwiedziły wszystkie punkty rozlosowano nagrody.  
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony czas i zapraszamy 
na najbliższą, jesienną edycję naszego rajdu. Dziękujemy, że za każdym 
razem przyjeżdża Was coraz więcej!

Kinga Banasiak

STRZELECKIE  ZBIÓRKI  
W MSZCZONOWIE 
Co piątek mszczonowscy strzelcy spotykają  się  na zbiórkach, podczas 
których  dbają o tężyznę fizyczną i kondycję, a także ćwiczą  elementy 
taktyki, musztrę, postawy strzeleckie i wszystko co „strzelec wiedzieć  
powinien” :). Na zakończenie każdej zbiórki rozgrywany są mecze 
piłkarskie. W trakcie ostatnich zbiórek młodzież  strzelecka trenowała 
do turnieju reko-piłki, jaki został rozegrany w Łowiczu w dniu 5 czerwca. 
Mszczonowska reprezentacja zajęła w niej 4 miejsce. 

MM

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT / TRADYCJA i PAMIĘĆ 
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W REMBERTOWIE Z OKAZJI ROZBICIA 
OBOZU NKWD
Z okazji 71. rocznicy rozbicia obozu NKWD w Rembertowie – 21 maja,  
na terenie  2. Regionalnej Bazy Logistycznej  w Rembertowie,   zorga-
nizowane zostały uroczyste obchody, w których m.in. wzięła udział 
mszczonowska GRH Strzelcy. Mszczonowianie przygotowali stoisko, 
na którym prezentowali: repliki broni, zrekonstruowane mundury 
oraz inny sprzęt używany podczas powstania antykomunistycznego. 
Odwiedzający dioramę  mogli też postrzelać  z repliki ckm-u Maxim. 

Rekonstruktorzy w Rembertowie pokazali też  swoją  stylizowaną  
kuchnię  polową, z której wojskowi kucharze wydawali  grochówkę. 
Kolejną  atrakcją militarnego pikniku była strzelnica ASG przygotowana 
przez strzelców  Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej z Pruszkowa 
i Wiskitek. Na terenie Bazy Logistycznej przygotowane też  zostały  
stoiska wojskowe, na których odbywały się  pokazy sprzętu wojsko-
wego. Organizatorami obchodów byli: Komisja Międzyzakładowa nr 
2490 w Ministerstwie Finansów, Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy oraz Dowództwo 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. 

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK.    

INSCENIZACJA KARPATY 
Członkowie GRH STRZELCY w ostatni majowy weekend wybrali się  na 
słowackich Hostovic, aby wziąć  udział w inscenizacji „KARPATY”, odwo-
łującej się do  walk z okresu pierwszej wojny światowej. Po drodze 
strzelcy  odwiedzili Gorlice, znane między innymi także z pierwszo-

wojennej  bitwy (2.05.2015 r., podczas której   przerwany został front 
rosyjski) i  cmentarz wojenny nr 60, na którym tak jak na większości 
wojennych nekropolii Wielkiej  Wojny znajdują  się  mogiły naszych 
rodaków, wcielanych do wszystkich trzech zaborczych armii. 

Piotr Dymecki (foto: Tadeusz Iwan)

Strzeleckie manewry 
Mszczonowscy Strzelcy, korzystając ze sprzyjających warunków pogo-
dowych, zorganizowali kolejne szkolenie w terenie. W niedzielę  29 
maja,  w lesie w Radziejowicach ćwiczyli elementy taktyki.  Podczas 
manewrów dla przypomnienia i utrwalenia, wykorzystywano komuni-

kację niewerbalną. Trwające kilka godzin zajęcia zakoń-

czono regeneracyjnym grillem. Z tradycyjnego ogniska zrezygnowano 
ze względów p.poż. 
W szkoleniu brali także udział  Strzelcy z zaprzyjaźnionych jednostek z: 
Pruszkowa, Błonia i Grodziska Mazowieckiego. 

Piotr Dymecki

TRADYCJA i PAMIĘĆ 



30   czerwiec 2016 / nr 6 (247)

IV Koncert dla Sponsorów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, jaki odbył się  14 czerwca w sali widowiskowej Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury, został opatrzony mottem: „Bo dobrze 
widzi się tylko sercem”. Blok artystyczny koncertu rozpoczęto  przed-
stawieniem teatralnym pt.: „Dziecięcy pokój”, jaki pedagog Jolanta 
Wacławek  przygotowała z uczniami szkolnego Koła Teatralnego TABA-
LUGA. Reżyserem spektaklu była Jolanta Wacławek.  Przy scenografii, 
doborze muzyki oraz wykonaniu kostiumów pracował już  cały zespół. 
Część dekoracji wykonana została przez uczniów SP Mszczonów pod 
kierunkiem i z pomocą pani Małgorzaty  Sokołowskiej oraz wsparciem 
pani Figat. Układy taneczne były pomysłem samych młodych wyko-
nawców. W koncercie  uczestniczyli też podopieczni Fundacji UŚMIECH 
DZIECKA. Podczas próby generalnej profesjonalne wskazówki jak poru-
szać  się na scenie, a także jak się  wysławiać i śpiewać, przekazała 
młodzieży logopeda Monika Kurowska. Poczęstunek dla gości koncertu 
ufundowany został przez Radę Rodziców oraz mamę jednej  z występu-

jących  uczennic. Pani  Wacławek, która koordynowała przygotowania 
do całego przedsięwzięcie i prowadziła sam koncert stwierdziła, że 
„najbardziej jest wdzięczna wszystkim dzieciom, za ich ogromne zaan-
gażowanie, za zapał, za pomysły, za to,że zawsze można na nie liczyć 
i za to, że świeżość i ich chęć do działania staje się  motorem działań dla 
dorosłych, którzy z nimi pracują. W IV Koncercie dla Sponsorów i Przy-
jaciół SP Mszczonów wystąpili: Gabrysia Sosnowska kl. V a, Patrycja 
Domańska kl. V a, Weronika Dropińska kl. V a,  Zuzia Soból kl. V a, 
Natalia Stępień kl. VI b, Martyna Narożna kl. VI b, Marysia Gadomska 
kl. VI b, Eliza Zajączkowska kl. VI b, Staś Górski kl. IV c, Zosia Rozbicka 
kl. IV c, Martynka Nowakowska kl. IV c, Wiktoria Janusz kl. VI d, Ola 
Dropińska kl. VI d, Szymon Wróblewski kl. VI a, Wiktoria Siekierska  
kl. VI a, Klaudia Pytel kl. VI a, Dagmara Gajda kl. VI a, Brajan Siochna 
kl. VI a, Julia Wacławek kl. VI a, Małgosia Chełchowska kl. VI a,   Oliwia 
Gontarz kl. III a. Fundację Uśmiech Dziecka na scenie reprezentowali: 
Agnieszka Majewska, Asia Gołyńska, Paulinka Tylkowska, Angelika 
Gorgol, Marcin Bolek i  Kamil Kuchnio. 

 Cała grupa wyróżnionych sponsorów i przyjaciół szkoły 
została zaproszona na scenę  i wyróżniona przez dzieci pięknymi, 
własnoręcznie wykonanymi pamiątkowymi pocztówkami. Do zebra-
nych przemówił ks. dziekan Tadeusz Przybylski. Głos podczas gali 
zabrała też przewodni-
cząca Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej Barbara 

Już po raz trzeci w Mszczonowie odbył się  Maraton Fitness. Rozpo-
czął on aktywnie sezon letni. Impreza, dzięki sponsorom była nieod-
płatna.  Żeby wziąć w niej udział wystarczyło zaopatrzyć  się  jedynie 
w wiele pozytywnej energii. W tym roku Oficjalny Patronat nad Wyda-
rzeniem objęła Firma FM Logistic. Uczestnicy Maraton Fitness mieli 
okazję wyszaleć się do woli z udziałem i pod okiem najlepszych instruk-
torów. Podczas imprezy organizowane były konkursy. Nie zabrakło też  
atrakcyjnych niespodzianek.  Organizatorzy pomyśleli o maluchach. 
Gdy mamy bawiły się w  hali sportowej OSIRu, za niewielkim prze-
pierzeniem  profesjonalni animatorzy opiekowali się  ich pociechami. 
Dzieciaki miały też  swoją  Szaloną Zumbę Kids. Wszyscy, którzy zdecy-
dowali się  spędzić  sobotnie popołudnie 18 czerwca w energetycznym 
i roztańczonym towarzystwie  mieli zapewnione: napoje, zdrowe prze-
kąski, upominki powitalne, opiekę medyczną, a także, to po co przy-
byli …szałowe zajęcia: Zumba Fitness, Bokwa Fitness, GFS, Tabata... 
Gościem Specjalnym wydarzenia był, znany na całym świecie,  RENE 
LOMANGA-  z Belgii! Jego energia naładowała  akumulatory tańczących  
na długi czas! Wystarczyło jej także do mocnej zabawy, prowadzonej 
przez pozostałych instruktorów. W ich gronie prym wiedli:  Karolina 

Panufnik – Belgia, Monika Pavlović – Olsztyn, Ania Mishenyova – 
Wrocław, Marzena Dymecka Bokwa Best – Mszczonów, 

Bokwa Ambasador Jola Gawrońska – Warka, Jakub Gawroński 
– Warka, Sylwia Sowa-Okrasa – Grodzisk Maz., Monika Wicińska – 
Mszczonów, Magdalena Michałowska – Mszczonów, Paula Burchart– 
Skierniewice, Ula Zaniewska – Mszczonów, Agata Malek – Grodzisk 
Maz., Jakub Ciarka – Pruszków.

