
ZABYTKOWO 
i MOTORYZACYJNIE 
w MSZCZONOWIE

str. 21

Mszczonów znów w czołówce 
Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 

str. 9

MERKURIUSZ
MSZCZONOWSKI

Gminny Biuletyn Informacyjny                       lipiec-sierpień 2016 / nr 07-08 (248-249)

ISSN:1730-8186   Egzemplarz bezpłatny

Konkursy dla dzieci  
i młodzieży na Orliku 

str. 34

NAJLEPSI UCZĄ SIĘ 
W ZESPOLE SZKÓŁ 
W MSZCZONOWIE 

str. 44

Pielgrzymi ŚDM w Mszczonowie
str. 19



2   lipiec-sierpień 2016 / nr 7-8 (248-249)

W NUMERZE

Spis treści

W NUMERZEW NUMERZE

ZABYTKOWO i MOTORYZACYJNIE  
w MSZCZONOWIE   21

Mszczonów znów w czołówce Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”  10 Z obrad XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie  3

Z prac komisji 7
Audyt w ramach „Gminy Fair Play” 9
Mszczonów znów w czołówce Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 10
ROWEROWO  - TANIO, ZDROWO, ZAWSZE MODNIE 
I WYGODNIE  11
Zespół Szkół i LGD „Ziemia Chełmońskiego” łączą siły  
dla demokracji 14
„Weź mnie w obroty” czyli projekt LGD i Odkorkowanych  15
Niecodzienna wizyta w kamienicy Maklakiewiczów 16
Finisaż wystawy Pani Anny  17
Uczniowie podziękowali sponsorom i przyjaciołom  
swej szkoły  17
Mszczonowskie powitanie  
pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży 19
Pielgrzymi ŚDM w Mszczonowie  19
Wakacyjny Klub Miłośników Gier w GCI 20
ZABYTKOWO i MOTORYZACYJNIE w MSZCZONOWIE  21
Odpust Świętego Rocha w Lutkówce – Owocowym Świętem 
sadowniczego regionu 22
Wieści z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie  24
Lato 2016 w Miejskiej Bibliotece 26
Debiutancka powieść dwunastoletniej Ingi 27
Ostatnie pożegnanie śp. Wacława Domalskiego 28
Pożegnanie śp. Henryki Mulińskiej  29
Pożegnanie śp. Adama Feliksa Pawłowskiego 30
PARAFIA  ŚW.  JANA  CHRZCICIELA W  MSZCZONOWIE  31
Zaproszenie na uroczystości nadania imienia majora Józefa 
Wiśniewskiego Szkole Podstawowej w Lutkówce 32
Niecodzienne wydarzenie 32
Młodzież z Gimnazjum w Osuchowie i Gimnazjum 
w Mszczonowie z wizytą w Bawarii   33
Konkursy dla dzieci i młodzieży na Orliku  34
„Mszczonowski Kozak” 35
Turniej Siatkonogi 36
GRH STRZELCY im. 31 pSK 37
MERKURIUSZ SZKOLNY 43
NAJLEPSI UCZĄ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W MSZCZONOWIE 
44
Zaproszenie na RAJD ROWEROWY  
„W POGONI ZA SZARLOTKĄ” 48
Zaproszenie na XVI POWIATOWO-GMINNE DOŻYNKI  
W OSUCHOWIE  52

Pielgrzymi ŚDM w Mszczonowie   19



lipiec-sierpień 2016 / nr 7-8 (248-249)       3

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 29 czerwca 2016 roku, odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
jednomyślnie udzielili absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa.

Ocena działalności 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok

Grażyna Pływaczewska, dyrektor 
MOK, przedstawiła rzeczową prezen-
tację multimedialną, zapoznając 
radnych z ofertą kulturalną propono-
waną przez Mszczonowski Ośrodek 
Kultury. Wśród szerokiej gamy zajęć 
oferowanych przez MOK znalazły 
się m.in.: zajęcia grupy teatralnej 
„Skorpion”, grup wokalnych „Voice” 
i „Wokaliza”, nauka gry na gitarze, 
zajęcia z nowoczesnych form tańca, 
zajęcia plastyczne, rytmiczne, recyta-
torskie i wiele innych. Jak podkreśliła 
dyrektor MOK-u, oprócz stałych zajęć 
prowadzonych przez MOK, ośrodek 
organizuje szereg imprez plenero-
wych i okolicznościowych, w tym 
coroczny Jarmark Mszczonowski, 
odpust w Lutkówce czy dożynki 
w Osuchowie. W ośrodku odbywają 
się liczne przedstawienia, cykliczne 
wernisaże, koncerty w klubie młodzie-
żowym, koncerty okolicznościowe 

z okazji Walentynek, Dnia Matki, czy też Dnia Kobiet. Ośrodek organizuje 
liczne konkursy piosenki, recytatorskie, teatralne, plastyczne w ramach 
cyklu Spotkań Artystycznych Szkół. To tu także odbywają się spotkania 
Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Zawsze specjalny program MOK 
przygotowuje na okres ferii zimowych, a także letnich wakacji. Oferta 
ośrodka skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, 
jak również seniorów, którzy mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć 
w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska podziękowała 
dyrektor Grażynie Pływaczewskiej za ogrom pracy włożony w przygoto-
wanie zajęć i wydarzeń organizowanych przez MOK. 

- Korzystam bardzo często z oferty Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury, która jest majstersztykiem budzącym zazdrość wśród miesz-
kańców innych gmin- mówiła Barbara Gryglewska.

Słów uznania nie szczęścił także wiceprzewodniczący Marek 
Zientek, który śmiało stwierdził, że w Mszczonowie nie ma już dnia bez 
Ośrodka Kultury.

Wiceprzewodniczący podziękował za pracę na rzecz lokalnej 
społeczności i coroczną oprawę gminnych Dożynek 
w Osuchowie. Z kolei radny Mirosław Wirowski podzię-
kował w imieniu mieszkańców za szerokie spektrum zajęć, 

w tym za organizowane przez MOK wieczorki taneczne, które są wspa-
niałą alternatywą spędzenia wolnego czasu w miłym towarzystwie 
i przy dobrej muzyce.

Na pytanie Łukasza Koperskiego, przewodniczącego RM, doty-
czące zainteresowania mszczonowskim kinem, Grażyna Pływaczewska 
podkreśliła, że od momentu przeprowadzenia cyfryzacji znacznie 
wzrosło zainteresowanie kinem, co świadczy o tym, że dokonana 
modernizacja była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Korzystając z okazji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się 
z prośbą o rozważenie organizowania wszystkich imprez plenerowych 
w parku przy ul. Narutowicza. W odpowiedzi dyrektor MOK poinformo-
wała, że ze względu na ruch samochodów w obrębie parku i związane 
z tym kwestie bezpieczeństwa, postanowiono zmniejszyć ilość imprez 
plenerowych w tym miejscu.

- Jeżeli będziemy mogli zamknąć ruch na ulicy Narutowicza podczas 
trwania imprez oraz o ile będzie możliwość zaangażowania służb 
mundurowych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, byli-
byśmy chętni i otwarci, żeby park Narutowicza był stałym miejscem 
odbywania się imprez plenerowych. Tamto miejsce wszystkim się 
podoba, nie tylko mszczonowianom, ale i osobom przejezdnym, którzy 
nierzadko zatrzymują się i uczestniczą w naszych wydarzeniach- tłuma-
czyła dyrektor Grażyna Pływaczewska.

Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie

Anna Czarnecka, jako dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie poinformowała, że biblio-
teka służy mieszkańcom  Mszczonowa 
upowszechniając i promując czytelnictwo, 
prowadząc działalność informacyjną oraz 
kulturalno-edukacyjną. Biblioteka podej-
muje współpracę z mieszkańcami, lokal-
nymi organizacjami, stowarzyszeniami 
i instytucjami. Głównymi formami działania 
były spotkania, warsztaty i wystawy tema-
tyczne, lekcje biblioteczne, spotkania autor-
skie. Biblioteka sukcesywnie w ramach 
promocji czytelnictwa i programów reali-
zowanych w 2015 roku przygotowywała 
plakaty i ulotki informacyjne.

Zdaniem dyrektor Czarneckiej, podsta-
wowym warunkiem prawidłowego funk-
cjonowania biblioteki jest systematyczny 
wpływ nowości i równoległe wycofywanie 
publikacji nieprzydatnych. W 2015 roku 
biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1984 
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wol. o łącznej wartości 42 188,03 zł , z czego: do biblioteki w Mszczo-
nowie – 1406 wol. za kwotę 31 050,02 złotych, do filii w Osuchowie – 
578 wol. za kwotę 11 138,01 złotych.

Użytkownikom oferowany jest dostęp do 27 431 wol. książek. 
W 2015 roku biblioteka wraz z filią zarejestrowała 18 551 odwiedzin, 
zapisano 1995 czytelników. 

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za działalność 
biblioteki oraz za sprawne funkcjonowanie filii w Osuchowie.

- Należą się Pani słowa uznania, bowiem w dobie komputerów 
i tabletów coraz trudniej zachęcić młodych ludzi do książek, a Pani się 
to udaje- mówił Marek Zientek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za rok 2015 
oraz w jednostkach podległych gminie Mszczonów

Uchwalony w dniu 21 stycznia 2015r. budżet gminy na 2015rok 
podlegał zmianom w trakcie roku budżetowego, zarówno poprzez 
podejmowane przez Radę uchwały o zmianach w budżecie, jak również 
poprzez zarządzenia burmistrza w ramach udzielonych uprawnień.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 60.125.927,89 
zł co stanowi 100,68%  skorygowanego planu, zaś wydatki w kwocie 
58.449.327,67 zł co stanowi 96,05% planu. Z porównania tych kwot 
powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.676.600,22 zł przy plano-
wanym deficycie w kwocie 1.135.341,20 zł. Zamknięcie budżetu 
nadwyżką było możliwe dzięki realizacji zwiększonych dochodów bieżą-
cych oraz wprowadzonym przez burmistrza ograniczeniom w wydat-
kach bieżących budżetu. W ten sposób nadwyżka operacyjna dochodów 
bieżących nad wydatkami bieżącymi osiągnęła kwotę 7.625.192,15 zł.

W ramach dochodów kwota  38.472.236,38 zł stanowiła dochody 
własne gminy z czego dochody podatkowe wyniosły 28.007.320,78 zł. 
Dotacje celowe z budżetu państwa osiągnęły kwotę 4.944.905,06 zł, 
zaś subwencja oświatowa kwotę 9.038.857,00zł. W roku 2015 gmina 
pozyskała kwotę 7.669.929,45 zł ze środków UE. W ramach wydatków 
budżetu wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16.919.134,30  zł czyli 
28,9% wydatków ogółem. W tej kwocie zostały zrealizowane między 
innymi następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich,
- II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach,
- rozbudowa i powiększenie oferty turystycznej produktu turystycz-

nego „Weekend z Termami Mszczonów”,
- przebudowa drogi z budową chodnika w miejscowości Wręcza,
- budowa chodnika z zatoką postojową w miejscowości Lutkówka,
- przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich,
- przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona, Akacjowej w Markowie 

Towarzystwo, Długiej w Bronisławce,
- wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Głównej w Wygnance, ul. 

Lipowej w Olszówce oraz w ul. Grota Roweckiego i na Pl. Piłsudskiego 
w Mszczonowie,

- przygotowano pełną dokumentację na przeprowadzenie 
kompletnej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pieka-
rach i Lutkówce, Zespołu Szkół i budynku gminnego w Osuchowie oraz 
budynku OSP i Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. 

W ramach wykonanych wydatków ogółem:
- kwota 452.507,85 zł została skierowana na realizację zadań 

z Funduszu  Sołeckiego,
- kwota 1.811.451,91 zł została przeznaczona na remonty istnieją-

cego majątku   gminnego,
- kwota 84.671,59 zł została zrealizowana w formie dotacji dla 

mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest.

W roku 2015 został zaciągnięty kredyt w wysokości 2.123.973,00 
zł. W ubiegłym roku została spłacona kwota 3.067.270,00 zł z tytułu 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym 1,4 mln zł z tytułu wyemi-
towanych obligacji. Zadłużenie na koniec 2015roku osiągnęło kwotę 
18.107.104,00 zł. Obowiązujące wskaźniki zadłużenia zostały speł-
nione.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą z dnia 28 kwietnia 
2016roku wydała pozytywną opinię o przedłożonych przez Burmistrza 
Mszczonowa sprawozdaniach z wykonania budżetu z 2015roku.

Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia 
Burmistrzowi  Mszczonowa absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
poinformował, że członkowie komisji po dokonaniu rzetelnej i meryto-
rycznej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz 
ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO,wnioskowaliza udzie-
leniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.

- W wyniku analizy i prac 
nad wykonaniem budżetu 
Komisja wnioskuje o udzielenie 
Burmistrzowi Mszczonowa 
absolutorium z tytułu prawi-
dłowego wykonania budżetu za 
rok 2015, uznając ubiegłoroczny 
budżet za stabilny i prowadzony 
bez zarzutów- poinformował 
Krzysztof Krawczyk.

W wyniku głosowania 
wszyscy obecni na sali radni 

jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi 
Józefowi Grzegorzowi Kurkowi.

Po uzyskanym absolutorium burmistrz podziękował w imieniu 
własnym i całej załogi Urzędu Miejskiego za udzielone absolutorium 
oraz za konstruktywną współpracę, zapowiadając dalszą ciężką pracę 
na rzecz rozwoju gminy Mszczonów.

- To wszyscy razem ciągniemy wózek, który nazywa się gmina 
Mszczonów. Nie możemy spocząć na laurach, lecz musimy dążyć, aby 
kolejne lata były tak dobre, jak ostatni rok. Tego wszystkim i sobie 
życzę- mówił burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Słowa uznania skierował w kierunku burmistrzów i Skarbnika 
Gminy Mszczonów przewodniczący Łukasz Koperski.

- Dziękuję wszystkim, którzy mieli wpływ na konstruowanie i reali-
zację budżetu. Ten budżet był stabilny i wymagający, ukazujący doświad-
czenie naszej gminy, za co pragnę wyrazić słowa podziękowania panom 
burmistrzom, skarbnikowi, dyrektorom, naczelnikom i pracownikom 
gminy Mszczonów- mówił z uznaniem Łukasz Koperski.

Bieżące uchwały 
Radni podjęli szereg uchwał w tym m.in. uchwałę w sprawie ogło-

szenia jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości  
Mszczonów, Adamowice, fragment miejscowości Powązki.

Ponadto radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową 
gminy Mszczonów na rok 2016.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa  między sesjami
W okresie między sesjami zostało wydanych sześć zarządzeń doty-

czących m.in. powołania komisji konkursowejdo konkursu na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, powołania 
komisji stypendialnej oraz zmian w planie finansowym iw budżecie 
gminy.

Burmistrz poinformował, że w dalszym ciągu trwają negocjacje 
w sprawie ostateczne-
goprzebiegu linii 400 
kV. Zdaniem burmistrza, 
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ministerstwo energetyki powołać ma zespół niezależnych ekspertów, 
którzy zajmą się analizą zasadności wytyczonego korytarza dla słupów 
wysokiego napięcia. Ponadto szef mszczonowskiego ratusza podkreślił, 
że z uwagi na obostrzenia narzucone przez Urząd Marszałkowski, gminy 
takie jak Mszczonów nie uzyskały środków na inwestycje drogowe. 
Pomimo tego, samorząd Mszczonowa będzie w dalszym ciągu starał 
się wnioskować o wsparcie finansowe gminnych dróg ze środków 
zewnętrznych. 

W okresie wakacji gmina ogłosiła szereg przetargów drogowych 
i rozpoczęła realizację inwestycji, w tym m.in. modernizację systemu 
grzewczego w Szkole Podstawowej w Piekarach. W ramach projektu 
wymieniona zostanie  instalacja centralnego ogrzewania oraz zamonto-
wana zostanie gazowa pompa ciepła. Ponadto na terenie mszczonow-
skich błoni wybudowany zostanie zbiornik wodny.

Burmistrz przypomniał także, że w lipcu do Mszczonowa przyjadą 
pielgrzymi z Włoch w ramach organizowanych w Polsce Światowych 
Dni Młodzieży.

Sprawy różne
W części poświęconej sprawom różnym radni wyrazili pozytywną 

opinię dotyczącą projektu rewitalizacji miasta Mszczonowa przestawio-
nego przez Grzegorza Kozłowskiego, zastępcę Burmistrza Mszczonowa. 
Przewodniczący Łukasz Koperski, w imieniu swoich, wyborców prosił 
o ingerencję w sprawie ponownego oczyszczenia koryta rzeki Okrzeszy. 
W odpowiedzi burmistrz Kurek poinformował, że mieszkańcy których 
posesje są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki zobligowani są o dbanie 
o porządek przy swoich posesjach. Gmina ze swojej strony sukcesywnie 
oczyszcza teren będący pod jurysdykcją samorządu.

Na pytanie radnego Andrzeja Osiala dotyczące naborów wniosków 
na kanalizację z uwzględnieniem ulicy Ogrodowej w Grabcach Józefpol-
skich, burmistrz poinformował, że samorządy czekają na decyzję mini-
sterstwarozwoju, którego zadaniem jest ogłoszenie naboru na nowe 
wnioski.

Radny Krzysztof Krawczyk zwrócił się z prośbą o przegląd instalacji 
i studzienek burzowych na terenie zasobów spółdzielni mieszkaniowej. 
Zdaniem radnego po ostatnich obfitych opadach deszczu zalaniu 
ulegają piwnice na osiedlu Północna.