OSiR

Energetyczny Maraton Fitness

MOK

Uczniowie podziękowali sponsorom 
i przyjaciołom swej szkoły 
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Gryglewski, a także  przewodniczący Rady Rodziców SP Mszczonów 
Jacek Gołyński.

MM

Lista Przyjaciół i Sponsorów SP Mszczonów:
- Starosta Powiatu Żyrardowskiego - Wojciech Szustakiewicz
- Burmistrz Mszczonowa - Józef Grzegorz Kurek- 
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie - Łukasz Koperski 
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury - Grażyna Pływaczewska 
- Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - Elżbieta Kubiak 
- Dyrektor  Gimnazjum w Mszczonowie -  Anna Rusinowska 
- Przewodnicząca Komisji Oświaty Sportu i Młodzieży  Rady Miej-
skiej w Mszczonowie  - Barbara Gryglewska  
- Dyrektor Gminnego Centrum Informacji - Beata Sznajder
- Dyrektor  Zespołu  Opieki Placówek Oświatowych - Ewa Zielińska 
- Dyrektor  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie - Michał 
Szamański
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -  Barbara Ciszewska 
- Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Problemów Alkoholowych - 
Jadwiga Laskowska 
- Paweł Górski
- Małgorzata i Mieczysław Lewandowscy 
-  Joanna i Andrzej Lewandowscy 
-  Katarzyna i  Paweł Janowscy 
- Prezes Zarządu BS Mszczonów  - Bernard Banasiak 
- Przewodniczący Rady Rodziców -  Jacek Gołyński 
- Koordynator Rady Rodziców -  Anna Matyjas 
- Dzielnicowy - Sławomir Zieliński
- Wioletta Traczyk sklep PAPIRUS
- Ewa  i Krzysztof Łusz-
czyńscy oraz Jan Puchalski 
Biuro Turystyczne ATLAS
- Maria Wiercińska – Stowa-
rzyszenie Rada Polek
- Przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Rodziców  i Opie-
kunów Dzieci Niepeł-
nosprawnych -  Bożena 
Majweska 
-Proboszcz Parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie 
Ks. Dziekan Tadeusz Przy-
bylski 
-Proboszcz Parafii Św. Ojca 
Pio w Mszczonowie ks. 
Sławomir Tulin 
- Katarzyna Samochocka - 
kierownik personalny Jero-
nimo Martins6 Dystry-
bucja S.A. Rejon Mszczonów 

- Andrzej 
Czeremużyński  

- Jan Legięcki prezes OSP Mszczonów
- Grzegorz Koperski naczelnik OSP Mszczonów 
- Prasa,  Art. Szkolne - Bożena Lewandowska
- Pracownia Reklamy „Duo Art.” - Krzysztof Wojtczak
- Pracownia Reklamy „Reklamownia” - Grzegorz Bieńkowski
- Hurtownia Akcesoria Meblowych Pabloss” - Paweł Oskiera
- Arkadiusz Hanszke – komputery z licencjonowanym oprogramowa-
niem
- Sylwia Jarosław Tarasiuk – ofiarodawca 2 zestawów  komputerowych  
(w tym jeden nowy - 3 monitory płaskie nowe)
- Jarosław Lewicki – sponsor Turnieju Wiedzy on Ruchu Drogowym – 
etap szkolny
- Grzegorz Słoneczny
- Robert Starostka
- Jacek Dynarowski
- Arkadiusz Danieli
- Kamil Legiencki
- Marcin Wiśniewski
- Emil Koperski
- Piotr Dymecki  - Kurator Sądowy ds. Nieletnich
- Firma Logistic
- Firma Ergon
- Firma MOSTWA
- Aleksandra Pawlak DSM Mszczonów
- Tomasz Rybaczek dyrektor  Hotelu Artis
- Prezes Geotermii Mazowieckiej - Marek Balcer
- Kierownik MOK –Marek Baumel
- Artur Zielonka 
- Piotr Banasiak

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Aktywny Dzień Dziecka z historią w tle
 Dzień 1 czerwca podopieczni mszczonowskiej Szkoły Podsta-
wowej rozpoczęli od gry terenowej zorganizowanej przez Gminne 
Centrum Informacji. W rozwiązywaniu zagadek historycznych wzięli 
udział uczniowie klas: 4a z wychowawcą p. Idą Gontarz, 5a z p. Beatą 
Pietrzyk, 5b z p. Dorotą Olborską i 5d z p. Małgorzatą Jakubiak. Zada-
niem każdego patrolu składającego się z kilkorga dzieci, było zidentyfi-
kowanie punktów, zlokalizowanych w miejscach związanych z historią 
Ziemi Mszczonowskiej, oraz odnalezienie umieszczonych na nich biało-
-czerwonych lampionów. Następnie, uczniowie musieli przerysować 
odkryty na każdym z nich symbol na Kartę Patrolu. Zlokalizowanie 
wyznaczonych punktów wymagało rozwiązania zagadek historycznych, 
które poprowadziły młodych Poszukiwaczy Przygód m.in. na „stary” 
cmentarz, do zdroju przy ul. Grójeckiej, parku przy kościele czy kamie-
nicy Maklakiewiczów. Po ukończeniu gry, dzieci udały się na mszczo-
nowskie Termy, gdzie czekał na nich poczęstunek w formie grilla, ufun-
dowanego przez Hotel Artis. Na zakończenie dnia pełnego wrażeń, 
uczniowie mogli nieodpłatnie skorzystać z kąpieli w termalnych base-
nach. Dagmara Bednarek

W środę 25 maja, uczniowie z klas zerowych A i B z mszczo-
nowskiej Szkoły Podstawowej uczciły dzień Mamy i Taty. Pod 
czujnym okiem swoich wychowawczyń Barbary Oracz oraz 
Małgorzaty Malowaniec dzieci wystąpiły na deskach Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury dając wspaniały występ artystyczny. 
Licznie zgormadzeni w tym dniu rodzice wysłuchali różno-
rodnych wierszyków, rymowanek, piosenek, a także 
obejrzeli popisy artystyczne i taneczne swoich dzieci. 
W wystąpieniach dzieci podkreślały dobroć, opiekę, ciepło 

i ogromną miłość do swoich rodziców. Występ maluchów wzbu-
dził jak zwykle wiele pozytywnych emocji zarówno wśród zapro-
szonych mam, tatusiów i gości, jak i wśród samych małych 
uczestników, którzy za swe występy zebrali mnóstwo oklasków. 
Po zakończonym występie, dzieci złożyły rodzicom życzenia 
i wręczyły im własnoręcznie wykonane w szkole laurki oraz niespo-
dzianki, w tym krawat wyklejany z kolorowego papieru w serduszka 
dla taty, zaś dla mamy serduszko z czerwonej masy solnej. 
Na zakończenie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie wszystkich 
dzieci i ich rodziców.
Dalsza część świętowania dnia Mamy i Taty upłynęła na spotkaniu w sali 
klubowej MOK-u, gdzie na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek 
(sernik na zimno), wykonany poprzedniego dnia przez dzieci w czasie 
zajęć pod nadzorem wychowawczyń.

ŁN

SP w Mszczonowie

Dla Mamy i Taty
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Dzień Dziecka z Biblioteką  i MOPS-em Miejskie  obchody Dnia Dziecka 
we Mszczonowie zostały zorga-
nizowane przez Bibliotekę  
Publiczną  i Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Najmłodsi zostali 
zaproszeni przez dyrekcje obu 
gminnych jednostek budżeto-
wych do parku przy ulicy Naru-
towicza. W godzinach popołu-
dniowych zostały tam rozsta-
wione stoiska MOPS-u i MBP. 
Panie bibliotekarki prowadziły 
nieodpłatną  loterię, na której 
najmłodsi  mszczonowianie 
mogli wygrać  książki oraz zabawki. Na stosiku MOPS-u można było 
zaopatrzyć  się  w balony oraz cukierki. Dodatkowymi atrakcjami były: 
stoisko z watą  cukrową, wielka dmuchana zjeżdżalnia, a także klauni. 
Przedstawiciele teatru z Białegostoku nie tylko rozśmieszali  dzieci 
swoimi charakterystycznymi elementami klauniego ubioru, ale również  
zachęcali do wielu zabaw. Dużą  popularnością  cieszyły się  olbrzymie 
bańki mydlane, które były z lubością  rozbijane przez dzieci tańczące na 
parkowej scenie. 