Korzystając z obecności Michała Szymańskiego, radny Mirosław 
Wirowski podziękował dyrektorowiOSiR-i za uwzględnienie zeszło-
rocznej prośby dotyczącej przesunięcia na godzinę 18.00 tzw. „biletu 
mieszkaniec”, co dało większą możliwość skorzystania z obiektu miesz-
kańcom gminy. Ponadto radny prosił o informację dotyczącą przygoto-
wania ośrodka na okres wakacji.

W odpowiedzi Michał Szymański poinformował, że OSiR 
Mszczonów przewiduje kontynuację przeprowadzanej corocznie akcji 
„Lato w mieście”. Akcja ta zostanie przeprowadzona na trzech obiek-
tach OSiR tj. Hali sportowej, Kompleksie Boisk Sportowych Orlik oraz 
Kompleksie Basenów Termalnych. Hala Sportowa – w okresie od 1 
do 31 lipca przewiduje się organizację bezpłatnych zajęć sportowych, 
przeprowadzanych przez pracowników OSiR. Wszyscy chętni (dzieci 
i młodzież w wieku szkolnym) będą mogli z nich skorzystać codziennie, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 – 16.00.

Kompleks Boisk Sportowych Orlik – w okresie od 1 lipca do 31 
sierpnia będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 
22.00, w soboty w godz. 10.00 – 20.00. 

Kompleks Basenów Termalnych – w okresie od 1 lipca do 31 
sierpnia, cena wstępu na basen będzie wynosiła jedynie 2 zł/h. Będzie 
to oferta promocyjna, obowiązująca w godzinach 8.30 – 13.00, przy-
gotowana wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy – po 
okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie stypen-
diów dla pięciu stypendystów ze szkół z terenu gminy Mszczonów.

W ramach Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz Mszczonowa przyznał 
w roku szkolnym 2015/2016 pięć stypendiów następującym stypendy-

stom: 
Arturowi Sadkowskiemu - uczniowi klasy IV Technikum w Zespole 

Szkół w Mszczonowie, Katarzynie Wojciechowskiej – uczennicy klasy III 
b Gimnazjum im. Ks. K. M. Lipskiego w Osuchowie, 

Julii Wojtczak – uczennicy klasy III b Gimnazjum im. Ks. K. M. 
Lipskiego w Osuchowie, Paulinie Machaj - uczennicy klasy III Technikum 
w Zespole Szkół w Mszczonowie, 

Piotrowi Szczepanowi Liszewskiemu - uczniowi klasy III Technikum 
w Zespole Szkół w Mszczonowie.

Józef Grzegorz Kurek wręczając stypendia  pogratulował uczniom 
wiedzy podkreślając, że mądrość jest kluczem do wielu zawodowych 
drzwi.

- Cieszymy się bardzo, że udało się Wam zdobyć nagrody. Dobrze, że 
Wam się chce, że macie na tyle siły i energii, żeby się angażować w tego 
typu konkursy, które przynoszą wymierne korzyści. Życzę Wam,aby 
kolejne nagrody i zwycięstwa przychodziły Wam łatwiej niż te pierwsze-
-mówił z uznaniem Józef Grzegorz Kurek. 

Wiele ciepłych słów skierował także do stypendystów i ich rodziców 
Łukasz Koperski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie.

- Jestem pod wrażeniem wyników, które osiągnęliście. To, że tu dziś 
stoicie oznacza, że jesteście pracowici i zdolni. Na takich ludzi czeka 
Polska i gmina Mszczonów- mówił Łukasz Koperski.

Chciałbym skierować szczególne słowa podziękowania i uznania 
w kierunku rodziców i pedagogów, dzięki którym możemy być dumni 
z takich młodych i zdolnych ludzi z naszej gminy- dodał przewodniczący 
RM.

Z kolei radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicza Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, pogratulowała wszystkim nagrodzonym  
oraz pedagogom i dyrektorom szkół, których wspólna praca miała 
wpływ na osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce.

Łukasz Nowakowski, GCI
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jadwiga Laskowska, jako przewodnicząca 
GKRPA, poinformowała, że wydatki 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w Mszczonowie w 2015 roku opiewały 
na kwotę 220974,00 zł. Komisja w roku 
ubiegłym odbyła 21 spotkań. W tym 
okresie do Komisji wpłynęło: 40 podań 
w sprawie nadużywania alkoholu 
i przemocy, 34 podania w sprawie 
pomocy finansowej (warsztaty, 
dożywianie, zapomogi, itp.), 14 wniosków 
skierowano do biegłych (psycholog 
i psychiatra). Wydano 25 pozytywnych 
postanowień w sprawie usytuowania 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zorganizowano 
także warsztaty i spektakle dla uczniów szkół na terenie gminy.

Ponadto Komisja finansuje dożywianie dzieci w postaci kanapek 
w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy oraz 
dożywianie dzieci ze świetlicy środowiskowej. Łączny koszt 
dożywiania w 2015 roku wyniósł 48 163,13 zł.

Komisja współpracuje ze szkolnym psychologiem i pedago-
giem w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie 
i w Osuchowie, Poradnią Leczenia Uzależnień w Żyrardowie oraz 
Komisariatem Policji w Mszczonowie.

W 2015 roku prowadzone były zajęcia dla osób uzależnionych 
od alkoholu i współuzależnionych. Dla osób uzależnionych 
zajęcia odbywają się w każdą pierwszą i dwie ostatnie soboty 
miesiąca w godz. 800 -1000. Na spotkania tej grupy przychodzi 
ok. 5-7 osób. Dla osób współuzależnionych zajęcia odbywają się 
w każdą pierwszą i dwie ostatnie soboty miesiąca w godz. 1000 – 
1200. Na spotkania tej grupy przychodzi ok. 6 do 10 osób. Działa 
także Klub AA „ZORZA”, który mieści się w Mszczonowie przy ul. 
Tarczyńskiej 31. Punkt czynny jest we wtorki i piątki od godz. 
1800 w sezonie letnim i od 1700 w sezonie jesienno–zimowym.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 1615 do 1800 
czynny jest punkt interwencyjny w świetlicy środowiskowej 
w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 31.Zdaniem przewod-
niczącej Jadwigi Laskowskiej działalność komisji cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród osób wymagających 
wsparcia i pomocy. Niestety,z roku na rok coraz więcej osób 
zgłasza uzależnienie od alkoholu. W dalszym ciągu najwięcej 
osób uzależnionych zgłaszanych jest przez rodzinę  i najbliż-
szych oraz MOPS, policję i kuratora. Rzadko zdarza się, aby 

osoba mająca problem sama szukała pomocy.Na pytanie radnej 
Barbary Gryglewskiej dotyczące osób najczęściej korzystających 
ze wsparcia GKRPA, Jadwiga Laskowska oznajmiła, że najwięcej 
osób uzależnionych od alkoholu jest w przedziale wiekowym 
30-60 lat.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Bogusława Banasiak, w imieniu kierow-
nika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zdała sprawozdanie z zakresu 
działalności i wydatków MOPS-u.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
oprócz podstawowych zadań własnych 
prowadzi zadania zlecone oraz specja-
listyczne, w tym poradnictwo prawne 
oraz psychologiczne. Usługi te są świad-
czone przez radcę prawnego oraz przez 
psychologa osobom i rodzinom wyka-
zującym potrzebę wsparcia w rozwiązy-
waniu swoich problemów życiowych.

Do zakresu zadań pomocy społecznej 
na terenie objętym działalnością należą 

m.in.: rozeznanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych, 
udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb osoby lub rodziny, 
w tym m.in. zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług 
opiekuńczych, finansowanie posiłków, udzielanie świadczeń 
z Funduszu Alimentacyjnego, a także przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdro-
wotne.

Na pytanie przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego doty-
czące realizacji rządowego programu „Rodzina 500+”, Bogu-
sława Banasiak poinformowała, że do końca czerwca 2016 
roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie 
złożono 968 wniosków, w tym: 819 złożono osobiście w siedzibie 
MOPS, zaś 149 złożono w formie elektronicznej.
W związku ze złożonymi wnioskami wydano 771 decyzji, 
programem objęto 1458 dzieci. Koszty poniesione z budżetu 
państwa na wypła-
cenie świadczenia 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 lipca 2016 roku, odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
podjęli szereg bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa między 
sesjami.
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20 czerwca 2016 r.
Posiedzenie komisji, jako jej prze-
wodnicząca, otworzyła radna Barbara 
Gryglewska. W obradach uczestniczyli 
także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Andrzej Osial, radny 
Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof 
Krawczyk.
Tematem posiedzenia komisji była analiza 
sprawozdania z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz 
wysłuchanie informacji z działalności Izby 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów i Izby 

Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej.

Anna Czarnecka, jako dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, 
poinformowała, że w roku ubiegłym 
biblioteka powiększyła swoje zbiory doku-
pując nowe książki. W sumie biblioteka 
oferuje dostęp do ok. 30 000 wol. książek.
Na pytanie radnej Barbary Gryglewskiej, 
przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych dotyczące poziomu czytel-
nictwa na terenie gminy Mszczonów, Anna 
Czarnecka poinformowała, że poziom 
czytelnictwa jest coraz wyższy. Biblioteka 
co roku rejestruje nowych czytelników, 
którzy aktywnie korzystają z zasobów 
placówki. W tym celu w trakcie roku 
dyrekcja zorganizowała szereg działań 

mających na celu zwiększenie atrakcyj-
ności biblioteki. Placówka realizowała 
także cztery projekty finansowane spoza 
środków budżetowych gminy.
W podsumowaniu przewodnicząca 
Barbara Gryglewska podziękowała 
dyrektor Annie Czarneckiej za ogromny 
wkład włożony w innowacyjne i prospo-
łeczne inicjatywy wpływające na rozwój 
biblioteki.
- Cieszy mnie wielofunkcyjność biblio-
teki, która przestała być miejscem, gdzie 
można tylko wypożyczyć książki. Ta biblio-
teka zaczęła żyć, a książki przestały być 
pokryte kurzem - za co bardzo dziękuję - 
mówiła radna Barbara Gryglewska.
Następnie Beata Sznajder, dyrektor 
Gminnego Centrum Informacji, zdając 
sprawozdanie z działalności Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów omówiła zakres 

WIEŚCI Z RATUSZA

wychowawczego na dzień 30.06.2016 roku wyniosły 1 745 
428,00 złotych.

Podjęte uchwały 
Radni Rady Miejskiej podjęli szereg uchwał w tym m.in. uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardow-
skiemu na przebudowę dróg powiatowych, uchwałę zmienia-
jącej uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2016 oraz 
uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości i zgody na darowanie 
nieruchomości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa 
między sesjami
W okresie między sesjami zostało wydanych dziewięć zarządzeń 
dotyczących m.in. kwestii finansowych, powierzenia stanowiska 
dyrektora Gimnazjum w Mszczonowie i powierzenia stanowiska 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Piekarach obecnym dyrek-
torom oraz  powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie, a także zmiany regulaminu świadczeń socjal-
nych w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz poinformował, że zaplanowane na okres wakacji 
inwestycje i przetargi realizowane są zgodnie z założeniami. 
Rozstrzygnięty został również przetarg na modernizację i rozbu-
dowę kondygnacji w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. 
Józef Grzegorz Kurek podsumował wizytę pielgrzymów z Włoch, 
którzy przybyli w lipcu do Mszczonowa w ramach Światowych 
Dni Młodzieży. Zdaniem burmistrza przygotowany dla zagra-

nicznych gości program wizyty byłprofesjonalnie zorganizo-
wany i doceniony przez pielgrzymów. Słowa uznania padły 
również z ust przewodniczącego Łukasza Koperskiego, który 
wyraził wdzięczność za organizację i koordynację tego nieco-
dziennego wydarzenia przez burmistrza Józefa Grzegorza Kurka.
Przewodniczący podziękował dyrektorom i pracownikom jedno-
stek organizacyjnych gminy w tym Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury, Gminnego Centrum Informacji oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej za opiekę i wsparcie pielgrzymów.
- Byliśmy bardzo mocno zaangażowani w tą wizytę. Nie 
wszystkie samorządy podjęły takie wyzwanie przyjmując pod 
swoje skrzydła pielgrzymów. Mszczonowianie po raz kolejny 
udowodnili, że potrafią sprostać każdemu zadaniu. Zdaliśmy ten 
egzamin w 100%- mówił z uznaniem Łukasz Koperski.

Sprawy różne
Radny Andrzej Osial zwrócił się z pytaniem do burmistrza 
Mszczonowa dotyczącym możliwości utworzenia klasy czwartej 
w Szkole Podstawowej we Wręczy. 
W odpowiedzi burmistrz poinformował, że jeżeli rząd zatwierdzi 
system 8 klasowy w Szkołach Podstawowych, to w Bobrowcach 
i Wręczy zostaną utworzone klasy czwarte.
Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński w imieniu swoich 

wyborców poinformował, że z uwagi 
na dużą ilość zakrzaczeń w pasie 
drogowym z Lutkówki do Bronisławki 
wzrosło niebezpieczeństwo w ruchu na 
tym odcinku drogi. 

Z kolei Komendant komisariatu policji 
w Mszczonowie Krzysztof Puszcz zako-
munikował, że z dniem 1 sierpnia bieżą-
cego roku na terenie wiejskim nastąpi 
zmiana dzielnicowego. Nowym dziel-
nicowym na tym obszarze została sier-
żant Emilia Wielorańska, która zastąpi 
Pawła Czarneckiego.

Łukasz Nowakowski, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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działalności obu placówek. Do głównych 
zadań Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
należą: propagowanie wiedzy o historii 
Ziemi Mszczonowskiej, akcje promocyjne,  
przekazywanie informacji, kopii zdjęć 
i dokumentów, wypożyczanie eksponatów 
i wyposażenia Izby, transkrypcja nagrań, 
prowadzenie serwisu internetowego 
www.izba.mszczonow.pl oraz współpraca 
z innymi organizacjami.
W ramach podstawowej działalności Izby 
organizowane były lekcje muzealne dla 
grup zorganizowanych z pobliskich oraz 
ościennych szkół. Łącznie Izbę Pamięci 
odwiedziły 34 wycieczki z placówek 
oświatowych z terenu Mszczonowa, 
Radziejowic, Wręczy, Lutkówki, Osuchowa 
oraz Radziejowic, a więc więcej niż 
w latach poprzednich. W lekcjach muze-
alnych w ciągu dziesięciu miesięcy wzięło 
udział 612 osób. Razem z indywidualnymi 
odwiedzinami Izby łączna liczba zwiedza-
jących wyniosła 961 osób, co daje wynik 
wyższy niż w ubiegłym roku.
Do wydarzeń mających miejsce na 
terenie Gminy Mszczonów, w których 
aktywnie uczestniczyły obie Izby  oraz 
Gminne Centrum Informacji poprzez 
patronat i faktyczną współpracę z MSH 
i GRH należały m.in.: lekcje historii dla 
najmłodszych harcerzy – zuchów – 42 
uczestników, współorganizacja gier tere-
nowych – questów we współpracy z LGD 
„Ziemia Chełmońskiego” w ramach „Part-
nerstwa Questingu, wakacyjna pracownia 
modelarstwa pojazdów militarnych – 18 
osób, „Zagrajmy w historię” - turniej 

gier terenowych zorganizowany przez 
grupę nieformalnych działaczy o nazwie 
„Amshinow” z dofinansowaniem w wyso-
kości 4000 zł z FIO „Mazowsze Lokalnie”, 
przygotowanie obchodów 76. rocznicy 
Bitwy Mszczonowskiej `39 roku, prowa-
dzenie kwesty na rzecz odrestaurowania 
zabytkowych grobów naszych nekropolii. 
Łącznie zebrano: 4289.91 złotych. 
Oprócz powyżej wymienionych, Izba 
Pamięci oraz GCI wspierały Grupę Rekon-
strukcji Historycznej oraz Mszczonow-
skie Stowarzyszenie Historyczne w wielu 
innych działaniach, które promowały 
tradycję i historię Ziemi Mszczonowskiej 
oraz Gminę Mszczonów. Z kolei działal-
ność Izby Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów dotyczy głównie udostępniania 
zbiorów Izby, organizacji koncertów 
(Festiwal Świętojański, koncerty w wyko-
naniu uczestników zajęć umuzykalniają-
cych, koncerty podsumowujące warsz-
taty) oraz prowadzenia serwisu Izby.
Od 2015 roku w IPRM rozpoczęły się 
zajęcia umuzykalniające dla mieszkańców 
Mszczonowa. Ostatecznie naukę gry na 

instrumentach zakupionych w ramach 
projektu dofinansowanego z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego rozpoczęło i kontynuuje 52 osoby. 
Uczestnicy zajęć uczą się gry na gitarze, 
saksofonie, pianinie, trąbce, akordeonie, 
perkusji, keyboardzie.
- Jestem pod wrażeniem działania obu Izb, 
które są nieocenionym źródłem historii. 
Ilość i jakość zbiorów jest imponująca, co 
wielokrotnie było doceniane i zauważane 
przez znawców tematu z całej Polski.
Nieszablonowość działalności obu 
placówek, oraz działających przy Izbach 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego i Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej, pozwalają promować historię 
naszej „Małej Ojczyzny” w Polsce, a nawet 
za granicami kraju, za co należą się słowa 
uznania- podsumowała przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw  Społecznych.

Łukasz Nowakowski, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

22 czerwca 2016 r.
Posiedzenie komisji, jako jej otworzył 
radny Ryszard Stusiński. W obradach 
uczestniczyli także: przewodniczący RM 
Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący 
Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM 
Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, 
radny Marek Baumel, radny Waldemar 

Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy 
Siniarski, radny Mirosław Wirowski.
Głównym tematem posiedzenia komisji 
była analiza budżetu za 2015 rok. Jadwiga 
Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów, 
poinformowała, że gminny budżet uzyskał 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, co daje podstawę do udzie-
lenia burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi 

Kurkowi absolutorium.
Dochody budżetu zostały wykonane 
w kwocie 60.125.927,89 zł co stanowi 
100,68%  skorygowanego planu, zaś 
wydatki w kwocie 58.449.327,67 zł co 
stanowi 96,05% planu. Z porównania 
tych kwot powstała nadwyżka budżetowa 
w kwocie 1.676.600,22 zł przy plano-
wanym deficycie w kwocie 1.135.341,20 
zł. Zamknięcie budżetu nadwyżką było 
możliwe dzięki realizacji zwiększonych 
dochodów bieżących oraz wprowa-
dzonym przez burmistrza ograniczeniom 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Z ŻYCIA GMINY

w wydatkach bieżących budżetu. W ten 
sposób nadwyżka operacyjna dochodów 
bieżących nad wydatkami bieżącymi osią-
gnęła kwotę 7.625.192,15 zł.
W ramach dochodów kwota  
38.472.236,38 zł stanowiła dochody 
własne gminy, z czego dochody podat-
kowe stanowiły kwotę 28.007.320,78 
zł. Dotacje celowe z budżetu państwa 
osiągnęły kwotę 4.944.905,06 zł, 
zaś subwencja oświatowa - kwotę 
9.038.857,00zł. W roku 2015 gmina pozy-
skała kwotę 7.669.929,45 zł ze środków 
UE. W ramach wydatków budżetu 
wydatki majątkowe stanowiły kwotę 
16.919.134,30  zł czyli 28,9% wydatków 

ogółem.
W uzupełnieniu Burmistrz Mszczonowa 
podkreślił, że wypracowana nadwyżka 
budżetowa posłużyła jako wkład własny 
samorządu do projektów unijnych, 
głównie tych na sfinansowanie budowy 
i modernizacji lokalnych dróg. Niestety, 
z uwagi na obostrzenia narzucone przez 
Urząd Marszałkowski, gminy takie jak 
Mszczonów nie uzyskały środków na 
inwestycje drogowe. Pomimo tego, 
samorząd Mszczonowa będzie w dalszym 
ciągu starał się wnioskować o wsparcie 
finansowe gminnych dróg ze środków 
zewnętrznych. 
W podsumowaniu radny Ryszard 

Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, podzię-
kował burmistrzom Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowski oraz Grzegorzowi Kozłow-
skiemu, a także Jadwidze Barbulant, 
skarbnikowi gminy Mszczonów i pracow-
nikom Urzędu Miejskiego za wkład pracy 
włożony w przygotowanie i realizację 
gminnego budżetu.
- Dziękuję burmistrzowi Józefowi Grze-
gorzowi Kurkowi za wzorową realizację 
budżetu, burmistrzowi Grzegorzowi 
Kozłowskiemu za koordynację, a Jadwidze 
Barbulant za skonstruowanie budżetu - 
mówił przewodniczący Ryszard Stusiński. 

Łukasz Nowakowski, GCI

W poniedziałek, 11 lipca 2016 roku, w ramach konkursu „Gmina 
Fair Play” w mszczonowskim Urzędzie Miejskim odbył się audyt, 
który przeprowadziła audytor Małgorzata Tymorek.
Pierwszym etapem było spotkanie z Burmistrzem Mszczonowa 
Józefem Grzegorzem Kurkiem, podczas którego omawiano 
bieżące oraz zaplanowane na najbliższy czas działania gminy 
związane m.in. z inwestycjami. Następnie, skarbnik gminy 
Jadwiga Barbulant omówiła finanse gminy, w tym m.in. udział 
inwestycji własnych w wydatkach gminy, źródła finansowania 
inwestycji oraz wpływy z podatków i lokalnych opłat.
Małgorzata Tymorek wzięła również udział w spotkaniu z przed-
stawicielami lokalnego biznesu, inwestorów, jednostek samo-
rządowych oraz organizacji społecznych działających na terenie 
gminy Mszczonów. Ta część procedury konkursowej, jak co roku, 
miała za zadanie uzyskanie dodatkowej informacji o działaniach 
na linii Urząd Miejski – inwestorzy.
Następnie, audytor w towarzystwie Magdaleny Podsiadły, 
pracownika Gminnego Centrum Informacji, odwiedziła poszcze-
gólne obiekty na terenie miasta i gminy; w tym szkoły, oczysz-
czalnię ścieków oraz kompleks basenów termalnych.
Audytorzy konkursu „Gmina Fair Play” corocznie pozytywnie 
weryfikując działania Mszczonowa doceniając szeroką ofertę 

inwestycyjną z dostępem do infrastruktury technicznej, którą 
miasto może zaoferować nowym inwestorom, dobre połączenia 
komunikacyjne i infrastrukturę drogową, a także podkreślają 
sprawną i kompetentną obsługę administracyjną profesjonalnej 
kadry urzędniczej.
Ponadto, dzięki racjonalnie prowadzonej polityce finansowej, 
gmina Mszczonów rokrocznie w sposób wzorowy konstruuje 
i realizuje gminny budżet stanowiąc wzór do naśladowania dla 
innych samorządów. Najlepszym przykładem jest zajęcie przez 
gminę Mszczonów 22 miejsca w tegorocznym rankingu serwisu 
samorządowego „Wspólnota”. Serwis ten od kilku lat tworzy 
tzw. ranking zamożności poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego. Pod uwagę brane są dochody gmin, miast 
i powiatów podzielone przez liczbę mieszkańców.
Przypomnijmy, że konkurs „Gmina Fair Play” jest organizowany 
corocznie przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym. Jego podstawowym celem jest wyłonienie 
i nagrodzenie tytułem „Gmina Fair Play” tych samorządów, które 
w sposób aktywny pracują cały czas nad jak najlepszą ofertą dla 
nowych inwestorów, ale także stwarzają dogodne warunki do 
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej. „Gminy 
Fair Play” to gminy profesjonalne, wiarygodne, zapewniające 
przyjazny klimat dla inwestorów, otwarte na nowe inicjatywy 
i pomysły biznesowe, a także mogące poszczycić się profesjo-
nalną obsługą inwestycyjną.

Łukasz Nowakowski, GCI

Audyt

Audyt w ramach „Gminy Fair Play”
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W poniedziałek, 18 lipca, odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca kolejną edycję elitarnego Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej”. W tzw. „Złotej Setce” co roku klasy-
fikowane są najlepsze miasta na prawach powiatu, gminy miej-
skie, miejsko-wiejskie i wiejskie. Oprócz kategorii głównej, opra-
cowano także osobne rankingi terenów, które najefektywniej 
pozyskiwały dotacje unijne, wprowadzały innowacje lub realizo-
wały znaczące projekty inwestycyjne.

Mszczonów już od wielu lat jest klasyfikowany w „Złotej 
Setce” najlepszych samorządów w kraju. Rokrocznie gmina 
zajmuje w zestawieniu wysoką pozycję, co świadczy o profesjo-
nalnym zarządzaniu, stabilności gospodarczej oraz dynamicznym 
rozwoju. W 2011 r. Mszczonów został zwycięzcą konkursu 
w swojej kategorii. W tegorocznej edycjigmina uplasowała się 
na bardzo wysokim, szóstym, miejscu w klasyfikacji obszarów 
miejskich i miejsko-wiejskich, będąc najlepszym samorządem 
z terenu województwa mazowieckiego.Mszczonów, który 
osiągnął wynik 56,13 pkt, wyprzedziły jedynie Kołobrzeg 
(zwycięzca rankingu – 59,58 pkt), Zator (58,47 pkt), Uniejów 
(57,52 pkt), Biłgoraj (56,34 pkt) oraz Aleksandrów Łódzki (56,25 
pkt). W kategorii miast na prawach powiatu pierwsze miejsce 
uzyskał Gdańsk (74,44 pkt), a najlepszym samorządem wiejskim 
zostały Zielonki (59,69 pkt). Warto dodać, że w ubiegłym roku 
Mszczonów uplasował się na dziesiątym miejscu, co oznacza nie 
tylko awans gminy, ale także ciągłe utrzymywanie się w czołówce 
najlepiej zarządzanych jednostek samorządu terytorialnego. 

W tej edycji Rankingu uczestnicy byli oceniani dwueta-
powo. Pierwszy z nich polegał na analizie danych finansowych 
samorządów. Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli tę część 
oceny, otrzymywali zawierającą 22 pytania ankietę, która miała 
dostarczyć informacji porównywanych w kolejnym etapie. Każdy 

samorząd musiał, między innymi, wskazać formy wspierania 
przedsiębiorczości, podać wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca oraz wyniki testu szóstoklasistów w roku 
szkolnym 2015/2016, co pokazuje, jak wielu, różnorodnych 
obszarów funkcjonowania gmin dotyczy ocena. 

Osobny ranking, Europejski Samorząd, klasyfikował 
gminy na podstawie wielkości przyznanego wsparcia z funduszy 
UE oraz unijnych funduszy przyznawanych z krajowych i regio-
nalnych programów. Oceniano nie tylko łączną wartość pozyska-
nych dotacji, ale także jej przeliczenie na jednego mieszkańca 
oraz ilość podpisanych umów. W obecnym roku Mszczonów 
w tej kategorii zajął 15. miejsce uzyskując 195,1 pkt. 

Klasyfikację innowacyjnych samorządów stworzono 
w oparciu o informacje z ankiety, które to dotyczyły m.in. 
ilości spraw załatwianych w urzędzie drogą elektroniczną czy 
też prowadzenia szkoleń dla mieszkańców. W rankingu tym 
Mszczonów zajął 11. miejsce zdobywając 22 pkt, co oznacza 
awans z ubiegłorocznej, szesnastej pozycji. 

Kapituła Rankingu „Rzeczpospolitej” składała się z uzna-
nych ekspertów wielu dziedzin życia społecznego; samorzą-
dowców i polityków. Najlepsze gminy i miasta w Polsce oceniali: 
Jerzy Buzek - Przewodniczący Kapituły, były Premier RP, Euro-
poseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego; Hanna 
Majszczyk – Wiceminister Finansów, odpowiedzialna m.in. za 
budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego; Jerzy 
Stępień - Prawnik, Senator, Przewodniczący Komisji Samorządu 
Terytorialnego Senatu, były Prezes Trybunału Konstytucyj-
nego; Michał Ptaszyński – wicedyrektor Departamentu Regio-
nalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju; 
Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich 
RP; Andrzej Porawski - Dyrektor Biura Związku Miasta Polskich 
(od 1991 r.), wieloletni działacz samorządowy; Adam Kowa-
lewski – architekt, członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej oraz Anna Cieślak-Wróblewska – dzienni-
karka działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

Dagmara Bednarek, GCI

Zebranie

Mszczonów znów w czołówce 
Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Receptę na tanią, zdrową i rodzinną formę spędzenia wolnego 
czasu zdradza Łukasz Koperski, Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Mszczonowie.

Panie Przewodniczący jest mi niezmiernie miło, że spotykamy 
się, podobnie jak w roku ubiegłym, aby porozmawiać na 
tematy wszystkim bliskie i miłe czyli o aktywnym wypoczynku. 
Jestem zaszczycony, że oprócz Pana i pańskiej żony Janiny są 
z nami także Państwo Agnieszka i Sławomir Konarscy oraz 
Małgorzata i Paweł Zgórzak. 
- W imieniu swoim oraz żony i naszych przyjaciół, których 
Pan już przedstawił, dziękuję za możliwość rozmowy, którą 
możemy upublicznić. To już drugi taki wakacyjny temat. 
W roku ubiegłym rozmawialiśmy o mojej pasji do żeglar-
stwa, w tym roku zaś chciałbym podzielić się z czytelni-
kami moim, naszym, zamiłowaniem do zupełnie innej 
formy aktywnego wypoczynku jaką jest jazda na rowerze.  

Nie ukrywam, że jestem zaskoczony faktem, że mimo wielu 
obowiązków zawodowych związanych z prowadzeniem 
prężnie działającego przedsiębiorstwa pogrzebowego oraz 
aktywnego udziału w życiu publicznym i samorządowym - 
pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, znajduje 
Pan czas na realizowanie swoich życiowych pasji.
- Sam czasami jestem zaskoczony, że znajduje na to czas, ale życie 
nie składa się tylko z pracy, ale również z przyjemności. Dla mnie 
jedną z przyjemności jest właśnie sport i aktywny wypoczynek. 
Poza tym jeżdżąc rowerem łączę zdrowy tryb życia z przyjemnym 
i pożytecznym. Mam tu na myśli to, że dzięki wycieczkom rowe-
rowym nie tylko odpoczywam, relaksuje się i wpływam na swoje 
lepsze samopoczucie, lecz także mam możliwość odwiedzenia 
każdego miejsca w mieście i gminie. Wielokrotnie jeździmy szla-
kami w stronę Piekar, Osuchowa, Bobrowiec, a także 
Lutkówki, Wygnanki, Wręczy oraz trasą w kierunku 
stawów św. Anny, Kaczkowa czy też w stronę 
Puszczy Mariańskiej, będąc pod wrażeniem tamtych 
terenów i poczynionych tam gminnych inwestycji. 
To bardzo ważne dla mnie jako samorządowca, 
żebym mógł być na bieżąco ze sprawami dotyczą-
cymi mojej gminy i moich mieszkańców. Jeżdżąc 
rowerem jestem w stanie zaobserwować, jaki 
jest stan dróg, co w gminie należałoby zmienić, 
naprawić, co zostało zrobione, czy też z jakimi 
problemami borykają się mszczonowianie. 
 
Czy to oznacza, że podczas jazdy na rowerze 
spotyka się Pan ze swoimi wyborcami, którzy zgła-
szają Panu swoje problemy?
- Oczywiście, że tak. Podobnie jak burmistrz Józef 

Grzegorz Kurek, wykonując codzienny 

poranny objazd miasta spotyka na swojej drodze mieszkańców, 
którzy przedstawiają mu swoje bolączki, sugestie i prośby, tak 
i ja spotykam na swojej drodze wiele osób, których wysłuchuje, 
poświęcam im swój czas, a w konsekwencji przedstawiam ich 
problemy podczas prac komisji i sesji Rady Miejskiej.

Proszę powiedzieć, skąd w ogóle zrodziła się pasja do rowero-
wych wypraw? W pierwszej kolejności swoje pytanie skieruję 
do Pani Janiny, która od wielu lat jest zapaloną rowerzystką. 
- To prawda, nie wyobrażam sobie, aby w moim życiu zabrakło 
czasu na rower. Od bardzo dawna wspólnie z mężem i przyjaciółmi 
jeździmy na różnego rodzaju eskapady i aktywnie uczestniczymy 
w rajdach rowerowych organizowanych przez Termy Mszczonów. 
Jadąc samochodem często nie zauważamy uroków naszej pięknej 
i ciekawie położonej gminy. Rower za to jest świetnym rozwiąza-
niem. Osobiście polecam wyprawę do lasów skólskich, gdzie znaj-
duje się przepiękny rezerwat dębów.  Wjeżdżając do tego enig-
matycznego lasu człowiek czuje się jak mały krasnoludek wśród 
tych ogromnych drzew. Takich magicznych miejsc na terenie 
naszej gminy jest bardzo dużo, dlatego warto opisać takie miejsca, 
może stworzyć specjalne tablice informacyjne dla turystów. 
W przyszłości dobrym rozwiązaniem byłoby także stworzenie 
więcej utwardzonych ścieżek rowerowych oraz połączenia 
Mszczonowa z Żyrardowem. Myślę, że wiele osób korzystałoby 
z takiej ścieżki. 

Pani Agnieszko, a jak to było w Państwa przypadku, czy Państwa 
wspólne wyprawy rowerowe zbiegły się w czasie z zorganizo-
wanymi przez Termy Mszczonów rajdami rowerowymi?
- Z pewnością nasze wspólne wyprawy rowerowe ściśle 
wiążą się łączeniem wielu naszych życiowych pasji. Czy 
rajdy rowerowe z Termami Mszczonów miały na to także 
wpływ? Myślę, że tak, bowiem gminne imprezy wplotły 
się w nasz stały harmonogram rowerowych eskapad.  
Nie ukrywam, że jesteśmy zauroczeni pięknem naszej gminy, 
dlatego staramy się cyklicznie organizować wojaże gmin-
nymi duktami. Myślę, że powinno się wykorzystać te walory 
tworząc specjalne trasy przeznaczone stricte dla rowerzy-

Wywiad

ROWEROWO  - TANIO, ZDROWO, 
ZAWSZE MODNIE I WYGODNIE

Z ŻYCIA GMINY
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stów. Może dobrym pomysłem byłoby także zorganizowanie 
więcej rajdów rowerowych, gdyż zainteresowanie jednośla-
dami rośnie z roku na rok o czym doskonale świadczy coraz 
większa frekwencja uczestników rajdów z Termami Mszczonów. 
W tym roku oprócz licznych wycieczek po terenie naszej gminy, 
planujemy kolejny wyjazd na Mazury, gdzie można w pełni 
zrelaksować się, przemierzając dzikie zakątki krainy tysiąca jezior.  
 