MM

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie, składają serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji Dnia Dziecka, w szczególności: 
Geotermii Mazowieckiej S.A., 
Hotelowi Artis – Radziejowice-Parcel
Piekarni Jędruś

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczo-
nowie
Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
Termom Mszczonów
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

 Dnia 24 maja uczniowie mszczonowskiego gimnazjum gościli na dniu 
otwartym swoich młodszych kolegów ze szkoły podstawowej.
 Zadbaliśmy o najmniejsze szczegóły, aby przyszli uczniowie poczuli 
się w naszej szkole jak najswobodniej. Na początku wszyscy zostali serdecznie 
przywitani przez panią dyrektor Annę Rusinowską oraz przewodniczącą Samo-
rządu Uczniowskiego – Julię Walczyńską. Koło teatralne „Alternatywa“ powi-
tało widzów krótkim przedstawieniem. Dali przykład jednej z wielu możliwości 
rozwijania pasji w naszym gimnazjum. Po występie wszystkie klasy szóste 
udały się na wycieczkę po szkole. Nasze koleżanki – Ola Wiśniewska i Paulina 
Witalewska - pokazały, jak ciekawa jest chemia, przedstawiając kilka doświad-
czeń. Doświadczenia z zakresu biologii przeprowadziły uczennice klasy drugiej. 
Maciek Koperski zapoznał wszystkich z zgadnieniami związanymi z mechatro-
niką. Szóstoklasiści mieli także możliwość zobaczenia efektów pracy redakcji  
szkolnej gazetki „Zapytnik“ i koła plastycznego. Sportowcy z naszej szkoły 
pochwalili się swoimi osiągnięciami, a cheerleaderki zachęcały  do wspólnego 
tańczenia zumby. Na koniec goście zostali zaproszeni na zdrowy poczęstunek. 
 Gimnazjaliści żegnali wszystkich z uśmiechem na twarzy 

i nadzieją na spotkanie po wakacjach.

Zuzanna Czyżewicz
kl. 3D GIM Mszczonów

Gimnazjum w Mszczonowie

Witamy w gimnazjum

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Tak się  bawili mszczonowscy 
gimnazjaliści 
Jak co roku w mszczonowskim Gimnazjum im. Jana Adama Makla-

kiewicza odbył się  bal trzecioklasistów. Tradycyjnie rozpoczęto go 
uroczystym polonezem. Później uczniowie zatańczyli tak ostatnio 
modny taniec belgijski, zwany potocznie   „Belgijką”. Poniżej prezen-
tujemy fotoreportaż  z rozpoczęcia balu gimnazjalisty, wykonany 
przez Piotra Dymeckiego. 

„W życiu piękne są tylko chwile...”
 
 20 maja 2016 r. w Gimnazjum im.  Jana Adama Maklakie-
wicza miało miejsce wydarzenie, które na zawsze pozostanie w pamięci 
naszych uczniów. Mowa o wieczorku klas trzecich, balu, który pozwolił 
nam osłodzić sobie jedne z ostatnich chwil w naszej szkole. Jedna-
kowoż, zorganizowanie całego przedsięwzięcia nie było zasługą nas 
samych. Bardzo wielką inicjatywą wykazali się Pan Wiesław Wilczyński - 
Przewodniczący Rady Rodziców - i Pani Małgorzata Czyżewicz.  Pomogli 
oni w przygotowaniu poczęstunku, wynajęciu DJ-a oraz w wielu innych 
rzeczach, o których zaraz opowiem.  Zasłużyli się również wszyscy nasi 

wychowawcy i nauczyciele, którzy przygotowywali nas do samego 
wydarzenia i udzielali rad w różnych kwestiach organizacyjnych.
 
 Zacznijmy więc  od początku. Około godz. 17:30 Przewod-
nicząca Samorządu Uczniowskiego - Julia Walczyńska - przygotowała 
przemówienie, które chwyciło za serca każdego obecnego na naszym 
święcie - nauczycieli, uczniów, a szczególnie rodziców, którzy patrzyli 
na swoje dzieci z wielką dumą. Równie przejmujące słowa prze-
kazała nam Pani dyrektor naszego gimnazjum - Anna Rusinowska. 
 
 Gdy wszystkie słowa zostały wysłuchane z zaciekawieniem, 
postanowiliśmy przejść przez plac szkolny poważnym, polonezowym 
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WYMIANIA MLODZIEŻY
Dnia 30 maja 2016 roku o godzinnie 22:00 uczniowie gimnazjów we 
Mszczonowie i Osuchowie wyruszyli w czternastogodzinną podróż do 
zaprzyjaźnionego Erding w celu integracji młodzieży polsko-niemiec-
kiej.
 Na miejsce dotarliśmy około południa i zostaliśmy mile powi-
tani przez uczniów szkoły Altenerding ubranych w tradycyjne bawar-
skie stroje. Następnie zaproszono nas na samodzielnie przez nich przy-
gotowany posiłek. Po krótkim odpoczynku, razem z grupą niemiecką, 
wybraliśmy się na wspaniałe Termy Galaxy. Każdy z nas znalazł tam coś 
dla siebie, ponieważ na basenach znajduje się wiele atrakcji. Następny 
dzień rozpoczęliśmy zabawami sportowymi na szkolnej hali, a popołu-
dnie spędziliśmy, zwiedzając Erding. Spotkaliśmy się również z burmi-
strzem miasta, który pragnął nas osobiście powitać. Dzień zakończył się 
dyskoteką w Centrum Młodzieżowym.
 W czwartek udaliśmy się do Monachium, gdzie mieliśmy 
przyjemność podziwiać miejsce pamięci „Biała Róża” w Ludwig Maximi-
lian – Universitat, przepiękne zabytki na Placu Mariackim oraz Centrum 
Żydowskie. Następnie mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy na 
zakupy i zwiedzanie miasta. Po powrocie do Erding podzieliliśmy się 
na grupki, które były odpowiedzialne za przygotowanie poszczegól-
nych elementów pożegnania z miastem. Następnie zaprezentowaliśmy 
owoce naszej pracy, m.in. zatańczyliśmy poloneza, czym zadziwiliśmy 
zebranych gości i wspólnie bawiliśmy się na dyskotece.
 Piątkowy poranek upłynął nam na przyjemnej podróży 
w głąb Alp oraz wędrówce po tzw. „Magicznym Lesie”, który doprowa-
dził nas nad jezioro Hintersee. W planach mieliśmy również odwiedziny 
siedziby Adolfa Hitlera- Orlego Gniazda, jednak nie było to możliwe ze 
względu na deszczową pogodę.  Zamiast tego, wcześniej niż myśle-

liśmy, zakwaterowaliśmy się w schronisku młodzieżowym i spędziliśmy 
wieczór,  integrując się z niemiecką młodzieżą.
 Następnego dnia odwiedziliśmy Salzburg, czyli miejsce naro-
dzin Mozarta. Wybraliśmy się do twierdzy Hohensalzburg i mieliśmy 
okazję spacerować po malowniczym Starym Mieście.  Kolejnym 
punktem dnia było odwiedzenie centrum dokumentacji życia Adolfa 
Hitlera - Obelsalzberg. Po wszystkich atrakcjach czekała nas wzrusza-
jąca uroczystość pożegnalna. 
 Ostatniego dnia odwiedziliśmy niezwykle malownicze jezioro 
Konigssee. Następnie odbyliśmy rejs statkiem oraz   spacer po lesie, 
podczas którego mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy. Mieliśmy 
również zamiar podróżować kolejką linową na Jenner, jednak unie-
możliwiła nam to pogoda. Organizatorzy wymiany mieli plan awaryjny, 
którym było zwiedzenie kopalni soli. Czekało tam na nas wiele niespo-
dzianek, m.in. zjeżdżalnie umożliwiające poruszanie się pomiędzy 
poziomami, przejazd kolejką, rejs po solnym jeziorze. Następnie wróci-
liśmy do schroniska, żeby pożegnać się z naszymi niemieckimi przyja-
ciółmi. Popłynęło wiele łez, jednak na twarzach pozostały uśmiechy, 
ponieważ myśleliśmy o tym, ile wspaniałych chwil razem przeżyliśmy.
Pełni nadziei na kolejne spotkanie udaliśmy się do autokaru i wyruszy-
liśmy w drogę powrotną.
 Wymiana pozostanie dla wszystkich niezapomnianym prze-
życiem, które rozwinęło nasze umiejętności i dało szansę na zawiązane 
nowych przyjaźni, odwiedzenie wielu pięknych miejsc oraz na lepsze 
poznanie historii obu naszych narodów.

Anna Olborska i Oliwia Byliniak- 
uczennice klasy 2D Gimnazjum w Mszczonowie

krokiem. Warto dodać, że nic nie 
wyszłoby z naszego tańca, gdyby 
nie pomoc Pana Jarosława Sawic-
kiego i Pani Katarzyny Malinowskiej 
w nauczeniu nas układu. Bez nich 
z pewnością biegalibyśmy wokół 
niczym stado owiec. 
 
Następnie, żeby rozluźnić nastrój, 
zatańczyliśmy belgijkę, która rozru-
szała nas przed zabawą.

 
 Po występie nadszedł czas na dalszą część naszego święta. 
Po wejściu do szkoły zastaliśmy ciekawe dekoracje. Mowa o  „kliszach” 
z naszymi zdjęciami pamiątkowymi z okresu trzech lat, których nie 
udałoby się zrobić bez inicjatywy Pani Emilii Kurowskiej. Nie obyło 
się również bez balonów czy innych, różnokolorowych ozdób naszego 
parkietu.
 
 Bawiliśmy się wyśmienicie. Muzyka była różnorodna, dlatego 
nikt nie narzekał na brak swojego ulubionego „kawałka”. Ale nie tylko to 

nas bawiło. Każdy znalazł coś dla siebie. Większość tańczyła, ale znaleźli 
się też ci, którzy robili sobie zdjęcia w fotobudce, siedzieli przy bufecie, 
rozmawiali ze znajomymi, a nawet grali na zewnątrz zwykłym balonem.
 
 Kulminacją był pokaz fajerwerków  wystrzelonych przy asyście 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a także zupełna nowość, czyli puszczanie 
lampionów przez wszystkie pary. Ten dodatek jednak był przełomowy. 
W końcu to rzecz bardzo romantyczna, a także wywołująca różne 
refleksje. Małe światełka, jako nasze wspólne, odlatujące chwile...
 
 Uroczystość skończyła się o godz. 23:00. Nie obyło sie 
również bez tradycyjnego okrzyku „OSTATNI!”, który miał wywołać 
puszczenie jeszcze jednej piosenki. To były naprawdę niezapomniane 
chwile. Wszyscy wrócili do domów zmęczeni, ale uradowani, że mogli 
brać udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Jedno jest pewne - 
chcielibyśmy je powtórzyć.

 
Kacper Głąbiński, 

Uczeń kl. 3D Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczo-
nowie                                                                                    
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WIEŚCI Z GIMNAZJUM
27 LAT WOLNOŚCI

4 czerwca 1989 - 4 czerwca 2016
Drogi Polaków do suwerennej ojczyzny w latach 1945 – 1989.

„Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu 
dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych”- 
Lech Kaczyński

 4  czerwca bieżącego roku minie 27 lat od pierwszych 
częściowo wolnych, demokratycznych wyborów parlamentarnych 
w Polsce. Dzień ten został w 2013  roku uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej ustanowiony Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. 25 maja 
2016r. grupa uczniów pod kierunkiem p. Iwony Lipińskiej i we współ-
pracy z p. Emilią Kurowską oraz p. Jackiem Zielonką przybliżyła nam 
wydarzenia, które do tego ważnego dnia doprowadziły, ale także drogi 
Polaków, które wybierali, by żyć w suwerennej ojczyźnie.
  Paulina Jakubowska, Jakub Skurzanko i Nikola Woronko 
(uczniowie kl. drugiej prowadzący uroczystość) opowiadali zebranym 
o czasach, które mają wpływ na kształtowanie świadomości młodzieży 
– o powojennej radzieckiej dominacji w PRL-u, Żołnierzach Niezłom-
nych, oporze społeczeństwa polskiego  po klęsce powojennej konspi-
racji niepodległościowej i wsparciu Kościoła katolickiego (broniącego 
praw i godności człowieka oraz polskiej tradycji narodowej w kraju 
zniewolonym przez komunistów), a także o roli Solidarności - wielomi-
lionowym ruchu społecznym domagającym się demokratyzacji kraju, 
stanie wojennym i postanowieniach okrągłego stołu. Słowu towa-
rzyszył obraz i muzyka. Prowadzący korzystali ze wspaniałej prezen-
tacji multimedialnej przygotowanej przez Norberta Szymanowskiego, 
Szymona Ciszewskiego i Piotra Jabłońskiego, a Weronika Grzybowska 
i Żaneta Chmielewska oraz Hubert Słojewski, Patryk Wolak i Jakub 
Skurzanko wykonali wiele utworów mających znaczenie symboliczne, 
m.in. ,,Ballada o Roju”,  ,,Żołnierze wyklęci”, ,,Ślady wilczych kłów”,  
,,Wszystko ma swój czas”, „Przeżyj to sam”, ,,Niepokonani”,  ,,Kocham 
wolność”. Usłyszeliśmy także piosenkę „Biały krzyż”, którą  Krzysztof 
Klenczon skomponował dla upamiętnienia swego ojca, Czesława Klen-
czona, żołnierza Armii Krajowej i uczestnika polskiego podziemia antyko-
munistycznego. Rozbrzmiały także „Mury” Jacka Kaczmarskiego, które 
stały się hymnem „Solidarności” i symbolem walki z reżimem. Pieśń 
ta była śpiewana podczas strajków w stoczni, zyskała ogromną popu-
larność wśród internowanych w stanie wojennym. Weronika Grzy-
bowska brawurowo wykonała „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden 
głos” ilustrujący gorzką rzeczywistość PRL – u. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć kultowego „Chcemy być sobą” grupy Perfekt, „Przeżyj to 
sam” Lombardu i „Wiatru zmian” zespołu Scorpions.
 „Historia jest nauczycielką życia” – powiedziała pani dyrektor 
Anna Rusinowska, podsumowując tę przejmującą lekcję patriotyzmu. 
Słowa Cycerona stały się puentą tego spotkania i może niejednego 
gimnazjalistę skłoniły do refleksji na temat wolności, przeszłości i przy-
szłości. 

 Uroczystość została przygotowana w ramach realizacji 
projektu gimnazjalnego. Warto dodać, ż p. Iwona Lipińska od 2013 r. 
właśnie poprzez projekty edukacyjne ukazuje młodzieży historię współ-
czesną. Oprócz wymienionych uczniów w skład grupy projektowej 
weszli jeszcze Klaudiusz Gendera i Weronika Walczak. Za stronę tech-
niczną odpowiadał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Maciej 
Koperski. 

Emilia Mirocha, Iwona Lipińska

MAJ MIESIĄCEM MISTRZÓW
 Mistrz Ortografii, Mistrz Pióra i Mistrz Lektur – o takie tytuły 
co roku walczą mszczonowscy gimnazjaliści. Tegoroczna, piąta już, 
edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. 
 Zaczęło się 13 maja konkursem ortograficznym zorgani-
zowanym przez p. Bogusławę Jabłońską. Tekst dyktanda sprawdzał 
znajomość wszystkich reguł ortograficznych, były więc „bukszpany”, 
„harówka”, „mrzonki”. Oczywiście, nie mogło zabraknąć „chryi” oraz 
„nostalgii” czy „frezji”. Mistrzem został Bartosz Skowronek z kl. 3d. 
Bartosz wziął udział w XII Dyktandzie Powiatowym, które odbyło się 20 
maja w Żyrardowie. Zajął drugie miejsce.
 17 maja p. Ewa Pawłowska przeprowadziła konkurs Mistrz 
Pióra. Uczniowie startowali w trzech kategoriach: klasy pierwsze 
musiały napisać opowiadanie z dialogiem, klasy drugie – charaktery-
stykę, a trzecie – rozprawkę. Mistrzami zostali: Weronika Pietrzyk z kl. 
1d,  ex aequo Piotr Jabłoński z kl. 2a i Natalia Dąbrowska z kl. 2e oraz 
Aleksandra Wiśniewska z kl. 3d.
 Na zakończenie polonistycznych zmagań uczniowie spraw-
dzili się w konkursie Mistrz Lektur zorganizowanym przez p. Emilię 
Mirochę. 25 maja trzydzieścioro odważnych zmierzyło się z testem 
sprawdzającym znajomość treści. Najtrudniej mieli trzecioklasiści, 
ponieważ obowiązywały ich wszystkie lektury omawiane w gimnazjum. 
W kategorii klas pierwszych mistrzem została Karolina Wasik z kl. 1d, 
w kategorii klas drugich – Piotr Jabłoński z kl. 2a, a w kategorii klas 
trzecich – Maksymilian Grombik z kl. 3a.
 Gratulujemy wszystkim MISTRZOM, którzy zostaną nagro-
dzeni nie tylko celującą oceną cząstkową z języka polskiego, ale 
i tytułem UCZNIA MIESIĄCA.