Panie Pawle, proszę powiedzieć, a jak Państwo zaczęliście 
swoją przygodę z rowerem?
- Wspólnie z żoną i naszymi przyjaciółmi Janiną i Łukaszem 
oraz Agnieszką i Sławkiem od dawna aktywnie spędzamy każdą 
wolną chwilę. Rower jest dla nas dodatkową formą aktywnego 
wypoczynku.  Wszyscy jesteśmy zachwyceni pięknem Mszczo-
nowa i okolic, dlatego chcąc łączyć przyjemne z pożytecznym 
przemierzamy po kilkadziesiąt kilometrów, na wskroś prze-
mierzając naszą gminę. Staramy się głównie jeździć leśnymi 
duktami z dala od samochodowego zgiełku. Uważam, że mamy 
dobrą infrastrukturę drogową dającą duże możliwości do 
wytyczenia kolejnych, nowych i ciekawych tras rowerowych. 
Chciałbym podkreślić, że oprócz lokalnych wypraw, przynajmniej 
raz w sezonie wybieramy się do Warszawy, aby tam w niedzielne 
popołudnia zwiedzić na rowerze mało znane i ciekawe zakątki 
stolicy. To za sprawą Łukasza jestem zafascynowany jazdą rowe-
rową po Warszawie. Kto nie jeździł niech spróbuje, bo to wspa-
niała przygoda. Możemy odkryć niesamowite miejsca, których 
nie zauważamy jadąc autem. 

Panie Przewodniczący, Pan zapewne również jako lokalny 
patriota zachęca do wyjścia z domu by odkryć nieszablonową 
przyrodę i ciekawe zakątki gminy Mszczonów. 
Oczywiście, że tak. Zawsze będę promował zdrowy tryb życia 
i naszą małą ojczyznę. Co do moich rowerowych wypraw, 
nie ukrywam, że moje regularne jazdy uaktywniłem po dość 
długiej przerwie i zbiegło się to w czasie, kiedy w naszej gminie 
zaczęły być organizowane rajdy rowerowe na orientację. 
Jednak sama pasja do jazdy na rowerze i wspólne 
wypady rowerowe uskuteczniamy wspólnie 
z moją żoną i przyjaciółmi od bardzo dawna. 
Co do samych rajdów, to pierwszy zorganizowany przez Termy 
rajd odbył na wiosnę w 2011 roku. Był to rajd rowerowo – pieszy.  
We wrześniu 2012 roku odbył się już pierwszy Rajd Rowe-
rowy na orientację. Uczestnicy stawili się w liczbie 30 osób. 
W kolejnych latach zainteresowanie rajdami rosło, 
i tak w roku 2013 udział w rajdzie wzięło 60 osób, 
w 2014 już 86 zaś w 2015 - 119, a w tym roku 150 osób. 
Jak mówią statystyki, z każdym rokiem przybywa nam uczestników. 
Wcale się nie dziwię, bowiem wspólna jazda na rowerze łączy poko-
lenia i różne środowiska poprzez wspólną pasję i nutkę rywalizacji. 
Uważam, że organizacja rajdów w naszej gminie, to nie 
tylko strzał w dziesiątkę, ale ogromny sukces dyrektora 
OSiR-u Michała Szymańskiego oraz całej jego ekipy, którzy 
rokrocznie tworzą te przedsięwzięcia z wielką pasją i zaan-
gażowaniem. Bez wątpienia należą się im słowa uznania. 
Jestem wdzięczny również burmistrzowi Kurkowi za tego 
typu imprezy, bo przecież to dzięki niemu i gminnym 
środkom możemy korzystać z Term i całej oferty kompleksu. 
Obecnie wyznaczone są co roku tylko dwa terminy rajdów 

wiosną i jesienią. To, niestety, zbyt rzadko, a poza tym nie zawsze 
te dwie wyznaczone daty wszystkim pasują z uwagi na pokry-
wanie się dni rajdu z innymi okolicznościowymi wydarzeniami.  
Mam w związku z tym cichą nadzieję, że w przyszłości 
uda się zorganizować więcej takich rajdów, bo zapo-
trzebowanie jest coraz większe, a większy wybór 
terminów bez wątpienia wpłynąłby na frekwencję.  
 
Skąd w ogóle pomysł, żeby zorganizować w gminie rajdy rowe-
rowe?

- Jak to zazwyczaj bywa, pomysł zrodził się z zapotrzebowania na 
tego typu imprezę wśród naszych mieszkańców. To była inicja-
tywa oddolna czyli społeczna. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
wraz z Radą Miejską i OSiR-em starali się wykreować narzę-
dzie, które miało spełnić oczekiwania naszych mieszkańców. 
Jako samorząd Mszczonowa od zawsze dbaliśmy o to, 
żeby w gminie można było rozwijać swoje pasje i hobby.  
I z tą właśnie ideą w maju 2010, oferta Kompleksu 
TERMY MSZCZONÓW została poszerzona o nowy 
produkt turystyczny „Weekend  z Termami Mszczonów”. 
Zintegrował on ofertę Term z możliwością aktyw-
nego wypoczynku, przy wykorzystaniu wyznaczonych  
i oznakowanych tras turystycznych na terenie gmin: Mszczonów, 
Radziejowice, Żabia Wola, Puszcza Mariańska, miasta 
Żyrardów,  będących wraz z Powiatem Żyrardowskim, Muzeum 
Mazowsza Zachodniego, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz 
oddziałem PTTK w Żyrardowie partnerami projektu. Koncepcja 
produktu obejmuje organizację weekendowego wypoczynku  
z różnymi formami aktywnego spędzenia czasu dla 
wszystkich grup wiekowych – zarówno dla odbiorców 
indywidualnych, jak również grup zorganizowanych. 
W latach 2014 – 2015, zrealizowano dwa kolejne projekty z dofi-
nansowaniem unijnym, polegające na uatrakcyjnieniu oferty 
świadczonej przez ten produkt turystyczny. Mam tu na myśli 
projekty pn. „Rozbudowa produktu turystycznego pn. „Weekend 
z Termami Mszczonów” oraz „Powiększenie i uatrakcyjnienie 
oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”.  
 
Co zostało wykonane w ramach projektów, o których Pan 
wspomina?

- Produkt turystyczny „Weekend z Termami Mszczonów” oferuje 
8 wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych na tere-
nach poszczególnych gmin i łącznej długości 243 km, 3 wyty-
czone i oznakowane trasy piesze na terenie gminy Mszczonów 
do spacerów z kijkami nordic - walking o łącznej długości 33 
km, 2 wytyczone i oznakowane trasy do narciarstwa biego-
wego,  bezpłatną wypożyczalnie rowerów w tym 25 rowerów 
damskich, 20 męskich i 5 dziecięcych, kijków nordic – walking 
oraz kompletów do narciarstwa biegowego, a także to co jest 
bezpośrednim przedmiotem naszej rozmowy czyli organizację 
corocznych rajdów rowerowych „Śladami Chełmońskiego” oraz 
„W pogoni za szarlotką”, a także biegu Sylwestrowego w Mszczo-
nowie, które co roku przyciągają liczne grono uczestników. 
Myślę, że przy tej okazji w imieniu organizatorów mogę zaprosić 
wszystkich fanów 
jednośladów na 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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kolejną edycję rajdu „ W pogoni za szarlotką”, który odbędzie 
się 18 września bieżącego roku. Start tradycyjnie na Termach 
w Mszczonowie, meta w Żabiej Woli.

 
Czy w tegorocznym, jesiennym rajdzie organizowanym przez 
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”, który odbę-
dzie się 18 września, po raz kolejny weźmiecie Państwo czynny 
udział?

- Bez wątpienia. Moja żona Janina jest zapaloną rowe-
rzystką, która była na wszystkich rajdach organizowa-
nych przez Termy Mszczonów i LGD. Ja niestety, z uwagi 
na liczne obowiązki służbowe, nie jestem w stanie być 
zawsze, ale nadrabiam to uczestnicząc w wypadach rowe-
rowych organizowanych wspólnie z naszymi przyjaciółmi.  
Tak jak wspomniała Agnieszka i Paweł, staramy się 
spotykać regularnie, by razem realizować swoje pasje. 
Jeżdżąc po gminie robimy po kilkadziesiąt kilometrów 
odkrywając za każdym razem nowe atrakcyjne tereny, 
drogi i dróżki w odległych zakątkach całej naszej gminy.  
Ostatnimi czasy, tak jak mówił Paweł, jestem pod ogromnym 
wrażeniem jazdy rowerem po Warszawie. To niewiarygodne, 
jak wiele można zobaczyć, dostrzec, wsiadając na rower i prze-
mierzając puste ulice naszej stolicy na przykład w weekend. 
Odwiedzamy wiele ciekawych miejsc - zarówno tych pięknych, 
jak i tych historycznych. 
Jestem szczególnie wzruszony odwiedzając miejsca upamięt-
niające ludobójstwo, mordy oraz przelaną krew naszych 
rodaków. Tereny byłego warszawskiego getta, budynek 
więzienia na Pawiaku oraz obszary, w których dokonano 
masowych egzekucji są dla mnie miejscami, gdzie w stanie 
zadumy i refleksji, modlitwą mogę oddać cześć tym osobom.  

Fajnym rozwiązaniem jest to, że wybierając się do Warszawy 
na niedzielne wyprawy rowerowe nie trzeba zabierać ze sobą 
swoich jednośladów. Od kilku lat sprawnie działa bowiem 
system samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich 
- Veturilo, działający w ramach ZTM w Warszawie. System 
funkcjonuje przez 9 miesięcy w roku, od marca do listopada. 
Wracając jednak na nasze podwórko, jestem pełen optymizmu 
i zaangażowania, aby na terenie naszej gminy powstało więcej 
ścieżek rowerowych. Myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy 
i powiedzieć czytelnikom, że w zamyśle władz samorządowych 
Mszczonowa jest stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż całej 
ulicy Warszawskiej w Mszczonowie. Dzięki temu będzie można 
w sposób bezpieczny dotrzeć rowerem do naszych Term.
 
Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu bezpiecz-
nych wypraw rowerowych, żeby kółka się kręciły i by z każdej 
kolejnej wyprawy wrócić bogatszym, niż się wyruszało.
 
- Dziękujemy bardzo i zachęcamy wszystkich naszych miesz-
kańców, nie tylko Mszczonowa do wykorzystania potencjału 
naszej gminy. Mamy to szczęście, że możemy cieszyć się pięknym 
usytuowaniem i ukształtowaniem terenu oraz wspaniałą bazą 
rekreacyjno-sportową jaką gwarantuje nam kompleks „Termy 
Mszczonów”. Namawiam i zachęcam do wzięcia udziału w orga-
nizowanych przez Termy i LGD rajdach rowerowych. Wystarczą 
tylko chęci i odrobina wolnego czasu, aby w sposób rodzinny, 
aktywny, a przede wszystkim zdrowy spędzić miło swój wolny 
czas.
 
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

 
Rozmawiał Łukasz Nowakowski, GCI

Z ŻYCIA GMINY

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypo%C5%BCyczalnia_rower%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85d_Transportu_Miejskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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Reprezentacja Zespołu Szkół w Mszczonowie oraz 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w połowie 
lipca wzięła udział w ośmiodniowej Letniej Akademii „Demo-
kracja w szkole”, którą zorganizowali wspólnie Ośrodek Rozwoju 
Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europejskie 
Centrum im. Wergelanda i Rada Europy w Centrum Szkole-
niowym ORE w Sulejówku. Zespół w składzie Marianna Sosińska 
(dyrektor ZS), Katarzyna Snopczyńska (nauczyciel ZS) oraz 
Dagmara Bednarek (członek LGD) był jedynym, który pochodził 
z Polski. Oprócz niego w wyjazdowym szkoleniu udział wzięło 
także dziewięć drużyn przedstawicieli szkół, organizacji pozarzą-
dowych i rodziców uczniów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.Ideą programu jest propago-
wanie kultury demokratycznej oraz poszanowania odmienności 
w szkołach i społecznościach lokalnych.

Wyjazd na zajęcia Letniej Akademii był drugim etapem 
udziału wprojekcie. Pierwszy, przygotowawczy, obejmował 
zapoznawanie się z publikacjami, książkami, analizę sytuacji 
w szkołach oraz wymianę refleksji za pośrednictwem inter-
netowej platformy komunikacyjnej. W okresie tym przyszli 
uczestnicy szkolenia poznali m.in. zasady analizy funkcjono-
wania szkoły w kontekście demokracji oraz działalność Janusza 
Korczaka i Ireny Sendlerowej. 

Letnia Akademia w Sulejówku rozpoczęła się od Wieczoru 
Międzynarodowego. Tego dnia każda z grup miała za zadanie 
zaprezentowanie swojego państwa i charakterystycznych dla 
niego potraw. Na stołach pojawiły się, między innymi, różno-
rodne sery, sosy, wypieki, słodycze i napoje. Polacy zaprosili 
inne drużyny m.in. na tradycyjny chleb ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem, kiełbasę myśliwską oraz milanowskie krówki. Wśród 
śpiewów, tańców i wesołych przekomarzań trzydziestu uczest-
ników Letniej Akademii integrowało się przed czekającym ich 
tygodniem pracy i wyzwań. Zajęcia w zdecydowanej większości 
miały charakter ćwiczeń, które realizowano w międzynaro-
dowych grupach. Ciekawym punktem programu było wystą-
pienie Zbigniewa Bujaka, opowiadającego o kampanii „Bez 

nienawiści” i prowadzącego gry uczące tolerancji. Uczestnicy 
Letniej Akademii poznali także program eTwinning, który za 
pomocą dedykowanej platformy umożliwia ponadgraniczną 
współpracę placówek edukacyjnych. Wszystkie zajęcia, prowa-
dzone przez profesjonalnych trenerów – ekspertów w zakresie 
kultury demokratycznej w szkołach, miały wyposażyć uczest-
ników w wiedzę i umiejętności, które będą niezbędne podczas 
trzeciego etapu realizacji programu. Oprócz treningów, uczest-
nicy Letniej Akademii odbyli także dwie wycieczki do Warszawy, 
gdzie zdobywali wiedzę o Polsce odwiedzając m.in. Stare Miasto, 
Muzeum Fryderyka Chopina oraz poznając miejsca związane 
z działalnością Janusza Korczaka.

Każda z placówek, których przedstawiciele kształcili 
się w Sulejówku, na zakończenie Letniej Akademii miała za 
zadanie stworzyć plan działań na kolejny rok szkolny. Ich reali-
zacja ma pomóc rozwiązać problemy zdiagnozowane podczas 
zajęć. Większość z nich dotyczy zagadnień społecznych,m.in.: 
włączania rodziców w funkcjonowanie szkoły, poprawy komu-
nikacji z uczniami czy też nauki tolerancji dla inności. Działania, 
które zaplanowano, mają pomóc we wprowadzaniu i umac-
nianiu kultury demokratycznej, a przy ich realizacji uczestnicy 
skorzystają ze zdobytych doświadczeń. 

Letnia Akademia, oprócz możliwości poszerzenia wiedzy 
z zakresu demokracji i praw człowieka w środowisku szkolnym, 
była także okazją do poznania tradycji oraz kultur innych krajów. 
W Ośrodku ORE w Sule-
jówku nawiązało się wiele 
przyjaźni, które zaowocują 
wspólnymi projektami, 
wymianami młodzieży 
oraz doświadczeń. Uczest-
nicy Letniej Akademii 
pokazali bowiem, że 
wzajemny szacunek 
i wspólny cel, jakim jest 
propagowanie kultury 
demokratycznej w szko-
łach i społecznościach, 
potrafi połączyć ludzi 
bez względu na ich język, 
wyznanie czy narodowość. 

Dagmara Bednarek, GCI

ZS i LGD

Zespół Szkół i LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” łączą siły dla 
demokracji
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Ekologia stała się ostatnio bardzo modnym poję-
ciem, które często jest tematem rozmów, programów, arty-
kułów. Zdecydowana większość ludzi popiera inicjatywę troski 
o planetę: oszczędzania wody i prądu, segregowania śmieci, 
nieniszczenia warstwy ozonowej itp. Niestety, wciąż wiele osób 
nie zachowuje się zgodnie ze swoimi deklaracjami... Są też tacy, 
którym los Ziemi jest obojętny...

Właśnie ta obojętność i bierna postawa wobec zagrożeń 
środowiska stały się przyczyną zawiązania grupy nieformalnej 
Odkorkowani, do której należą osoby zaangażowane w ochronę 
środowiska. Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” udało się nam pozyskać dofinanso-
wanie na nasz pierwszy projekt. Łączna kwota dotacji uzyskanej 
w ramach Programu FIO Mazowsze Lokalnie wyniosła 5 000 zł. 

„Weź mnie w obroty”, to działanie, które ma na celu 
edukację ekologiczną mieszkańców gmin Mszczonów, Radziejo-
wice i Żabia Wola. Centralną osią przedsięwzięcia będzie usta-
wienie minimum 20 kompletów zgniataczy butelek i pojem-
ników na korki na tym terenie. Akcesoria ułatwiające segre-
gację i recykling śmieci zostaną ulokowane w szkołach, urzę-
dach, siedzibach organizacji pozarządowych - wszędzie tam, 
gdzie przebywa dużo osób. Każdy zgniatacz będzie opatrzony 
plakatem edukacyjnym i instrukcją, stworzymy także ulotki 
promocyjne wskazujące ich lokalizację. We wrześniu planu-
jemy organizację konkursu wiedzy o ekologii i środowisku dla 
klas 4-6 szkół podstawowych z terenu „Ziemi Chełmońskiego”. 

Obowiązkowo, włączymy się także w jesienną akcję Sprzątania 
Świata, przy okazji opowiadając najmłodszym o wpływie śmieci 
na naszą planetę. Jesień 2016 ogłaszamy więc czasem DBANIA 
O ŚRODOWISKO! Przyłącz się do nas - odkręć butelkę i „weź ją 
w obroty”! 