Emilia Mirocha

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczponowie

Dzień Dziecka w Miejskim Przedszkolu 
w Mszczonowie

Dnia 01. 06.2016 r. odbyła się w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczo-
nowie uroczystość z okazji Dnia Dziecka. Ten wyjątkowy dzień przygo-
towany został przez animatorów specjalnie do placówki  zaproszonych. 
Każdy mały i duży przedszkolak miał możliwość uczestniczenia w zaba-
wach sportowych n świeżym powietrzu. 
Wszyscy mogli puszczać olbrzymie banki mydlane, podziwiać ich 
rozmiary i kolory. Z wielką ochotą i zainteresowaniem układać olbrzymie 
puzzle i bawić się przy muzyce. Wesołej zabawie i miłej atmosferze nie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85zek_Zawodowy_%E2%80%9ESolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sierpie%C5%84_1980
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 W kwietniu bieżącego roku uczniowie klas I, II i III Szkoły 
Podstawowej w Bobrowcach wzięli udział w konkursie ekologicznym 
organizowanym przez mszczonowski oddział firmy DSM Nutritional 
Products  i zatytułowanym Stwórz! – Przetwórz!. Celem konkursu 
było nadanie formy użytkowej wybranym śmieciom i opisanie swoich 

działań lub nakręcenie o nich filmu.  
 W tym celu nasi uczniowie przynieśli do szkoły wiele 

różnych odpadków i pod 
kierunkiem wychowawczyń 
– Angeliki Woźniak, Hanny 
Żukowskiej oraz Grażyny 
Frelik, rozpoczęli swoje 
działania. Najpierw dzieci 
podzieliły się na zespoły, 
dokonały przeglądu przy-
niesionych skarbów 
i zaplanowały swoją pracę. 
W sumie utworzyło się 
sześć zespołów. Zadzia-
łały wyobraźnia i ogromna 
pomysłowość najmłod-
szych. Powstały stoliki 

było końca. Na zakończenie odbyła się dyskoteka w Sali widowiskowej 
połączona z konkursami dla dzieci oraz zamykaniem w olbrzymiej 
bance mydlanej- co wywoływało u dzieci olbrzymie zdziwienie i i wielki 
entuzjazm. Zabawie, tańcom i radości płynącej ze wspólnej zabawy nie 
było końca. Dzieci powróciły do sal z szerokim uśmiechem na twarzy 
i nadzieją, ze za rok czekać ich będzie znów wiele niespodzianek.

M. Sałajczyk

„Gumisie” i „Słoneczka” w Miejskim 
Ośrodku Kultury
Dnia 2 czerwca 2016 r. przedszkolaki z Miejskie Przedszkola w Mszczo-
nowie z grup „Słoneczka” i „Gumisie” udały się do Miejskiego Ośrodka 
Kultury na spotkanie z okazji Dnia Dziecka, na zaproszenie dyrekcji 
i pracowników tejże placówki. Dzieci zgromadzone w sali kinowej 
obejrzały przepiękny film opowiadający o przyjaźni i miłości człowieka 
do wilka. Po filmie wszyscy przeszli do sali obok. Gospodarze powitali 
małych gości i zaprosili do wspólnej zabawy przy muzyce i do udziału 
w konkursach tanecznych. Wszyscy mogli częstować się słodyczami 
specjalnie dla dzieci na tą uroczystość przygotowanymi. Podczas 
spotkania było dużo tańca, zabawy i radości ze wspólnie spędzonych 

chwil. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały prezenty. 
Wszystkim dzieciom całe spotkanie bardzo się podobało. 

Dyrekcja i grono pedagogiczne Miejskiego Przedszkola nr 1 składają 
serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji i Pracowników Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Mszczonowie za zaproszenie na to spotkanie. Dzię-
kujemy za możliwość obejrzenia filmu, dyskotekę, upominki dla dzieci 
oraz miłe przyjęcie. 

M. Sałajczyk

Dzień Rodziny w Miejskim Przedszkolu 
nr 1 w Mszczonowie
Dnia 4 czerwca 2016 r. w Hali OSIR-u w Mszczonowie odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Rodziny połączone z I IGRZYSKAMI SPORTO-
WYMI Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie. W uroczystości 
wzięli udział zaproszeni goście a mianowicie Rodzice i ich dzieci, 
dyrektor placówki, nauczycielki oraz dyrektor ZOPO w Mszczonowie 
pani J. Zielińska. Uroczystość rozpoczęła dyrektor pani K. Podlaska, 
która powitała zaproszonych gości. Następnie przedszkolaki zaprezen-
towały krótki program artystyczny, który był specjalnie przygotowaną 
niespodzianką dla ich rodziców. Po występie dyrektor ZOPO dokonała 
oficjalnego otwarcia Olimpiady, po którym zawodnicy ślubowanie 
i poznali zasady zdobywania punktów i przebieg zawodów. Po tej części 
rozpoczęły się zawody sportowe. Rodzice z dziećmi podzieleni zostali 
na sześć drużyn a przebieg konkurencji nadzorowały nauczycielki. 
Wszyscy razem walczyli w grupach o medale olimpijskie. Miłej i wesołej 

zabawie, uśmiechom na twarzach, wielkiemu zaangażowaniu oraz 
rywalizacji nie było końca. Wszyscy dawali z siebie 200%. Na koniec 
Olimpiady ogłoszono wyniki i rozdano pamiątkowe medale i nagrody, 
po których oficjalnie zakończono Igrzyska Sportowe.  

M. Sałajczyk

SP w Bobrowcach

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej 
w Bobrowcach

MERKURIUSZ SZKOLNY
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nocne zbudowane z butelek typu pet, pudełek, tkanin i folii alumi-
niowej. Na stolikach pojawiły się piękne lampki nocne, wykonane 
z butelek oraz wacików i pudełeczka na kosmetyki. Z starych ubrań 
dzieci wykonały nowe spodnie, sukienki, bluzki i szalik. Z nakrętek 
do butelek powstała mapa Polski oraz biżuteria: bransoletki, korale 
i pierścionki.  Z żarówek, drutów i kolorowych taśm została wykonana 
pszczoła, a z worków foliowych - letnia sukienka. Zabawa była przednia. 
Dzieci świetnie współpracowały i tworzyły. Dały upust pomysłowości. 

Na zakończenie urządziliśmy wystawę prac.
 Należy wspomnieć, że podczas pracy został nakręcony 
film, który następie wysłano do organizatora konkursu. Radość była 
ogromna, gdy otrzymaliśmy wiadomość o zajęciu pierwszego miejsca 
oraz nagrodę – bon na 1000 zł. Bardzo dziękujemy!
        
 Angelika Woźniak

DZIEŃ RODZINY
Rodzina jest w życiu oparciem, 
czymś co chroni, co daje siłę.
Sophia Loren

 W dniu 24 maja 2016 roku odbył się w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach bardzo uroczysty Dzień Rodziny. Do tego święta ucznio-
wie naszej szkoły przygotowywali się z wielkim zapałem.
 Dzieci zaangażowały się w zaaranżowanie zaproszeń, odpo-
wiedniego wystroju klas oraz korytarza szkoły. Wykonały piękne wykle-
janki i wydzieranki obrazujące rodzinę oraz serca. Z pomocą wycho-
wawczyń pojawiły się upominki dla rodziców 
w postaci ozdobnych laurek, kwiatów i medali. Dzień wcześniej zorgani-
zowano ustawienie stołów oraz sceny.
 O godzinie dziesiątej rozpoczęły się uroczystości. Jako pierw-
sze zaprezentowały się dzieci z Bajkowego Zakątka. Pod okiem wycho-
wawczyni – pani Teresy Liszewskiej, wyrecytowały wiersze, śpiewały po 
polski i po angielsku, zainscenizowały mini sztukę na podstawie wiersza 
Na straganie. Maluchy wywołały uśmiech na twarzach rodziców, były 
niezwykle dzielne i odważne. Kolejne występy odbyły się za sprawą 
uczniów klas I, II i III przygotowanych pod kierunkiem wychowawczyń 
– pań: Grażyny Frelik, Hanny Żukowskiej oraz Angeliki Woźniak. Na sce-

nie pojawiły się mini scenki, przemówienia, tańce, pokazy oraz serdecz-
ne życzenia. Nostalgię i łezkę w oku wywołały wzruszające wykonania 
piosenek o rodzinie. Na zakończenie dzieci zagrały i odśpiewały Sto 
lat. Niespodziankę przygotowała również szkolna grupa taneczna Jazz, 
wykonując dwa układy taneczne. Wreszcie wręczono ukochanym ro-
dzicom prezenty i zaproszono na przygotowany przez nauczycieli i pra-
cowników naszej szkoły poczęstunek.
 I tak upłynął dzień wśród uśmiechów, rozmów i wspólnych 
wzruszeń.      

Angelika Woźniak

Dzień Dziecka
W tym roku Dzień Dziecka w naszej szkole spędziliśmy na świeżym 
powietrzu. Przynieśliśmy swoje zabawki i przybory sportowe aby na 
pikniku bawić się nimi z przyjaciółmi. Największą atrakcją były jednak 
dmuchane zjeżdżalnie. Po intensywnym wysiłku ze smakiem zajada-
liśmy pieczone w ognisku kiełbaski. Tego dnia nikt nie chciał wracać do 
domu. Uśmiechy nie znikały z twarzy uczniów. Dzień Dziecka możliwy 
był do realizacji w tak szerokim zakresie dzięki Radzie Rodziców za co 
należą się ogromne słowa uznania, podziękowania i wielkie ukłony. 