Grupa Odkorkowani

LGD

„Weź mnie w obroty” czyli projekt 
LGD i Odkorkowanych

 Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne po sfinan-
sowaniu odnowienia pomnika ks. Marcina Polkowskiego przy-
stąpiło do kolejnych działań renowacyjnych na mszczonowskim 
starym cmentarzu. Już  niebawem przy mogile ks. Polkow-
skiego pojawi się kamienna opaska. Do odnowienia zabrany też 
został, usytuowany po sąsiedzku, pomnik ks. Józefa Filipowicza. 
Pracom konserwatorskim poddawana jest, ponadto, płyta 
nagrobna Walerii Reutowiczowej, wykonana z piaskowca, która 
przez lata ułożona była, jako część pozioma pomnika ks. Filipo-
wicza. Docelowo wszystkie zabytkowe pozostałości nagrobków 
z centrum starego cmentarza zostaną umieszczone w lapida-
rium  w pobliżu pomników ks. Polkowskiego i ks. Filipowicza. 
Środki na prace renowacyjne organizowane przez Mszczonow-
skie Stowarzyszenie Historyczne pochodzą ze zbiórek, prowa-
dzonych co roku na lokalnych cmentarzach w dniu 1 listopada. 
Z puszkami kwestują wtedy w imieniu MSH członkowie Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31 pSK, 
a także strzelcy z mszczonowskiej Jednostki Strze-

leckiej 5132 Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Podobna 
zbiórka odbędzie się także w tym roku. 
 Warto zaznaczyć, że dzięki działaniom miejscowych 
pasjonatów historii przed dwoma laty na nowym cmentarzu 
wykonany został nagrobek państwa Bieleckich, byłych właści-
cieli dóbr w Gnojnie. W Lutkówce zebrane środki wsparły 

Renowacja

CMENTARNE ZABYTKI DO RENOWACJI

Z ŻYCIA GMINY
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W poniedziałek, 1 sierpnia, Izbę Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów odwiedzili niecodzienni goście. Z dalekiego Meksyku 
do Mszczonowa przyjechała Agnieszka Maklakiewicz,jej córka 
Maja oraz dwoje ich przyjaciół. Wizyta w Polsce miała niezwykle 
sentymentalny charakter, ponieważ w tym roku mija 20 lat od 
śmierci Tadeusza Wojciecha Maklakiewicza. Był on najmłod-
szym dzieckiem organisty Jana Nepomucena i jego żony Rozalii, 
ojcem Agnieszki i dziadkiem Mai. Z okazji rocznicy śmierci Tade-
usza, jego dwie córki wraz z rodziną wydały album poświęcony 
jego pamięci. W publikacji znalazły się unikatowe fotografie, 
dokumentujące życie rodzinne i zawodowe T. W. Maklakiewicza. 
W ramach uczczenia rocznicy śmierci ojca, Agnieszka i Anna, 
wraz z orkiestrą smyczkową nauczycieli i studentów Wydziału 
Muzyki Uniwersytetu Veracruz, nagrały płytę „In memoriam”. 
Na krążku znalazły się kompozycje i aranżacje stworzone przez 
Tadeusza Wojciecha Maklakiewicz, m.in. „Ave Maria” i „Suita” 
na wiolonczelę. 

Mszczonowska wizyta Agnieszki i Mai rozpoczęła się od 
wizyty w prowadzonej przez GCI Izbie Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów, która znajduje się w budynku dawniej należącym 
do słynnej, muzycznej familii. Potomkinie Jana Nepomucena 
i Rozalii nie kryły wzruszenia wywołanego napływem wspo-
mnień związanych z tym miejscem i jego mieszkańcami. Goście 

wyrazili także radość z powodu tego, jak dostojnie kamienica 
prezentuje się obecnie. Duże zainteresowanie Maklakiewi-
czów wzbudziły zajęcia umuzykalniające, które odbywają się 
w IPRM. Obie panie wyraziły pragnienie, aby w przyszłości 
wnieść swój wkład w rozwój tego dzieła upamiętniającego ich 
rodzinę i utrwalającego artystyczne tradycje, zapoczątkowane 
w Mszczonowie przez Maklakiewiczów. Wizyta w Mszczo-
nowie była okazją nie tylko do snucia wspólnych planów, ale 
także przekazania do zbiorów IPRM wydanych publikacji. Z rąk 
Agnieszki Maklakiewicz odebrały je dyrektor GCI Beata Sznajder 
oraz twórczyni IPRM Barbara Gryglewska. Obie panie zapewniły, 
że zarówno album, jak i przekazane płyty, będą stanowić cenne 
uzupełnienie zbiorów Izby oraz z pewnością posłużą do przybli-
żenia historii rodu Maklakiewiczów mieszkańcom Mszczonowa.

Dagmara Bednarek, GCI

Tadeusz Wojciech Maklakiewicz (urodzony 20.10.1922 r. , 
zm. 21.03.1996 r.). Profesor Sztuki Muzycznej, dyplomo-
wany prawnik, erudyta, miłośnik kultury antycznej, kompo-
zytor, wychowawcza i pedagog, znakomity znawca zagadnień 
harmonii i kontrapunktu, zasłużony prorektor i rektor Akademii 
Muzycznej i wieloletni Prezes Zarządu ZAiKSu. Człowiek, który 
swą wiedzą, mądrością i sercem służył zawsze ludziom, nieza-
leżnie od ich zasług dla sztuki. Inspirował młodzież do poszu-
kiwań zarówno piękna w muzyce jak i filozoficznego aspektu 
życia. Studiując historię myśli humanistycznej, żył skromnie 
w szacunku dla przeszłości i tradycji.

Tekst pochodzi z okładki płyty „In memoriam” wydanej przez 
Agnieszkę i Annę Maklakiewicz

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów

Niecodzienna wizyta w kamienicy 
Maklakiewiczów

fundusz na odnowę  grobu majora Józefa Wiśniewskiego. Nato-
miast w Osuchowie efekty zbiórki wsparły budowę pomnika 
ofiar pożaru spichrza, jaki stanął przy kościele. Obecne prace 
renowacyjne pomnika ks. Filipowicza i płyty nagrobnej Walerii 
Reuttowiczowej,  wykonywane są  przez konserwatora dzieł 
sztuki Piotra Owczarka z Żyrardowa. Opisując kolejne działania 
podejmowane przez MSH na naszych cmentarzach pragniemy 
w imieniu prezesa Stow. Marka Wardaka prosić  o to, aby  nie 
umieszczać na odnowionych pomnikach żadnych wiązanek, 
gdyż przyczyniają się one do niszczenia zabytków, a także szpecą  
ich otoczenie. Każdy kto chce okazać  szacunek zmarłym może 

zapalić przy ich mogile symboliczny znicz. Znoszenie do ich 
miejsc spoczynku wyblakłych wieńców, wykonanych ze sztucz-
nego tworzywa, można w każdym razie odczytać  zupełnie 
opacznie, choć prawdopodobnie  osoby, które  tak czynią  mają 
w gruncie rzeczy  dobre intencje. Kolejną sprawą MSH jest apel 
do starszych osób o wskazanie miejsca na starym cmentarzu 
w Mszczonowie, w który ponoć kiedyś znajdowała się mogiła 
powstańców styczniowych. Informacje na ten temat kierować 
można do Piotra Dymeckiego – wiceprezesa MSH (tel. kontak-
towy 607 099 577).

Tekst i foto: Piotr Dymecki
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„Malowanie trzy po trzy” - taki prowokacyjny tytuł nadany został 
wystawie prac malarskich Anny Lipińskiej, wyeksponowanych 
w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Co ciekawe 
zamiast uroczystego wernisażu, jako to zwykle czyniono w przy-
padku prezentacji artystycznych z Małej Galerii, tym razem 
zorganizowano finisaż wystawy. Odbył się on w sobotę, 18 
czerwca. Przybyli na niego członkowie rodziny malarki, a także 
jej przyjaciele oraz pasjonaci sztuki z prowadzonego przez panią 
Lipińską Koła Plastycznego KOLOR. Malarka od lat opiekuje się 
Kołem, skupiającym w Ośrodku Kultury tych, których niespo-
kojne dusze wciąż zmuszają do przenoszenia emocji i uczuć na 
płótno. Zwykle sama organizuje i otwiera wystawy swoich przy-
jaciół, a teraz przyszło jej wystąpić w odmiennej roli i szczycić 
się publicznie swoimi pracami. Nie było to dla niej łatwe, gdyż 
malowanie – jak sama twierdzi – traktuje jako coś bardzo 
prywatnego – tylko w domu, jako przyjemność, relaks. Często 

także na konkretne zamówienie. Nie wypracowała własnej tech-
niki, bo jak podkreśla - ciekawią ją wszystkie dostępne. Tema-
tyka obrazów Anny Lipińskiej odzwierciedla „wszystko co kocha” 
– ludzi, zwierzęta i świat przyrody. Artystka twierdzi, że z natury 
jest optymistyczną realistką. Dla niej „szklanka jest zawsze do 
połowy pełna” i dlatego ponoć  ufa, że wszystko, co najpięk-
niejsze, wciąż przed nią i uda się jej stworzyć jeszcze mnóstwo 
interesujących dzieł. Na wystawie zgromadziła wiele prac, które 
wcześniej podarowała z sympatii swoim znajomym. Przyznała, 
że dlatego, iż nie jest już posiadaczką tych dzieł, to uniknęły one 
poprawek, które niechybnie teraz by uczyniła. Podobno cały 
czas czuje palącą potrzebę udoskonalania swojej twórczości. 

Anna Lipińska mieszka w Skierniewicach. Obecnie 
pracuje w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Po ukończeniu 
Studium Reklamy w Ciechanowie jej praca zawodowa zawsze 
wiązała się z plastyką. Pracowała jako dekorator wystaw, 
instruktor plastyki w klubach i domach kultury oraz jako technik 
plastyk w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Tworzy prawie 
od 40 lat i cały czas ma mnóstwo pomysłów na kolejne dzieła. 

MM, GCI

MOK

Finisaż wystawy Pani Anny 

 IV Koncert dla Sponsorów i Przyjaciół Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie, jaki odbył się 14 czerwca w sali wido-
wiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, został opatrzony 
mottem: „Bo dobrze widzi się tylko sercem”. Blok artystyczny 
koncertu rozpoczęto przedstawieniem teatralnym pt.: „Dzie-
cięcy pokój”, jaki pedagog Jolanta Wacławek przygotowała 
z uczniami szkolnego Koła Teatralnego TABALUGA. 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 wykonawców. 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 występujących uczennic. Pani Wacławek, która koordy-
nowała przygotowania do całego przedsięwzięcia i prowadziła 
sam koncert stwierdziła, że najbardziej jest wdzięczna wszystkim 
dzieciom, za ich ogromne zaangażowanie, 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 Przyjaciół 
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 

Uśmiech Dziecka

Uczniowie podziękowali sponsorom 
i przyjaciołom swej szkoły
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szkoły została zaproszona na scenę  i wyróżniona przez dzieci 
pięknymi, własnoręcznie wykonanymi pamiątkowymi pocztów-
kami. Do zebranych przemówił ks. dziekan Tadeusz Przybylski. 
Głos podczas gali zabrała też Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej Barbara Gryglewski, a także  przewodniczący 
Rady Rodziców SP Mszczonów Jacek Gołyński.
MM, GCI

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 
Szymański
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Barbara 
Ciszewska 
- Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Problemów Alkoholo-
wych - 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 Łuszczyńscy oraz Jan Puchalski Biuro Tury-
styczne ATLAS
- Maria Wiercińska – Stowarzyszenie Rada Polek
- Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych - Bożena Majweska 
- Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie Ks. 
Dziekan Tadeusz Przybylski 
- Proboszcz Parafii Św. Ojca Pio w Mszczonowie ks. Sławomir 
Tulin 

- Katarzyna Samochocka - kierownik personalny Jeronimo 
Martins Dystrybucja 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 oprogra-
mowaniem
- Sylwia i Jarosław Tarasiuk – ofiarodawca 2 zestawów  kompute-
rowych  (w tym jeden nowy - 3 monitory płaskie nowe)
- Jarosław Lewicki – sponsor Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym 
– etap szkolny
- Grzegorz Skoneczny
- Robert Starostka
- Jacek Dynarowski
- Arkadiusz Danielik
- 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
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Mszczonów powitał włoską grupę pielgrzymów Świato-
wych Dni Młodzieży. Młodzież ze słonecznej Italii przyjechała 
w południe 20 lipca, a wraz z nią powróciła do miasta słoneczna 
aura. Oficjalne powitanie pielgrzymów nastąpiło dopiero 
wieczorem. Wzięli w nim udział: burmistrz Józef Grzegorz 

Kurek, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, dyrektor 
MOK-u Grażyna Pływaczewska, dyrektor GCI Beata Sznajder, 
a także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka. 
Pielgrzymi przeszli od Mszczonowskiego Ośrodka Kultury aż 
do Hotelu Panorama zwiedzając miasto. W hotelowej chacie 
góralskiej otrzymali pamiątkowe zestawy, przygotowane przez 
Gminę Mszczonów, zjedli kolację, integrowali się z opiekującymi 
się nimi wolontariuszami, tańczyli, śpiewali, a także wykonali 
grupową fotografię.

Pięćdziesięcioosobowej grupie z Włoch przewodzi 
biskup Mons. Mario Ceccobelli oraz pięć sióstr zakonnych z ich 

przełożoną Danielą Cancilla. Młodzież pielgrzymia 
pochodzi z Gubbio (prowincja - Perugia, region - 
Umbria, środkowe Włochy). Warto wiedzieć, że 
miasto Gubbio, znajduje się na miejscu staro-
żytnej miejscowości Iguvium. Ma ponad 30 
tysięcy mieszkańców. Do dzisiaj zachowało swój 
średniowieczny wygląd. Jego najstarsza część jest 
otoczona murem, ma urokliwe wąskie uliczki, 
a z lotu ptaka czerwieni się swoimi dachówkami. 
Nad głównym placem Piazza della Signoria góruje 
okazały budynek z XIV wieku - Palazzo dei Konsoli. 
Co roku, 15 maja, w Gubbio odbywa się słynny 
wyścig świec, Corsa dei Ceri, którego zawodnicy 
biegną z trzema olbrzymimi świecami, symboli-
zującymi trzech świętych: Ubalda, Jerzego oraz 
Antoniego.

MM, GCI

ŚDM

Mszczonowskie powitanie pielgrzymów 
Światowych Dni Młodzieży

Zanim rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży 2016, 
pielgrzymi zmierzający do Krakowa na to wydarzenie spędzili 
w Polsce tzw. Dni w Diecezjach, by przygotować się na to wyda-
rzenie, a także poznać kraj, do którego przybyli. Ten ostatni etap 
przed wyruszeniem do grodu Kraka odbył się w dniach 20-25 
lipca. W tym czasie Mszczonów gościł pięćdziesięcioosobową 
grupę Włochów, pielgrzymujących z miejscowości Gubbio, znaj-
dującej się w centralnej części Italii. Mieszkańcy miasta 
i okolic pokazali, że powiedzenie o słynnej polskiej 
gościnności nie straciło na aktualności a władze samo-
rządowe zadbały o to, by goście na długo zapamiętali 
swój pobyt na przyjaznej Ziemi Mszczonowskiej. Ich 
głównymi przewodniczkami były organizatorki lokal-
nych dni – dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
Grażyna Pływaczewska, dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji Beata Sznajder oraz dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka. 

Pierwszy dzień pobytu, środa 20 lipca, był 
czasem aklimatyzacji i integracji z rodzinami, które 
przyjęły pielgrzymów do swoich domów. Czwartek 
wypełniły modlitwy i refleksje związane z wyjazdem 

do Niepokalanowa, ale także możliwość 
poznania życia i twórczości Fryderyka 

Chopina podczas pobytu w Żelazowej Woli. Dniem wyciszenia 
była także sobota, którą Włosi spędzili w Łowiczu, gdzie,oprócz 
uczestnictwa w Eucharystii, m.in. przeszli przez Bramę Miłosier-
dzia i oddali hołd Janowi Pawłowi II. Na zakończenie Dnia Wspól-
noty na łowickich błoniach zorganizowano piknik integracyjny 
dla grup z Diecezji Łowickiej, podczas którego oprócz atrakcji 
sportowych i muzycznych, pielgrzymi wzięli udział w Koronce do 
Miłosierdzia Bożego odmawianej w pięciu językach.

Oprócz duchowych przygotowań, podczas swojego 
pobytu w Mszczonowie Włosi wzięli także udział w atrakcjach 
przygotowanych przez goszczącą ich gminę. W piątek pielgrzymi 

ŚDM

Pielgrzymi ŚDM w Mszczonowie
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W środę, 6 lipca, odbyło się pierwsze spotkanie waka-
cyjnego Klubu Miłośników Gier „wyGracie”. Wspólne spędzanie 
wolnego czasu nad planszami, przy kartach oraz podczas zabaw 
terenowych, to nowa propozycja Gminnego Centrum Informacji 
skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do doro-
słych i całych rodzin. Pomysł organizacji Klubu był naturalną 
konsekwencją dużego zainteresowania mieszkańców ubiegło-
rocznym projektem FIO ML „Zagrajmy w historię”, questami 
oraz grami plenerowymi przeprowadzonymi przez GCI podczas 
Nocy Muzeów 2016 i Dnia Dziecka ze Szkołą Podstawową. Jak 

podkreśla dyrektor Centrum Beata Sznajder chcemy przypo-
mnieć młodszym i starszym mieszkańcom, że wspólne godziny 
spędzone przy karcianym stole lub planszysą okazją do inte-
gracji, poznawania ludzi, umacniania więzi. To nie tylko dobra 
zabawa, ale także nauka logicznego myślenia i zdobywanie 
wiedzy, np. historycznej czy geograficznej. Nie ukrywam, że 
chcemy także pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, że gry 
planszowe i terenowe mogą być doskonałą alternatywą dla 
komputera czy konsoli.

 Pierwsze spotkanie, którego tematyką były gry karciane, 
rozpoczęło się od rozgrywki w Uno - zabawę zbliżoną zasadami 
do popularnego Makao. Jedną z zasad Klubu jest elastycz-
ność i dopasowywanie do zainteresowań członków, dlatego 
też inauguracyjne zajęcia dość szybko przeistoczyły się w małe 
mistrzostwa Jengi. Ta 
nieskomplikowana 

GCI

Wakacyjny Klub Miłośników Gier 
w GCI

udali się do Warszawy, w której zwiedzili Stare Miasto, Łazienki 
Królewskie oraz obejrzeli inne miejsca będące symbolami 
stolicy. Mszczonowska grupa nie była tego dnia jedyną, która 
wyruszyła poznawać historię naszego kraju; Krakowskie Przed-
mieście i Starówka wypełnione były pielgrzymami oraz wolon-
tariuszami, którzy zapraszali do wspólnej modlitwy i śpiewu. 
Włosi z Gubbio pokazali typowo południową otwartość i spon-
taniczność chętnie korzystając z zaproszeń do wspólnej zabawy 
i refleksji. Niejednokrotnie, to oni sami rozpoczynali wspólne 
śpiewanie zachęcając do niego także pielgrzymów z innych 
krajów. Mszczonowska grupa była jedną z najbardziej żywioło-
wych i przyjacielskich, które tego dnia odwiedziły Warszawę, 
co potwierdziło także ogromne zainteresowanie mediów, które 
wzbudzali swoimi spontanicznymi działaniami – np.w Łazien-
kach Królewskich Włosi przyłączyli się do ślubnej sesji fotogra-
ficznej, a podczas jednego z grupowych zdjęć ustawili przed 
sobą z butów napis składający się z pierwszych liter nazwy Świa-
towe Dni Młodzieży w ich języku. Oprócz poznawania Polski, jej 
historii, symbolów i zabytków, był to więc przede wszystkim czas 
radości, przyjaźni i wspólnoty.

Niedziela, 24 lipca, była z kolei Dniem Rodziny zorgani-
zowanym w całości przez władze Mszczonowa. Pielgrzymi oraz 
goszczące ich rodziny przez cały dzień mogli korzystać z rekreacji 
w kompleksie Term;dużym zainteresowaniem cieszył się także III 
Zlot Samochodów Zabytkowych. Główną atrakcją niedzieli był 
jednak piknik zorganizowany dla pielgrzymów i goszczących ich 
rodzin w ośrodku rekreacyjnym w Zbiroży. Zabawa rozpoczęła się 
od Pokazu Rycerskiego, podczas którego goście dowiedzieli się, 
jak wyglądał strój średniowiecznego rycerza, jaka była ówczesna 
sytuacja polityczna Polski, a także mogli podziwiać walkę 
rycerzy. Ogromnym zainteresowaniem wszystkich zebranych 
cieszyły się konkurencje sportowe, które poprowadzili wojow-
nicy –m.in. rzut oszczepem do celu czy strzelanie z łuku. Okazało 
się, że nie jest to tak proste, jak mogło się wydawać podczas 
pokazu. Kolejnym punktem programu była integracja podczas 
grillowego poczęstunku. Gdy wszyscy goście zaspokoili już 
swój apetyt, rozpoczęły się oficjalne podziękowania. W imieniu 
strony goszczącej głos zabrali Burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz 

Dziekan ksiądz Tadeusz Przybylski. Oprócz wyrażenia radości ze 
wspólnie spędzonego czasu i zaproszenia Włochów do kolejnej 
wizyty, podziękowali też rodzinom, które gościły pielgrzymów. 
Wszyscy, pielgrzymi oraz ich mszczonowscy opiekunowie, otrzy-
mali okolicznościowe podarunki, które będą im przypominać te 
radosne dni. W imieniu Włochów, podziękowania za gościnność 
wyraził biskup Mons. Mario Ceccobelli, który wręczył upominki 
dla władz miasta. Każdy z uczestników pikniku otrzymał także 
poświęcony TAU – franciszkański krzyżyk. 

Po wymianie podziękowań i zaproszeń do kolejnych 
spotkań, zebrani mogli spróbować pieczonego dzika, którego 
specjalnie na tę okazje upolował myśliwy Krzysztof Czarnecki. 
Posiłek ten dodał energii uczestnikom, których następnie do 
wspólnej zabawy przy polskich przebojach biesiadnych zaprosił 
zespół Ex Problem. Nie mogło też, oczywiście, zabraknąć znanych 
piosenek włoskich, które pielgrzymi wykonywali wspólnie 
z muzykami. Hity ze słonecznej Italii zaśpiewał także Przewod-
niczący Łukasz Koperski, który dodatkowo akompaniował sobie 
na gitarze. Jego występ wzbudził ogromny entuzjazm zgroma-
dzonych i został nagrodzony długimi owacjami. Radosna zabawa 
na parkiecie trwała do późnych godzin wieczornych a zakończyły 
ją deklaracje przyjaźni, wdzięczności i podtrzymywania zawiąza-
nych więzi w przyszłości. 

Dagmara Bednarek, GCI
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III ZLOT ZABYKOWYCH POJAZDÓW, jaki odbył się 
w Mszczonowie w niedzielę, 24 lipca, był prawdziwym świętem 
dla wielbicieli starej motoryzacji. Na Placu Piłsudskiego zapre-
zentowanych zostało około 150 samochodów, motocykli i moto-
rowerów. Każdy z pojazdów był na wjeździe na plac legitymo-
wany przez rekonstruktora w milicyjnym mundurze, którego 
zagrał Damian Siwiec, a następnie kierowany na wyznaczone 
wcześniej miejsce. Organizatorzy imprezy: Jacek Borowiec, 
Jarosław Tarasiuk – pasjonaci zabytkowych aut oraz Jarosław 
Lewicki - właściciel Akademii Dobrego Kierowcy, nie kryli zado-
wolenia z tego, że Zlot cieszył się olbrzymim zainteresowaniem 
mieszkańców miasta i już planują jego czwartą edycję. Posia-
dacze zmotoryzowanych zabytków, wystawiający się na mszczo-
nowskim rynku ze swoimi moto-okazami pochodzili z całego 
Mazowsza. Najciekawszym krajowym autem zlotu wybrano 
samochód FIAT 125 z zestawem campingowym, a wśród samo-

chodów zagranicznych tryumfował poczciwy TRABI z 1980 roku 
z nowym (jak na tamte czasy) silnikiem 1.1. W grupie jedno-
śladów zwyciężył według wskazań publiczności JUNAK M10 – 
w kategorii pojazdów krajowych, a w grupie motocykli zagra-
nicznych - Harley - Davidson z 1942 roku w wersji militarnej, 
z oznaczeniami US-ARMY. Zdaniem organizatorów trochę 
niezauważony, a szkoda, przeszedł wyglądający skromnie na tle 
konkurencji poczciwy ŻUK A 03, zwany potocznie z racji kształtu 
osłony chłodnicy „smutkiem”. Mało kto pamięta ŻUKA w tak 
leciwym wydaniu. Jego młodszych braci spotkać jeszcze czasami 
można na polskich drogach, natomiast ta wersja, to już praw-
dziwy rarytas.

Powszechny zachwyt wzbudzały natomiast zadbane 
SYRENA i WARSZAWA – oba egzemplarze dopieszczone 
w każdym szczególe. Na placu nie zabrakło także maluchów oraz 
przeróżnych modeli SKODY. Dumnie i bez żadnych kompleksów, 
prezentowały się one przy takich renomowanych markach jak: 
Rolls-Royce, BUICK, czy Chevrolet. Dopełnieniem Zlotu była 
prezentacja aut pożarniczych, pośród których także znajduje się 
prawdziwa perła w postaci DODGEa, wciąż służącego w jedno-
stce OSP Wręcza. Po obejrzeniu pojazdów uczestnicy ZLOTU 
mogli pouczyć się technik pierwszej pomocy przedmedycznej 
u Michała Kowalewskiego z firmy Medisaver oraz skorzystać 
z alkogogli i symulatora zderzeń, będących własnością Akademii 
Dobrego Kierowcy MANGA.

Piotr Dymecki, GCI 

gra polega na wyjmowaniu klocków z drewnianej wieży w taki 
sposób, by budowla się nie zawaliła.Uczestnicy kolejno wyciągają 
dowolny element i ostrożnie odkładają go na szczyt konstrukcji. 
Przegrywa ta osoba, która wykonując to, spowoduje zawalenie 
się wieży. Tytuł Klubowego Mistrza Jengii ogromne uznanie 
obecnychpo kilku turach gry zdobył Tomasz Badowski, który 

jako jedyny nie spowodował zburzenia drewnianej konstrukcji, 
co w miarę zwiększania jej wysokości, staje się coraz trudniejsze. 
Ostatnim punktem inauguracji Klubu były rozgrywki Chińczyka 
pomiędzy trzema zespołami uczestników, które zostaną dokoń-
czone podczas kolejnego spotkania. Dwugodzinne rozgrywki, 
przeprowadzone w siedzibie Gminnego Centrum Informacji, 
dostarczyły uczestnikom wielu emocji - radości zwycięstwa, ale 
także smutku przegranej. Nikt jednak nie przejmował się zawa-
leniem wieży, czy wyciągnięciem złej karty - w końcu w tego typu 
rozrywkach najważniejszy jest wspólnie spędzony czas, dobra 
atmosfera i beztroska zabawa, a tych z pewnością nie zabrakło 
podczas inauguracji działalności Klubu.

Gminne Centrum Informacji serdecznie zaprasza dzieci, 
młodzież i dorosłych na kolejne spotkania Klubu Miłośników 
Gier, które odbywać się będą w każdą środę w godzinach 16-18 
w sali GCI. Gwarantujemy dużo dobrej zabawy i miło spędzone 
chwile!

Dagmara Bednarek, GCI

III ZLOT ZABYTKOWYCH POJAZDÓW

ZABYTKOWO i MOTORYZACYJNIE  
w MSZCZONOWIE 

Z ŻYCIA GMINY
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Tegoroczny Odpust Świętego Rocha w Lutkówce na dobre 
stał się już OWOCOWYM ŚWIĘTEM całego regionu. Pierwszą 
próbę takiego działania podjęto rok temu. Tym razem nikt nie 
miał już wątpliwości, że inicjatywa sadowników przyjęła się na 
dobre. Właśnie od okolic Lutówki w kierunku wschodnim, czyli 
w stronę Grójca, rozpościera się największy sad Europy. Miesz-
kańcy Lutkówki oddając cześć swojemu Patronowi dziękowali 
mu jednocześnie za owocowe plony, które są głównym źródłem 
ich utrzymania. Uroczystości, które rozpoczęły się odpustową 
Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym w Lutkówce, 
kontynuowane były później na parafialnych błoniach. Tam 
o dobrą rozrywkę zadbali wspólnie Związek Sadowników RP 
oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lutkówce. 
W całym przedsięwzięciu organizatorów wspierał też Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury. Odpustową Mszę Świętą odprawił ks. 
Paweł Pietrzak, który posługę kapłańską odbywa teraz w Skier-
niewicach, ale jeszcze nie tak dawno był wikariuszem w parafii 
farnej w Mszczonowie. Ks. proboszcz Parafii Lutkówka Zbigniew 
Chmielewski był na odpuście obecny przez cały czas: witał gości, 
kibicował podczas meczu i, pomimo nienajlepszej pogody, 
nie ustawał w zachęcaniu swoich parafian do dobrej zabawy. 
Oficjalnego otwarcia części artystycznej święta wraz z nim doko-
nali: Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Lutkówce Aleksandra Dziża, Zastępca Prezesa Związku Sadow-
ników RP Piotr Słojewski, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz 
miejscowy radny, a zarazem wiceprzewodniczący RM – Andrzej 
Osiński. Następnie dla najmłodszych uczestników odpustu 
rozpoczęła się „Zabawa z Mariolą, Włodkiem i Marcinem”. 
O dobry humor dla nieco starszych zadbał później zespół 
biesiadny „Sami Swoi”. Gdy jeszcze na scenie trwał jego koncert, 
na szkolnym boisku już rozpoczął się mecz sadownicy kontra 
ministranci. Swoim drużynom, osłonięci jednym parasolem, kibi-
cowali zgodnie ks. proboszcz Chmielewski i prezes Zw. Sadow-
ników RP – Krzysztof Czarnecki. Później, również razem, pozo-

wali oni z piłkarzami do wspólnego zdjęcia i wręczyli nagrody 
dla obydwu drużyn. Podczas meczu zdecydowanie lepiej z piłką 
radzili sobie ministranci, pokonując dojrzalszą wiekiem, repre-
zentację sadowników aż 7:2. Piłkarskie emocje były jednocze-
śnie wstępem do kolejnej zabawy - w tradycyjnych lutkówiec-
kich zawodach siłowych o beczkę piwa. Nad ich prawidłowym 
przebiegiem czuwali wspólnie – prowadzący festyn Marek 
Baumel (MOK Mszczonów) oraz przedstawiciel sadowników 
Grzegorz Czarnecki. W grupie kobiet najsilniejszą okazała się 
Monika Maciszewska, a w kategorii mężczyzn zwyciężył Robert 

Lutkówka

Odpust Świętego Rocha w Lutkówce 
– Owocowym Świętem sadowniczego 
regionu

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Nowicki z Wygnanki. Obydwoje zdeklasowali swoich rywali, 
pozostawiając kolejnych siłaczy daleko w tyle. Pani Monika 31 
razy wycisnęła 10 kilogramów , natomiast pan Robert podniósł 
24 kilogramy aż 75 razy. Po wręczeniu beczek piwa dla najsil-
niejszych uczestników odpustowej imprezy, rozstrzygnięto też 
na scenie konkurs Zw. Sadowników RP na najlepszy owocowy 
produkt regionu. Wzięli w nim udział Wiesław Gowin (wino), 
Joanna Basińska (sok), Ewa Pierścionek (konfitury i smalec 
z jabłkami), Izabela Grabska (dżem), Izabela Szymańska (kompot 
i dżem), Anna Malik (wino i ogórki), Irmina Sojewska (nalewki), 
Halina Osińska (ogórki) oraz Andrzej Feliksiak (nalewki). Komisja 
konkursowa zdecydowała o przyznaniu pierwszej nagrody pani 
Ewie Pierścionek, a kolejnych dwóch – Irminie Słojewskiej 
i Wiesławowi Gowinowi. Dwoma ostatnimi punktami odpu-
stowego festynu były: występy dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce i koncert kapeli „To My”, podczas którego najwy-
trwalsi uczestnicy deszczowego festynu tańczyli „na dechach”. 
Warto zaznaczyć, że pokazy artystyczne miejscowej młodzieży 
wsparł swoim talentem, spędzający w Lutkówce wakacje, trzy-
nastoletni tancerz z Warszawy Krystian Jabłoński (wicemistrz 
Polski w tańcu solo jazz w kategorii wiekowej 12-15 lat). 
Na zakończenie wato jeszcze wspomnieć, jaką popularnością 
cieszyły się stoiska organizatorów Owocowego Święta. Pod 
namiotem Związku Sadowników RP można się było nie tylko 
poczęstować owocami, ale także zaopatrzyć w związkowe mate-
riały promocyjne. Szkolna loteria fantowa także cieszyła się nie 

mniejszym powodzeniem. Do kupowania losów 

zachęcali osobiście: 
przewodnicząca Rady 
Rodziców p. Dziża wraz 
z dyrektorem Szkoły 
Grzegorzem Olczakiem 
i nauczycielami. Trzeba 
też odnotować cenną 
inicjatywę Kół Łowiec-
kich JENOT z Grójca i Lis 
z Mszczonowa, którzy 
dla uczestników festynu 
przygotowali pieczonego 
dzika. Pieniądze, za jego 
konsumpcję wsparły 
konto szkolnej Rady 
Rodziców.
Sponsorami wspo-
mnianej loterii szkolnej 
byli: Wiesław Gowin, Betronika, Łukasz Koperski, Termy 
Mszczonów, Pabax Mszczonów - Kurowscy, Tadeusz Sułek (Życie 
Żyrardowa), myśliwi z Kół Łowieckich Lis z Mszczonowa i Jenot 
z Grójca, Ryszard Kędra – posadzki przemysłowe, Związek 
Sadowników RP, Luxima (sklep) – Włodzimierz i Krystyna Kunc, 
Papirus Mszczonów – przybory szkolne, Małgorzata i Waldemar 
Słojewscy oraz wioski – Nosy Pontiaki, Bronisława i Lutkówka. 

Tekst i foto: Piotr Dymecki, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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11.06.2016 – Jarmark Mszczonowski
Biblioteka po raz drugi pojawiła się na święcie naszego 

miasta- XX Jarmarku Mszczonowskim – by zachęcać miesz-
kańców gminy Mszczonów do czytania. Dnia 11 czerwca, 
krótko po godzinie 15:00, pojawiliśmy się z książkami na Placu 
Piłsudskiego, gdzie miała się odbyć impreza. Nasz Biblioteczny 
Kiermasz Książek był w tym roku równie zachęcający, co 
w poprzednim: w naszej ofercie znalazły się klasyki i popularne 
pozycje książkowe dla dorosłych i dzieci, poradniki, książki dla 
młodzieży i powieści historyczne. W naszym kiermaszu uczest-
niczyły również wolontariuszki z Gimnazjum im. Jana Adama 
Maklakiewicza: Ania, Małgosia i Oliwia, które są stałymi gośćmi 
biblioteki. Ich profesjonalizm i dobra rada wiele razy pomogły 
niezdecydowanym klientom wybrać najlepsze książki. Do każdej 
kupionej książki mieszkańcy dostawali jabłko, które ufundował 
Związek Sadowników RP. Dla dzieci przygotowaliśmy też niespo-
dziankę – wykorzystałyśmy wolne miejsce przy naszym stoisku 
i przygotowałyśmy kącik dla dzieci z kolorowanką XXL. 