Dziękujemy! 
Przedszkolaki obchodziły swoje święto podwójnie, gdyż już 2 czerwca 
udały się na obchody Dnia Dziecka do Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury. Tam po obejrzeniu bajki o przygodach dzielnego Sawy bawiły 
się na dyskotece i przy konkursach tanecznych i sprawnościowych. 
Czekał tez na nich słodki poczęstunek. Na koniec otrzymały uroczą 
maskotkę kangurka. Atrakcje te jednak nie zmęczyły naszych malu-
chów i z przyjemnością udaliśmy się jeszcze na jeden z mszczonowskich 
placów zabaw.

Teresa Liszewska
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 W dniu 15 marca 2016r. 
uczennice Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie wzięły udział  
w Turnieju z okazji Dnia Kobiet. 
Organizatorem sportowego 
spotkania była Szkoła Podsta-
wowa
 w Lutkówce. Nasza drużyna 

pomimo licznych kłopotów zdro-
wotnych ( w okrojonym składzie) 
stawiła dzielnie czoła przeciw-
niczkom.  Pierwszy mecz nasze  
dziewczęta  rozegrały z reprezen-
tacją SP  w Mszczonowie. Zaraz 
na początku spotkania Kinga 
Kustosz musiała opuścić boisko 

z powodu kontuzji stopy. Mimo to 
mecz zakończył się remisem 1:1. 
Bramkę strzeliła Ola Sokołowska.
 Do drugiego meczu dziewczęta 
przystąpiły mocno skoncentro-
wane i  w pięknym stylu pokonały 
reprezentację Piekar 1:0. Zwycię-
skiego gola zdobyła Julia Wojt-
czak. Ostatni mecz przyszło nam 
rozegrać z gospodyniami turnieju. 
Przeciwniczki wykazały się bardzo 
wysokimi umiejętnościami 
i musiały uznać ich dominację. 

Ostatecznie reprezentantki SP 
w Osuchowie zdobyły II miejsce,  
co uważamy za duży sukces. 
Skład reprezentacji:
Aleksandra Sokołowska – atak
Nikola Siedlecka – bramkarz
Julia Wojtczak – pomoc
Klaudia Szymańska pomoc
Kinga Kustosz – atak
Paulina Stępień – obrona
Martyna Krzemińska – pomoc.

Krzysztof Kurzepa

Turniej piłkarski w Lutkówce

Piłka nożna  domeną kobietek

    Święto sportu w Zespole Szkół 
w tym roku przyjęło formułę 
„Mini Euro 2016”.
Klasy uczestniczące w rozgryw-
kach rywalizowały w turnie-
jach piłki nożnej dziewcząt  
i chłopców. Wśród chłopców do 
turnieju zgłosiły się reprezentacje 
klas pierwszych, drugich i trze-
cich Technikum. Natomiast wśród 
dziewcząt na grę zdecydowały 
się zawodniczki z klas pierwszych 
i trzecich Technikum.
    Po dwóch godzinach zmagań 
drużyny uplasowały się na nastę-
pujących miejscach:

 - dziewczęta:
I miejsce – klasy III
II miejsce – klasy I
- chłopcy:
 I miejsce – klasy I
II miejsce – klasy II
III miejsce – klasy III
      Dodatkowo wyłoniono 
najskuteczniejszych zawodników: 
Magdalena Szcześniak i Krystian 
Cymerman.
Mistrzem żonglerki został Igor 
Czeremużyński (141 żonglerek).
    Zawody zakończyły się rozda-
niem pamiątkowych dyplomów, 
nagród rzeczowych i słodyczy 

ufundowanych przez Radę 
Rodziców.
    Specjalne podziękowania 
kierujemy do v-ce Prezesa KS 
Mszczonowianka p. Andrzeja 

Czeremużyńskiego za udostęp-
nienie stadionu piłkarskiego 
i niezbędną pomoc w przygoto-
waniu boiska do gry.

Zespół Szkół w Mszczonowie

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece 
w Mszczonowie
 Dnia 14.06.2016r. dzieci z grupy „Gumisie” z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie pod opieką wychowawczyni uczest-
niczyły w ostatnich w zajęciach przed wakacjami w Miejskiej Bibliotece 
w Mszczonowie. Spotkania były realizowane w ramach przedszkolnego 
projektu edukacyjnego pt. „Książka moim przyjacielem”. Przedszkolaki 
tego miały możliwość słuchania wiersza Jana Brzechwy pt. „Na stra-
ganie”. Następnie opowiadały i rozmawiały na temat treści utworu. 
Dzieci w trakcie spotkania poszerzyły swoją wiedzę na temat zdro-
wego i racjonalnego odżywiania oraz korzyści jakie dają nam owoce 
i warzywa. Na zakończenie spotkania dzieci rysowały swoje ulubione 
warzywa i owoce. Pani bibliotekarka zaprosiła przedszkolaki do uczest-
niczenia w zajęciach i odwiedzania biblioteki również w wakacje. Zado-
wolone i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.

Iwona Dziuba

ZSP w Osuchowie

Dzień Rodziny w Osuchowie
Dnia 19 maja o godz. 17:00 w szkole w Osuchowie na sali 

gimnastycznej rozpoczęła się radosna uroczystość, mianowicie ,,Dzień 
Rodziny”.

 Zaproszeni goście zasiedli do pięknie 
udekorowanych stołów.  Przywitała ich pani Urszula 

Gowin, dyrektor ZSP w Osuchowie. Pani dyrektor ciepłymi słowami 
rozpoczęła uroczystość. 

Na wstępie konferansjerzy, uczniowie naszego gimnazjum: 
Klaudyna Wieteska i Bartek Jarkiewicz, w imieniu wszystkich dzieci, 
złożyli życzenia zebranym rodzinom. Program artystyczny rozpoczął 
występ grupy muzycznej ProArte, którą prowadzi pani Ludmiła Drobot-
-Kierzkowska. Grupę tworzą: Daniel Olborski, Bartek Marczak, Alek-
sandra Marczak, Szymon Czarnecki oraz Natalia Melon. Następnie nasi  
kochani rodzice zobaczyli występy taneczne i wokalne swoich najmłod-
szych pociech. Przedszkolaki zachwycały zarówno piękną prezencją jak 
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DNI MATEMATYKI W OSUCHOWIE
W dniach 24 -25 maja w ZSP w Osuchowie odbyła się siódma 

edycja konkursu „Dni Matematyki”.  Podobnie jak w latach ubie-
głych konkurs odbywał się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół 
podstawowych. Każdą ze szkół reprezentowały 3 trzyosobowe drużyny. 
Opiekunowie zaproszonych szkół weszli w skład jury konkursu:

SP w Lutkówce – p. Grzegorz Olczak
SP w Mszczonowie –p. Teresa Bechcicka
SP w Międzyborowie –p. Aneta Rutkowska
SP w Piekarach –p. Maria Frączek
SP w Osuchowie –p. Ewa Termena

Konkurs rozpoczęła  Dyrektor Urszula Gowin, życząc uczestnikom 
powodzenia i jak najlepszych wyników. Prowadzenie konkursu organi-
zatorki powierzyły uczniom Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie: Katarzynie Dominiak  i Bartkowi Jarkiewiczowi. Zmagania 
konkursowe rozpoczęły się od napisania testu wiedzy. Kolejną częścią 
konkursu było rozwiązywanie tego samego zadania w wyznaczonym 
czasie. Z relacji uczestników wynika, że najtrudniejszym etapem (ze 
względu na stres związany z wystąpieniem publicznym)  była ostatnia 
część zmagań –losowanie zadania i przedstawienie rozwiązania przed 
zgromadzoną publicznością. W przerwach między poszczególnymi 
turami konkursu,  uczniowie mieli możliwość rozwiązywania łami-
główek logicznych, przygotowanych przez uczennice gimnazjum 
w Osuchowie. Za dobrze rozwiązaną zagadkę mogli otrzymać drobny 
upominek. Podczas przerw przewidziano również poczęstunek dla 
uczestników. Wyniki konkursu dla szkół podstawowych są następujące:
Klasy IV:

1.	 SP w Mszczonowie: Alicja Makulska, Filip Krakowiak, Jakub 
Królikowski

2.	 SP w Lutkówce: Alicja Krawczyk, Sebastian Ossoliński, 
Gabriela Wesołowska

3.	 SP w Osuchowie: Mateusz Szlaga, Arkadiusz Witecki, Kamil 
Stępień

Klasy V:
1.	 SP w Międzyborowie: Piotr Bartoszewski, Mateusz Łabędzki, 

Krystian Fikus
2.	 SP w Piekarach: Anita Chojecka, Martyna Adamczyk, Jakub 

Markus
3.	 SP w Osuchowie: Klaudia Wojtyszczak, Aleksandra 

Gawlińska, Martyna Fronczakowska
Klasy VI:

1.	 SP w Mszczonowie: Aleksandra Wieteska, Wiktoria Siekierska, 
Nikodem Janowski

2.	 SP w Lutkówce: Szymon Basiński, Wiktoria Krakowiak, Emilia 
Szymczak

3.	 SP w Międzyborowie: Michał Łabędzki, Łukasz Kaczor, Igor 
Szumiel

Po podliczeniu punktacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Mszczo-
nowie. Pani Teresa Bechcicka - opiekun uczniów biorących udział 
w turnieju- odebrała statuetkę z rąk Pani Urszuli Gowin. 
Drugiego dnia, tj. 25 maja do konkursu przystąpiły trzy gimnazja: 
z Mszczonowa, Międzyborowa i Osuchowa. Przebieg konkursu był 
analogiczny jak w przypadku szkół podstawowych. Opiekunowie szkół 
które wzięły udział w konkursie, weszli w skład jury:
Gimnazjum w Mszczonowie: p. Liliana Ziółkowska –Kołczewska   
Gimnazjum w Międzyborowie: p. Joanna Bednarska
Gimnazjum w Osuchowie: p. Agata Wodyńska 
 Wyniki konkursu dla gimnazjum są następujące:
Klasa I

1.	 Gimnazjum w Mszczonowie : Jakub Badowski, Norbert 
Frydrysiak, Zuzanna Olczak

2.	 Gimnazjum w Osuchowie: Anna Budna, Szymon Ręgowski, 
Mateusz Dębski

3.	 Gimnazjum w Międzyborowie: Maria Adamczyk, Julia 
Szczurek, Dawid Lipiński

Klasa II
1.	 Gimnazjum w Międzyborowie: Krzysztof Stawicki, Kamil 

Kwiatkowski, Kacper Mińkowski
2.	 Gimnazjum w Mszczonowie: Zuzanna Banasiewicz, Michał 

Bylina, Szymon Ciszewski
3.	 Gimnazjum w Osuchowie: Aleksandra Gronkiewicz, Łukasz 

Kustosz, Paweł Olborski
Klasa III

1.	 Gimnazjum w Mszczonowie: Aleksandra Wiśniewska, Paulina 
Wita lewska, 
Bartosz Skow-
ronek

i występami. Nikogo to już nie dziwi, ponieważ ich recytacje i śpiewy 
rozświetliłyby nawet najciemniejszą noc. Grupa teatralna „Teatr 
Niewielki”, której opiekunem jest pani Dominika Jankowska, przedsta-
wiła spektakl pt. „ Plama” – I m-ce w gminnym Turnieju Teatralnym 
2016r. Przedstawienie poruszało ważny problem, gdyż motyw odrzu-
cenia może pojawić się w każdej chwili i może dotknąć każdego z nas. 
Teatr udowodnił, że wiara w siebie i akceptacja, zwłaszcza w gronie 
najbliższych, przeważają o zyciiowej wygranej. Warto dodać, ze przed-
stawienie zawierało minimum słów i opierało się głównie na symbolu 
i pantomimie. Następnie występy wokalne i taneczne, również pod 
okiem p. Dominiki Jankowskiej, przedstawili uczniowie klas 4-6. Tutaj 
publiczność zobaczyła tańce, takie jak:  „trojak”, „belgijka”, „tango”, 

„balladę tche-tche” i dobrze znane „opa opa”. Utwory na żywo grali: 
p. L. Drobot-Kierzkowska oraz uczniowie: Mateusz Wojtczak, Sylwia 
Strojek, Julia Wojtczak, a słowiczym głosem urzekały: Klaudia Wojtysz-
czak, Julia Wojtczak, Agnieszka Krawczyk. Program poetycko-muzyczny 
przygotowany przez p. G. Szymczak wzruszył rodziców, zaś rozśmieszył 
- skecz gimnazjalistów, opracowany przez p. A. Grzybowską. Do organi-
zacji uroczystości włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. 
 Rodzice obdarzyli występujących gromkimi brawami. 
Sądzimy, że w kolejnych latach taki nastrój i zabawa znów zagoszczą 
w naszej szkole. 

Nikola Siedlecka, kl. 6

„Najcichszy  apel  świata”
Nazwa artykułu pochodzi od bezdźwięcznych braw, które polegają 
na zbliżaniu rąk do siebie (jedna do drugiej) naśladując prawdziwe 

oklaski.

Dnia 18. 05.2016r. na czwartej godzinie lekcyjnej odbył się apel, 
dla szkoły podstawowej z wręczeniem nagród za trzy konkursy.

Były to  następujące konkursy: dla 4 kl. „Plakat zachęcający 
do czytelnictwa”, dla klasy 5 - „ Legenda w komiksie”, dla klasy 6 -„ 
Lektura  3D”. Udział w konkursach łącznie wzięło 30 osób. Z klasy 4 
zadebiutowali: I miejsce- Anna Jakubczak, II miejsce - Jakub Górecki, 
III miejsce zajęła  Patrycja Świerczyńska. Natomiast z klasy 5 miejsca 
zajęli: I – Klaudia Wojtyszczak ex aequo z Martyną Fronczakowską,  II 

– Anna Gałązka, III- Ewelina Kowalczyk.  Z klasy 6 na podium stanęły: 
I miejsce ex aequo Julia Wojtczak  i Aleksandra Sokołowska. Wszyscy 
bardzo ucieszyliśmy się ze wspaniałych nagród, które ufundowała 
Gmina Mszczonów. Wszystkie nagrody treścią nawiązywały do naszej 
wspaniałej gminy.

Przewodniczący SU – Norbert Kok omówił dotychczasową dzia-
łalność samorządu i po krótce scharakteryzował obecnie trwające akcje 
i konkursy, m.in. konkursy: literacko-fotograficzny „Z książką w tle” (II 
edycja) oraz literacko-plastyczny „Okładka w 3D” przy współpracy 
z Miejską Biblioteką Publiczną w Mszczonowie.  

To wydarzenie spowodowało, że na wszystkich młodych twarzach 
pojawił się serdeczny uśmiech. 

A.	 Sokołowska, N. Siedlecka, J. Wojtczak
Uczennice kl. 6  
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2.	 Gimnazjum w Osuchowie: Julia Wojtczak, Katarzyna Wojcie-
chowska, Jakub Rybkowski

Po podliczeniu punktów drużyn  zwyciężyło Gimnazjum w Mszczo-
nowie. Główną nagrodę (statuetkę) odebrała pani Liliana Ziółkowska 
– Kołczewska. 
Warto przypomnieć, że Dni Matematyki odbywają się w naszej szkole 
rokrocznie  począwszy od 2009 roku, z inicjatywy p. Ewy Termeny 
i p. Joanny Bednarskiej. Konkurs wpisał się już na stałe w tradycję 
naszej szkoły i mamy nadzieję że będzie kontynuowany jak najdłużej. 
Na początku miał zasięg gminny, obecnie ma rangę konkursu powia-
towego. Dzięki nieocenionej pomocy Sponsorów mamy możliwość 
zapewnienia uczniom atrakcyjnych nagród rzeczowych, oraz poczę-

stunku. W obecnej edycji konkursu, dzięki ich hojności,  każdy uczestnik 
konkursu otrzymał nagrodę rzeczową. Sponsorom VII Dni Matematyki 
składamy serdeczne podziękowania za pomoc, w szczególności  za 
uśmiech i radość na twarzach dzieci.

Sponsorzy Dni Matematyki ‘2016:
Burmistrz Mszczonowa
Bank Spółdzielczy Mszczonów
p. Bożena Lewińska
p. Wioletta Siwiec WTA Perfekt
DSM Nutritional Products Sp. zo.o.
p. Wioletta Traczyk Sklep Papierniczy „Papirus”
p. Paweł Kurowski, p. Bartosz Kurowski PABAX S.C.
p. Krzysztof Kłopotowski FHU
YKK Mszczonów
p. Wojciech Sujka „Papirus” Rawa Mazowiecka
Rada Rodziców ZSP w Osuchowie
p. Mariola Lewandowska Piekarnia-Cukiernia

 Szczególne podziękowania składamy Pani Urszuli Gowin, która bardzo 
zaangażowała się w realizację naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy 
również uczniom naszego gimnazjum za pomoc organizacji konkursu: 
Wiktorii Sokołowskiej, Wiktorii Chimanienko, Kasi Dominiak, Bart-
kowi Jarkiewiczowi, Bartkowi Osińskiemu, Amelii Maciszewskiej, Ani 
Kłosiewicz, Kasi Burhardt, Patrycji Markus, Maciejowi Krajewskiemu, 
Agnieszcze Zielińskiej, Damianowi Wojtyniakowi, Szymonowi Czarnec-
kiemu i Cezaremu Dębskiemu.