Pieniądze, które tego dnia przekazali nam odwiedza-
jący stoisko biblioteki, zostaną przeznaczone na zakup nowości 
czytelniczych. Dziękujemy!

9.06.2016 – Bajkowa Kraina w bibliotece
W czwartek 9 czerwca odwiedziły nas po raz pierwszy dzieci 
z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”. 3- i 4-latki poznały 
lokal biblioteki, ale przede wszystkim zapoznały się z biblio-
tecznym kącikiem dla najmłodszych: przedszkolaki chętnie 
oglądały wszystkie książeczki w zasięgu wzroku, wysłuchały 
też z uwagą garści informacji o bibliotece i naszych zbiorach. 
Odbyliśmy wycieczkę po wypożyczalni dla dorosłych i czytelni. 
Na dłużej zatrzymaliśmy się w zachęcającym dziale z literaturą 
piękną dla dzieci – z miękkimi pufami, wygodnym siedziskiem, 
zabawkami i kolorowymi książeczkami. Dostaliśmy od całej 
grupy piękną zawieszkę w kształcie serca, którą nasi mali goście 
wykonali własnoręcznie. Po tej krótkiej wizycie przedszkolaki 

obiecały, że jeszcze odwiedzą to miejsce – nie tylko z grupą, ale 
również z własnymi rodzicami. Trzymamy kciuki i zapraszamy.

4.06.2016 – Małpie Figle
Pierwsza sobota czerwca w bibliotece została zbojko-

towana przez figlarzy. Tym razem nasze zaprzyjaźnione figlary, 
Dorota Jakubowska i Sylwia Wiśniewska zaprezentowały na 
swoich zajęciach książkę wydawnictwa Babaryba: „Pupy, ogonki 
i kuperki”. Autorem tej przesympatycznej, można powiedzieć 
naukowej, książki jest przyrodnik, podróżnik i polarnik – Mikołaj 
Golachowski.

Już sam tytuł zachęcił dzieci do zapoznania się z tą prze-
zabawną książką, która zaczyna się tymi słowami:
„Każde zwierzątko ma co najmniej dwa końce. Z przodu: pysk, 
dziób, szczękoczułki, a z tyłu… pupę. I właśnie ta pupa jest często 
bardziej fascynująca niż mordeczka zwierzaka. Oczywiście, pupę 
mamy wszyscy, ale chyba nie zawsze poświęcamy jej należytą 
uwagę. Czas to zmienić!”

Ponieważ zwierzaków w tej książce jest sporo, na zaję-
ciach omówiliśmy tylko niektóre z nich: pingwina, 
wombata, śledzia, pantofelka, żuka bombardiera, wikłacza 
i jętkę. „Pupowych” i „ogonowych” informacji było co 
nie miara, często wzbudzały śmiech i okrzyki zdziwienia.  
Po czytaniu, dzieciaki wykonały własne fantazyjne kitki i ogonki. 

Biblioteka

Wieści z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie
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Były małpie, zakręcone ogony, były długie rude kity jak u lisa, ale 
były też malutkie ogonki jak u zajączka. 

1.06.2016 – Loteria fantowa
Dzień Dziecka był dla nas dniem, kiedy mogliśmy spotkać się 
z naszymi czytelnikami poza murami biblioteki. Wspólnie z innymi 
instytucjami publicznymi: MszczonowskimOśrodkiem Kultury 
i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowaliśmy coś 
specjalnego dla naszych małych mieszkańców gminy Mszczonów. 

Dla wszystkich dzieci zorganizowano moc atrakcji w parku przy 
ulicy Sienkiewicza – były balony, klaun, dmuchana zjeżdżalnia, 
popcorn i wata cukrowa. Nasze stoisko pojawiło się również - 
zorganizowaliśmy loterię fantową, na której dzieci mogły wylo-
sować takie prezenty jak: książki, lalki, gry, puzzle i inne gadżety.  
Dziękujemy wszystkim osobom, które tego dnia odwiedziły 
naszą loterię. Do zobaczenia za rok!

31.05.2016 - Teatr Arlekin
Ostatni dzień maja spędziliśmy nie tylko we wnętrzu 

biblioteki, ale również skorzystaliśmy z pięknej pogody 
i wyszliśmy na zewnątrz. Tego dnia zawitali do nas uczniowie 
ze szkół podstawowych w Mszczonowie i Wręczy, by wspólnie 
zobaczyć inscenizację baśni Hansa Christiana Andresena pt. 
„Dzikie łabędzie”. Spektakl został przedstawiony przez naszych 
gości specjalnych – aktorów z Teatru Lalek Arlekin. 

Przedstawienie rozpoczęło się krótko po godzinie 
9:00. Dzieci poznały jedną z mniej znanych baśni Andersena: 
opowieść o księżniczce, która ratuje swoich jedenastu braci 
spod czaru rzuconego przez złą królową.

Po widowisku przyszedł czas na rozruszanie kości 
i zrzucenie z siebie małego potworka, który zwykle siada na 
naszych ramionach – lenia. Uczniowie pospieszyli na zewnątrz, 
by aktywnie wziąć udział w zabawie prowadzonej przez naszych 
gości. Były śmiechy, był ubaw, było wiele atrakcyjnych gier i figli. 

19.05.2016 - Podróże na emeryturze
W ramach kontynuacji naszych bibliotecznych spotkań 

z pasjami, zaprosiliśmy grono naszych zaprzyjaźnionych 
seniorów do siedziby MBP, na kolejne spotkanie – tym razem 
postawiliśmy na pasje podróżnicze. Spotkanie odbyło się trady-
cyjnie w czwartek, 19 maja. 

Na podstawie krótkich filmików opublikowanych przez 
blogerów podróżniczych, prowadzących bloga „Podróże Busem 
przez Świat”, przenieśliśmy się do USA. Zobaczyliśmy 10 najcie-
kawszych miejsc w Stanach Zjednoczonych, m.in. : Manhattan, 
Las Vegas, znaną Route 66, Dolinę Monumentów i Redwood 
National Park. Panie, które przybyły na spotkanie, zgodnie 
stwierdziły, ze USA należy do jednego z najciekawszych miejsc 
świata.  
Kolejnym materiałem, który obejrzeliśmy, był wywiad globtro-
terów z sympatyczną parą, Anią i Maciejem, którzy są już na 
emeryturze, jednak nie brak im ciekawości świata i podróżują od 
kilku lat po świecie swoim kamperem. Ich relacja dotyczyła tym 
razem podróży po Islandii, ale para opowiedziała nam również 
o początku swojej wielkiej przygody z podróżami.

Nasi seniorzy również opowie-
dzieli o miejscach, które zwiedzili osobiście.  
Podróże są jednym z tych tematów, który jest zawsze intere-
sujący, przywodzi na myśl miłe wspomnienia i dostarcza wielu 
anegdot, więc jesteśmy pewni, że to nie było jedyne spotkanie 
z tematyką podróżniczą w naszej bibliotece.

KULTURA
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Podczas pierwszego miesiąca wakacji na dzieci czekało wiele 
zajęć i zabaw – czytanie przez granie, które polegało na zgady-
waniu tematyki wierszy Michała Rusinka z książki pt. „Wierszyki 
domowe”, były też „Kości opowieści”, czyli bardzo ciekawa gra, za 
pomocą której ćwiczyliśmy tworzenie opowiadań i tworzyliśmy 
własne komiksy. Stworzyliśmy również piękne prace plastyczne 
na podstawie „Baśni Braci Grimm” i odbyliśmy dalekie podróże  
za pomocą książki „Mapy” Daniela i Aleksandry Mizielińskich. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia popro-
wadzone przez Sylwię Wiśniewską i Dorotę Jakubowską, które 
wspólnie tworzą duet animacyjny Małpie Figle. Dziewczyny 
spotykały się z uczestnikami zajęć raz w tygodniu. Każde zajęcia 
obfitowały nie tylko w ciekawe lektury, ale też interesujące 
zajęcia plastyczne. Poznaliśmy takie lektury jak: „Zaginiona 
szczęka”, która jest zwariowaną książką obrazkową, stworzoną 

Lato 2016 w Miejskiej Bibliotece
Wakacje mamy już za sobą! Nasi czytelnicy jednak nie robili 
sobie wolnego od czytania i, ku naszej uciesze, chętnie zaglądali 
do naszej placówki, znajdującej się przy kompleksie Gimnazjum 
im. Jana Adama Maklakiewicza. 
Wakacje w bibliotece okazały się również ciekawą odskocznią 
dla dzieci i młodzieży – 
na najmłodszych czekało wiele zajęć i zabaw – czytanie przez 
granie, które polegało 
na zgadywaniu tematyki wierszy Michała Rusinka, były też 

„Kości opowieści”, czyli bardzo ciekawa gra, za pomocą której 
ćwiczyliśmy tworzenie opowiadań. Stworzyliśmy również piękne 
prace plastyczne na podstawie „Baśni Braci Grimm” i odbyliśmy 
dalekie podróże za pomocą książki „Mapy” Daniela i Aleksandry 
Mizielińskich.  Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia poprowadzone przez Sylwię Wiśniewską i Dorotę Jaku-
bowską z duetu animacyjnego Małpie Figle. Dziewczyny spoty-
kały się z uczestnikami zajęć raz w tygodniu. Każde zajęcia obfi-
towały nie tylko w ciekawe pozycje książkowe, ale też interesu-
jące zajęcia plastyczne. Poznaliśmy takie lektury jak: „Zaginiona 
szczęka”, „Czarodziejskie trójkąty” i „Gdzie pędzi czas?”. 

Nastolatki ucieszyły się na widok nowości komiksowych, które 
nasza biblioteka wprowadziła w okresie wakacyjnym – na 
naszym regale znalazły się popularne komiksy japońskie - 
mangi. 

W drugim miesiącu wakacji nasze biblioteczne komputery nie 
odpoczywały – każdego dnia zjawiali się u nas młodzi amatorzy 
gier online. Do dyspozycji dzieci były też gry planszowe 
i puzzle, a na entuzjastów klocków LEGO czekało całe ich 
pudełko. Dla miłośników planszówek przygotowaliśmy też 
niespodziankę: „Mszczonowską grę planszową”, dzięki której 
można było sprawdzić swoją wiedzę o naszym mieście.
We wrześniu zaplanowane jest Narodowe Czytanie „Quo Vadis” 
w parku przy ulicy Sienkiewicza (3 września, godz. 12:00-14:00), 
a także dwa spotkania autorskie. Pierwsze z nich związane jest 
z obchodzonym w tym roku Rokiem Henryka Sienkiewicza: 
„Śladami Stasia i Nel”- opowieść o wschodniej Afryce, nawią-
zująca do powieści „W pustyni i w puszczy” – spotkanie popro-
wadzi podróżnik i pasjonat fotografii, Piotr Kowalczyk (19 wrze-
śnia). Drugie spotkanie, przygotowane dla młodzieży gimna-
zjalnej, będzie dotyczyło tematyki uzależnień 
od gier komputerowych – „Komputerowy ćpun” (20 września).
Młodzież gimnazjalną i licealną o najróżniejszych gustach czytel-
niczych zapraszamy w środę 7 września o godzinie 16:30 na 
spotkanie organizacyjne Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu 
Książki – więcej informacji w bibliotece.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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zarówno dla bałaganiarzy jak i amatorów porządku; „Czarodziej-
skie trójkąty” – książka, która pokazała nam naturalną obec-
ność figur i kształtów w otaczającej nas rzeczywistości. Dzieciaki 
poznały również świat z perspektywy pirata i wykonały własne 
przepaski na oczy i czapki pirackie oraz podczas ostatnich zajęć 
dowiedziały się „Gdzie pędzi czas?”. 

W drugim miesiącu wakacji przygotowaliśmy nieco „luźniejszą” 
ofertę – możecie wpaść do biblioteki na gry planszowe i puzzle, 
a na amatorów klocków LEGO czeka całe ich pudełko. Mamy 
dla was również „Mszczonowską grę planszową”, dzięki której 
możecie sprawdzić swoją wiedzę o naszym mieście. Zapraszamy 
– podładujmy baterie przed rokiem szkolnym w bibliotece!

Na początku maja 2016 r. ukazała się debiutancka powieść Ingi 
Popławskiej „Nieśmiertelna od kołyski”. Książka ta, inspiro-

wana sagą „Zmierzch”, wpisuje się w bardzo popularny wśród 
młodzieży nurt literatury fantastycznej, w której pojawiają się 
ludzie, wampiry, miłość i walka dobra ze złem. Dwunastolatka 

swoją powieść kieruje przede wszystkim do rówieśników, 
jednak także dorośli odnajdą w niej bliskie sobie wątki i ponad-

czasową opowieść o najważniejszych wartościach. Z Ingą 
Popławską rozmawia Dagmara Bednarek.

Jesteś jeszcze bardzo młoda. Kiedy i w jaki sposób odkryłaś 
swoje zdolności pisarskie?
Kiedy byłam w piątej klasie i uczęszczałam na zajęcia chóru, 
okazało się, że jedna z moich koleżanek pisała opowiadania. 
Pomyślałam, że ja też spróbuję, ale miałam tak wiele pomysłów, 
że zamiast krótkiej opowieści wyszła powieść.

Jak powstawała Twoja książka?
Na początku piątej klasy zaczęłam spisywanie pomysłów na kart-
kach. Cały tekst powieści powstał w lipcu, ponieważ w okresie 
wakacyjnym jest więcej wolnego czasu. Kolejny miesiąc lata 

spędziłam poprawiając tekst i wygładzając poszczególne wątki. 
Zmieniłam też początek i zakończenie. Czytając swoje słowa po 
upływie jakiegoś czasu nabiera się dystansu i dopiero wtedy 
można je skonfrontować z początkową wizją. Potem książka 
przeszła także korektę. Ostatnim etapem było półroczne 
czekanie na wydruk.

Wydanie książki w tak młodym wieku jest dość rzadkim zjawi-
skiem, młodzi ludzie zwykle piszą do tzw. „szuflady”. Co skło-
niło Cię do tego, by spróbować wydać swoją powieść?
Pisząc powieść nie planowałam jej wydania. Gotowy tekst przy-
padkowo znalazł mój tata i rodzice przekonali mnie, że warto 
zaprezentować „Nieśmiertelną od kołyski” szerszej grupie 
odbiorców. To oni przejęli na siebie rolę organizacji procesu 
wydawania za co jestem im bardzo wdzięczna. Zawsze wspierali 
mnie i moją siostrę w realizacji naszych pasji. Tylko dzięki ich 
determinacji moja powieść mogła się ukazać. Byli też pierwszymi 
czytelnikami i redaktorami tekstu – ich pomoc była nieoceniona.

Czym jest dla Ciebie pisanie: jednorazową przygodą czy pomy-
słem na przyszłość?
W tej chwili pisanie jest dla mnie przede wszystkim chwilą 
wytchnienia, oderwania się od rzeczywistości. Na pewno zawsze 
będzie moją pasją, ale jak większość osób pewnie nie zdołam 
się utrzymać z tego zajęcia – na to mogą sobie pozwolić jedynie 
autorzy bestsellerów. Z pewnością jednak nie porzucę pisania, 
ale czas pokaże, czy będzie ono tylko zabawą, czy sposobem na 
życie.

Gdzie można dostać Twoją książkę?
Powieść została na razie wydana w niewielkim nakładzie. 
Jesteśmy ciekawi, z jakim odbiorem się spotka i od tego 
uzależniony będzie ewentualny dodruk. Książkę można 
wypożyczyć w lokalnych bibliotekach – w Mszczonowie: 
w gminnej i w Szkole Podstawowej, a także w wypo-
życzalni w Radziejowicach, w budynku gimnazjum. 
Zachęcam wszystkich do przeczytania i podzielenia się 
opinią z paniami bibliotekarkami, które przekażą ją mojej 
rodzinie. Każda uwaga będzie dla mnie bardzo cenna. 
Właśnie dlatego pod koniec czerwca w Szkole Podsta-
wowej moja wychowawczyni, Małgorzata Woźniak, 
zorganizowała spotkanie autorskie, które pokazało, że 
książka spotkała się z ciepłym przyjęciem i zmotywowało 
mnie do napisania drugiej części, którą obecnie kończę. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu literackich sukcesów.
Dziękuję bardzo.

Debiut literacki

Debiutancka powieść dwunastoletniej 
Ingi

KULTURA
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Duża, bo aż sześćdziesięcioosobowa, grupa członków 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczest-
niczyła w jedenastodniowym turnusie wypoczynkowym 
w nadmorskiej Łebie. Miasto to jest jedną z najpiękniejszych 
i najpopularniejszych polskich miejscowości położonych nad 
Morzem Bałtyckim. Łeba zlokalizowana jest u ujścia rzeki 
o takiej samej nazwie do morza. Od plaży dzieli ją zaledwie 150 
m; niedaleko położone są także jeziora Łebsko i Serbsko.

Zakwaterowani byliśmy w dwuosobowych pokojach 
z łazienkami. Pogoda trochę kaprysiła, ale atrakcji nie brako-
wało. Kolejką zwiedziliśmy urokliwą Łebę. Uczestniczyliśmy 
w wycieczce do Słowińskiego Parku Narodowego. Z osady 
Rąbka wypłynęliśmy statkiem do wyrzutni rakiet, gdzie znaj-
dował się tajny poligon doświadczalny produkujący rakiety. 
Przed wkroczeniem wojsk radzieckich większość budowli wysa-
dzono w powietrze. W jednym z bunkrów, który przetrwał, dziś 

funkcjonuje muzeum. Można tam obejrzeć wystawę starych 
fotografii, szkice rakiet i plany poligonu oraz poczuć atmosferę 
starego bunkra. 