Organizatorki DM: Ewa Termena i Agata Wodyńska
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Pierwsze kroki mojego dziecka… 
O działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz rozwoju eduka-
cyjno-wychowawczego uczniów w II etapie edukacyjnym.

Pierwszy krok…

19 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie odbył się Dzień Rodzinki. Gości – rodziców 
i uczniów - powitała pani Urszula Gowin, Dyrektor ZSP w Osuchowie. 
Program artystyczny był bogaty, ponieważ kolejno występowali: dzieci 
z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas 4-6, gimnazjaliści oraz zapro-
szeni goście. 

Było różnorodnie: śpiewy i wierszyki w wykonaniu przedszko-
laków, szkolny Teatr Niewielki (I m-ce w gminnym Turnieju Teatralnym), 
grupa taneczna z kl. 4-6, kabaret i montaż słowno-muzyczny w wyko-
naniu gimnazjalistów oraz koncert muzyczny w wykonaniu grupy 
ProArte.

Podczas tych występów miał miejsce przemarsz uczniów, 
którzy wychodząc prezentowali plakaty i transparenty 
dotyczące działań Szkoły z Klasą 2.0 – materiały, których 
użyto i które powstały w ramach przeprowadzonych 

ścieżek. Prowadzący uroczystość- uczniowie gimnazjum – poinformo-
wali rodziców o zaszczytnym wyróżnieniu SZKOŁA EKSPERCKA, jakie 
otrzymała nasza szkoła za uczestnictwo i zaangażowanie w projekcie 
ogólnopolskim. Pani Dyrektor wymieniła nauczycieli realizujących 
projekt i podziękowała im za podejmowanie działań innowacyjnych 
na rzecz poprawy jakości nauczania i pracy placówki (zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony www, aby zobaczyć film i zdjęcia).

Drugi krok…

Poczułam magię teatru…
Relacja z przedstawienia teatralnego oczami piątoklasistki

       Dnia 16.05. 2016 uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej  im. 
Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie pojechali na przedstawienie 
teatralne pt.: „Ania z Zielonego Wzgórza”. Spektakl wystawiony był 
w kinie Len, które znajduje się w Centrum Kultury w Żyrardowie. Opie-
kunkami były panie: E. Termena, A. Dębska i D. Jankowska.
        Budynek, ponieważ dotychczas w nim nie byłam, zrobił na mnie 
duże wrażenie. Po zajęciu miejsc zniecierpliwieni czekaliśmy aż wybije 
trzeci gong, a przedstawienie się zacznie. Gdy w końcu spektakl się 
rozpoczął, poczułam prawdziwą magię teatru. Aktorzy byli ubrani niety-
powo, widać było, że to niedzisiejsze czasy. Oprawa muzyczna bardzo 
mi się spodobała, ponieważ dzięki niej potrafiłam zrozumieć uczucia 

bohaterów. Ania miała bardzo wybujałą wyobraźnię, gdy opowiadała 
o „lesie duchów” nastała ciemność, pojawiło się dwoje ludzi w czar-
nych pelerynach, potem rozległ się krzyk i dziewczynka zniknęła. Oczy-
wiście bohaterka tylko opowiadała, a to wszystko było wytwórnią jej 
wyobraźni. To było dość straszne… Według mnie najśmieszniejszą 
postacią był mężczyzna w sukni, który grał damską postać – panią 
Małgorzatę Linde. Choć nie mogłam powstrzymać śmiechu, udało 
mi się, a potem się przyzwyczaiłam. Anię nazywano rudzielcem, 
marchewką, a nawet mówili jej, że jest brzydka prosto w oczy. Według 
mnie, to że była obdarzona inną urodą niż reszta, nie znaczyło, że jest 
brzydka, ponieważ miała wspaniały charakter. Zarażała optymizmem 
każdego i zapewniała im dobrą zabawę.
       Uważam, że przedstawienie o Ani było ciekawe, ale także poucza-
jące. Mam nadzieję, że takie wycieczki będą organizowane częściej.

Kinga Kustosz, kl. 5
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PROFILAKTYKA W ZESPOLE SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE
W ramach dni profilaktyki w gimnazjum odbyły się warsztaty 
„ODPAL ŻYCIE” . 
Dopalacze, to różnego rodzaju środki psychoaktywne, które uzależ-
niają i są bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia osób, które 
je zażywają. Szczególnie narażona na te niebezpieczeństwa jest 
młodzież wchodząca w okres dojrzewania, która z jednej strony 
często ma problemy z samoakceptacją, bywa w konflikcie z bliskimi, 
a z drugiej strony obawia się odrzucenia i tego, że nie poradzi sobie 
ze swoimi problemami. Często sięganie po środki uzależniające 
związane jest z ciekawością, namawianiem przez innych, z chęcią 
ucieczki od trudności. 

Zajęcia warsztatowe z uczniami zostały tak zaplanowane aby 
oddziaływać na szereg sfer psychicznych odbiorców - intelektualną, 
emocjonalną, sferę doświadczenia i umiejętności oraz na sferę 
postaw i wartości. 
 Celem programu było:
•	 promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia bez 

środków uzależniających,
•	 wzmacnianie u uczniów tendencji do autorefleksji, do kiero-

wania się w życiu pozytywnymi wartościami
•	 zachęcanie młodzieży do wycofywania się z takich zachowań 

ryzykownych jakimi są: zażywanie dopalaczy i innych środków 
psychoaktywnych,

•	 rozwijanie umiejętności psychologicznych pomagających 
w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, w podejmowaniu 
odpowiedzialnych decyzji, 

•	 zwiększenie gotowości wśród młodzieży do zachowań prozdro-
wotnych

Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenerów 
Centrum Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej z Chynowa.                                                                                                                                       
   W szkole podstawowej odbyły się zajęcia warsztatowe z profilak-
tyki antyalkoholowej „Opanowuję agresję. Jak zapobiegać zacho-

waniom agresywnym, radzenie sobie ze złością i negatywnymi 
emocjami. Relacje między zachowaniami agresywnymi a alko-
holem”.
                Alkohol nie tylko niszczy nasze zdrowie fizyczne czy też 
psychikę, ale także odbija się negatywnie na życiu rodzinnym i funk-
cjonowaniu w społeczeństwie. Często w parze z alkoholem  idzie 
przemoc  i agresja.
Warsztaty miały na celu:
•	 dostarczenie informacji, czym jest alkohol, jakie jest jego dzia-

łanie oraz skutki spożywania. 
•	 promocja zdrowego stylu życia poprzez umiejętne rozwiązy-

wanie własnych konfliktów, 
•	 ukazanie zakresu słowa przemoc i agresja, 
•	 konsekwencje użycia przemocy dla ofiary i sprawcy, 
•	 sposoby radzenia sobie ze złością i gniewem,  
•	 nabycie skutecznych metod i zasad rozwiązywania konfliktów.

 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenera z Centrum Edukacji 
i Profilaktyki „Dialog” z Krakowa.

Koszty warsztatów 
zostały pokryte 
przez Gminną 
Komisję Rozwiazy-
wania Problemów  
Alkoholowych 
w Mszczonowie.

 Serdecznie 
dziękujemy!                                                                 

D.S.

  3. czerwca 2016r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie przeprowadzono Festiwal 2.0. Odbiorcami 
Festiwalu byli uczniowie klas 4-6 oraz wszyscy nauczyciele. 
 Festiwal składał się z dwóch części: miniwykładu ilustrowa-
nego prezentacją multimedialną nt. wszystkich lekcji przeprowadzo-
nych w ramach szkoły z Klasą 2.0 oraz realizacją lekcji z matematyki 
„Dodawanie liczb całkowitych” (odwrócona lekcja). Tegoroczne osią-
gniecia szkoły w programie, to:
1. Uruchomienie elektronicznego dziennika.
2. Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem TIK.
3. Wypracowanie Kodeksu 2.0.

4. Umożliwienie uczniom korzystania z komputerów podczas zajęć 
świetlicowych.
5. Przygotowanie MOST-u.
6.  Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców (wg ścieżki „uczymy 
innych”).
7. Promocja szkoły i jej działań w ramach Szkoły z Klasą 2.0 w prasie 
lokalnej, na stronie szkoły.
8. Przeprowadzenie Festiwalu 2.0.
9. Uzyskanie tytułu „Szkoła Ekspercka” (tytuł uzyskało 5 szkół w woje-
wództwie).

Dominika Jankowska

ROLETY, PLISY 
ŻALUZJE 
SIATKI PRZECIW OWADOM 
ROLETY ZEWNĘTRZNE 
 
602-737-617 

Ja niżej podpisana Barbara Zielonka przepraszam za 
wszystkie nieprawdziwe informacje przekazane osobom 
trzecim na temat Jolanty Zielonki. 
Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro.

Barbara Zielonka

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TATY
ELŻBIECIE KUBIAK

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSZCZONOWIE

składają , łącząc się w bólu i cierpieniu
Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rada Rodziców oraz 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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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:
     - 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 

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
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

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

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

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

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