Po zwiedzeniu poligonu udaliśmy się na wydmy. Z wierz-
chołka Łąckiej Góry (42 m wysokości) rozciągała się przed nami 
panorama ponad 550 ha ruchomych wydm. Widok przypominał 
pustynię. Następnie, statkiem po jeziorze Łebsko, które jest 
trzecim co do wielkości takim akwenem w Polsce, wróciliśmy do 
Rąbki i stamtąd kolejką do ośrodka. 

W pogodne dni korzystaliśmy z kąpieli słonecznych na 
łebskiej plaży, która jest piaszczysta, szeroka i niezanieczysz-
czona wodorostami oraz odbywaliśmy spacery z kijkami nordi-
cwalking oddychając czystym i wilgotnym morskim powietrzem. 
Byliśmy też w Ustce, aby poczuć atmosferę innego, urokliwego 
miasta obok Łeby. Spacerowaliśmy też po molo a część osób 
pojechała statkiem na rejs po morzu. Organizowane były i inne 
rozrywki, z których korzystali nasi członkowie, jak wieczór gril-
lowy z kolacją i zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej. 
Wypoczęci i pełni wrażeń wróciliśmy do Mszczonowa.

Jadwiga Rybińska

Wycieczka

Wypoczynkowy turnus w Łebie

Mszczonów pożegnał wielkiego społecznika, rzemieślnika, spor-
towca. 8 lipca w ostatniej drodze śp. Wacława Domalskiego 
uczestniczyli jego krewni, przyjaciele, a także przedstawiciele 
miejskich instytucji i organizacji społecznych; w tym Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Klubu Sportowego „Mszczo-
nowianka”, władz samorządowych Gminy Mszczonów z Burmi-
strzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej na czele, jak też władz 
powiatowych z obecnym i  byłymi starostami. W kościele farnym 
p.w. Świętego Jana Chrzciciela pogrzebową mszę  świętą konce-
lebrowali: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz 
Przybylski oraz ks. Jan Lewandowski. Przy trumnie Zmarłego 

podczas Eucharystii czuwały dwa poczty sztandarowe – mszczo-
nowskiego Cechu oraz KS „Mszczonowianka”. Ks. dziekan 
żegnając zmarłego podkreślał, jak blisko był Boga i jak wiele 
dobrego uczynił dla lokalnej społeczności. Nazwał go społecz-
nikiem-gigantem oraz  wyliczał znaczenie dzieł, do rozwoju 
których się przyczynił. Na zakończenie mszy świętej wygłoszone 
zostały trzy mowy pożegnalne. Jako pierwszy głos zabrał Prezes  
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zbigniew Bednarek. Mówił 
o swoim mentorze, który   przed laty kierował mszczonowską  
organizacją  rzemieślniczą, później  był Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Cechu, a następnie Honorowym Członkiem Cechu.  
Wacław Domalski – jako rzemieślnik – wystartował też  w wybo-
rach do Rady Powiatu i zdobył mandat radnego. Był odznaczony 
Srebrnym i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego  „Za zasługi 
dla Rzemiosła Polskiego” oraz  Brązowym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi nadanymi  
przez Prezydenta RP. 

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie śp. Wacława 
Domalskiego
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Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski żegnał Zmar-
łego  jako samorządowiec, a także jako współzałożyciel Cechu. - 
To tacy ludzie jak Pan Wacław wsparli naszą  ideę budowy orga-
nizacji rzemieślniczej na początku lat 90-tych. Bez jego poparcia 
nie byłoby Cechu – mówił przewodniczący Koperski. Podkreślał 

też  olbrzymią  rolę  Wacława Domalskiego dla umacniania samo-
rządności. - Niech o tym, kim był, świadczy, że żegnają  go dziś 
Burmistrz Mszczonowa, a także obecni i byli Starostowie oraz  
radni gminni i powiatowi - podkreślał przewodniczący Koperski. 
Prezes Klubu Sportowego „Mszczonowianka” Zdzisław Banasiak 
przypomniał natomiast zasługi Wacława Domalskiego dla miej-
skiego sportu. Świętej Pamięci Wacław Domalski w roku 1957 
współzakładał „Mszczonowiankę”. Od początku był w Zarządzie 
Klubu, a następnie działał w jego Komisji Rewizyjnej. Spełnił 
się  nie tylko jako działacz sportowy, ale również  jako zawodnik 
sekcji bokserskiej i piłkarskiej. Swoją  sportową  postawą  wycho-
wywał młodzież  klubową  oraz propagował ideę rywalizacji fair 
play. Do końca swojego życia wspierał cenne, lokalne inicja-
tywy. Pomagał w utrwalaniu i badanu  historii  miasta. Wspierał 
wieloma cennymi pamiątkami Izbę Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, a także był członkiem Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego. Świętej Pamięci Wacław Domalski potrafił 
budować i rozwijać  społeczne działania, ale nigdy nie zaniedbał 
przy tym rodziny, która do końca była dla niego najważniejsza. 
Odszedł Wielki Mszczonowianin, Rzemieślnik i Sportowiec. 
Cześć Jego Pamięci!

W sierpniu pożegnaliśmy dwoje zasłużonych, mszczonowskich 
pedagogów. 11 sierpnia zmarła była wicedyrektor miejscowej 
Szkoły Podstawowej Henryka Mulińska (z d. Wardzyńska), a 12 
sierpnia odszedł były kierownik Szkół w Bobrowcach i Gnojnie, 
matematyk Adam Feliks Pawłowski. 

Pożegnanie śp. Henryki Mulińskiej 
Pogrzeb śp. Henryki Mulińskiej, zmarłej 11 sierpnia, odbył się 
we wtorek 16 sierpnia. Henryka Mulińska przeżyła 80 lat. Msza 
pogrzebowa odprawiona została w kościele farnym przez ks. 
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Jana Lewandowskiego. Wieloletnią nauczycielkę, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w latach 1972-1987, 
żegnało liczne grono miejscowych pedagogów. Przewodnicząca 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej Mszczonowa, emerytowana 
nauczycielka Barbara Gryglewska, przemawiając nad trumną 
zmarłej przypomniała zebranym jej bogaty życiorys oraz karierę 
zawodową. Dzieciństwo Henryki Mulińskiej przypadło na lata 
wojny i okupacji. Podczas Powstania Warszawskiego, mając 
8,5 roku, zmuszona była z matką uciekać z płonącej stolicy. 
Schronienie znalazła w Mszczonowie. Z tym miastem związała 

następnie swoje życie. Jako zastępca dyrektora mszczonowskiej 
Szkoły Podstawowej – jak mówiła pani Gryglewska - zajmowała 
się nadzorowaniem pracy nauczycieli. Odznaczała się kompe-
tencją, życzliwością, ogromnym taktem i kulturą osobistą. 
Nawet po przejściu na emeryturę bardzo interesowała się 
sprawami szkoły. Pracę nauczycielską rozpoczęła w roku 1953 
w Szkole Podstawowej w Czerwonej Niwie. Następnie w latach 
1957-1960 była zatrudniona w Gminnej Spółdzielni „SCH” 
w Mszczonowie. Do zajęć pedagogicznych wróciła 1.09.1960 
roku, już jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 
W latach 1972-1987 była zastępcą dyrektora mszczonowskiej 
Szkoły. Pełniła też funkcję przewodniczącej ZNP. Jeszcze po 
przejściu na emeryturę w roku 1987 nadal uczyła. W niepełnym 
wymiarze zajęć aż do roku 1991prowadziła lekcje praktyczno-
-techniczne. W 1979 roku otrzymała nagrodę II stopnia Ministra 
Oświaty i Wychowania.

Szczere wyrazy współczucia

Rodzinom śp. Henryki Mulińskiej  
oraz śp. Adama Pawłowskiego

składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

Pożegnanie śp. Adama Feliksa 
Pawłowskiego
 Śp. Adama Feliksa Pawłowskiego, zmarłego w dniu 12 
sierpnia, żegnało liczne grono wychowanków, a także przyjaciół 
ze szkół, przez które wiodła jego nauczycielska kariera. Pogrze-
bowa Msza Święta odprawiona została 19 sierpnia przez księdza 
Jana Lewandowskiego w kościele farnym w Mszczonowie. 
Zmarły był wieloletnim nauczycielem matematyki. Uczył kolejno 
w pięciu szkołach, działających na naszym terenie.  Jako młody 
nauczyciel pracę rozpoczął w Szkole w Osuchowie, a następnie 
uczył w: Lutkówce, Bobrowcach, Gnojnie i Mszczonowie. 

W latach 1960-67 pełnił funkcję kierownika Szkoły w Bobrow-
cach, a latach 1967-72 kierował pracą Szkoły w Gnojnie. Żegna-
jąca go w imieniu władz samorządowych Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej w Mszczonowie Barbara Gryglewska 
określiła go mianem legendy matematycznej. Faktycznie, nikt 
tak, jak pan Pawłowski, nie potrafił dzielić się z uczniami wiedzą 
z zakresu „królowej nauk”. Nawet humaniści, którzy trafiali do 
jego klas, zaczynali lubić i rozumieć matematykę. Zmarły był 
nauczycielem z krwi i kości. Wraz z żoną - też nauczycielką - 
wychowali dwóch synów i córkę, która podobnie, jak rodzice 
wybrała karierę pedagogiczną. Śp. Adam Feliks Pawłowski 
cieszył się powszechnym szacunkiem w Mszczonowie. Był doce-
niany przez mieszkańców i władze samorządowe. W 2011 roku 
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Misje przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej

                     
PIĄTEK – 16.09  –  DZIEŃ ŻYCIA

9.00 – Msza Św. – dorośli
11.30 – Msza Św.  – dorośli
16.00 –  dzieci ze szkoły podstawowej
18.00 – Msza  Św. – młodzież szkolna, pracująca i dorośli 

                    SOBOTA  –  17.09 – DZIEŃ MIŁOŚCI

9.00 – Msza Św. – dorośli
11.30 – Msza Św.  – dorośli
16.00 –  dzieci ze szkoły podstawowej
18.00 – Msza Św. – młodzież szkolna, pracująca i dorośli 
Po Mszy o 18.00 – Nabożeństwo z poświęceniem 
pojazdów

                    NIEDZIELA  –  18.09  –  DZIEŃ MIŁOSIERDZIA

7.00 – Msza Św. – dorośli
9.00 – Msza Św. – dorośli 
10.15 – Msza Św. – dzieci szkolne
12.00 – suma – dorośli
17.00 – Msza Św. – młodzież, dorośli

PONIEDZIAŁEK  –  19.09  –  DZIEŃ KOŚCIOŁA

9.00 – Msza Św. – dorośli
11.30 – Msza Św.  – dorośli
16.00 – dzieci ze szkoły podstawowej
18.00 – Msza Św. – młodzież szkolna, pracująca i dorośli 

 WTOREK  – 20.09  – DZIEŃ  POWITANIA OBRAZU

16.00 – Nabożeństwo oczekiwania Obrazu
16.30 – Procesja z kościoła na miejsce oczekiwania 
Obrazu NMP
17.00 – Przybycie Obrazu NMP i powitanie 
17.30. – Nabożeństwo i Msza św. powitania
20.00 – Różaniec
21.00 – Apel Jasnogórski
22.00 – Młodzież (czuwanie)
23.00  – Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przeka-
zanej wiary
24.00 – Msza św. w intencji  powołań 
1.00 – 6.00 – Czuwanie modlitewne 
6.00 – Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny

              MSZE ŚWIĘTE W DNIU NAWIEDZENIA – 21.09

7.00 – Msza św. z nauką
9.00 – Msza św. dla chorych z Sakramentem Chorych
10.30 – Msza św. dla młodzieży z nauką
12.00 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci
15.00 – Msza św. dziękczynna za nawiedzenie Parafii
 
 Odprowadzenie Obrazu do następnej Parafii

Nauki  misyjne wygłaszać będzie Ojciec Marek  SKOW-
ROŃSKI z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

PARAFIA  ŚW.  JANA  CHRZCICIELA 
W  MSZCZONOWIE

KULTURA

podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej otrzymał nagrodę 
Burmistrza Mszczonowa za 56 lat pracy nauczycielskiej. Kariera 
zawodowa pana Pawłowskiego rozpoczęła się w roku 1955 
w Szkole Podstawowej w Osuchowie. W latach 1956-57 uczył 
w szkole w Lutkówce. Następnie na 10 lat związał się ze szkołą 
w Bobrowcach (1957-67), w której pełnił funkcję kierownika 
od roku 1960 do roku 1967. Kolejną placówką oświatową, jaką 
powierzono mu do kierowania była szkoła w Gnojnie (1967-
1972). Emerytury doczekał w Szkole w Mszczonowie, gdzie 
pracował w latach 1972-1990. Nawet jako emeryt nie przestał 
uczyć. W niepełnym wymiarze zajęć pracował kolejno w: SP 
Mszczonów (1990-92), SP Adamowice (1992-99) i SP Bobrowce 
(1999-2012).

MM, GCI
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Osoby, które w czwartek 11 sierpnia wybrały się na zakupy na 
mszczonowski rynek, mogły skosztować darmowych soków 
ze świeżych owoców, dostać drobny upominek oraz osobi-
ście odebrać zaproszenie na skierniewickie Święto Kwiatów, 
Owoców i Warzyw.
Przykuwający uwagę kolorowy, dmuchany namiot oraz hostessy 
rozdające przepyszne soki ze świeżych jabłek były doskonałym 
elementem promocyjnym Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, 
które w tym roku odbędzie się w dniach 17 – 18 września, trady-
cyjnie w Skierniewicach.
Celem pierwszej tego typu akcji była bezpośrednia promocja 
tego wydarzenia w gminach leżących w obrębie Skierniewic. 

Łukasz Nowakowski, GCI

Święto Kwiatów Owoców i Warzyw, ogólnopolskie dwudniowe 
święto na temat kwiatów, owoców i warzyw, organizowane od 
1977 r. w Skierniewicach przez władze miasta przy współpracy 
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Instytutu Warzywnictwa 
oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Źródło: www. wikipedia.org

Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw

Niecodzienne wydarzenie

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

24 września 2016 r. o godz. 11.00 
rozpoczną się uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru oraz nadania 

imienia majora Józefa Wiśniewskiego Szkole Podstawowej w Lutkówce

Zaproszenie



lipiec-sierpień 2016 / nr 7-8 (248-249)       33

Wielka integracja, niesamowita zabawa i piękne, zapie-
rające dech w piersiach widoki alpejskiego krajobrazu, 
to wszystko było udziałem młodzieży gimnazjalnej 
z Osuchowa i Mszczonowa w czasie pobytu w Niemczech.  
  Od 31 maja do 5 czerwca 2016r. uczniowie z Gimna-
zjum im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie i Gimnazjum im. 
Jana Maklakiewicza w Mszczonowie uczestniczyli w polsko-
-niemieckiej wymianie młodzieży. Projekt wymiany finanso-
wany był z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
w Warszawie, funduszy Gminy Mszczonów oraz wpłat uczest-
ników.Głównym celem tego spotkania było poznanie historii 
dwóch narodów, ale też pozytywne rozwijanie partnerstwa 
i przyjaznej współpracy między oboma krajami: Polski i Niemiec. 
 W tym roku nasi niemieccy przyjaciele przygoto-

wali nam dużo atrakcji i niespodzianek. Pobyt rozpoczął się 
wErding, po gorących powitaniach, młodzież udała się na jeden 
z największych kompleksów basenów termalnych w Europie, 
Termy Erding.Potem już rozpoczęły się wspólne działania,  takie 
jak gotowanie, rozgrywki  sportowe, zajęcia wokalne i taneczne, 
które z całą pewnością przyczyniły się do integracji młodzieży . 
 Dużą atrakcją takich spotkań była możliwość odkry-
wania nowych  miejsc . W tym roku zwiedzaliśmy zabytki 
Monachium,  takie jak „Biała Róża” w Ludwig-Maximilians-
-Universitat, zabytki na Placu Mariackim, Centrum Żydowskie. 
Byliśmy również w Salzburgu,m. in. w  Twierdzy Hohensalzburg,  
jednej  z największych fortec - zamków  w Europie. Zwiedza-
liśmy siedzibę Hitlera i jego najbliższych współpracowników. 
 3 czerwca, wspólnie z niemieckimi przyjaciółmi, 
udaliśmy się do malowniczo położonego w  Alpach Bawar-
skich miasteczkaBerchtesgaden. Tam wśród pięknej scenerii 
alpejskich krajobrazów realizowaliśmy projekt polsko-niemiec-

kiej wymiany. Rejs statkiem 
do kościoła pielgrzymkowego 
św. Bartłomieja po wodach 
jeziora Königssee (Jezioro 
Królewskie) to jedna z najwięk-
szych atrakcji turystycznych 
regionu, cieszymy się, że my 
też to możemy potwierdzić.  
 Niezapomniane widoki 
Bawarskich Alp, utrwalone 
na zawsze w pamięci,  wspa-
niała zabawa i integracja,  
serdeczne przyjaźnie, które 
z pewnością przetrwają dzięki 
e-mailom, telefonom, a także 
momenty zadumy nad tragicz-
nymi losami minionej wojny; 
to wszystko było naszym 
udziałem. Te siedem dni, 
które minęły niczym piękny 
sen, pokazały, że młodzież 
potrafi i chce się integrować. 

Wymiana młodzieży

Młodzież z Gimnazjum w Osuchowie 
i Gimnazjum w Mszczonowie z wizytą 
w Bawarii

KULTURA

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Hohensalzburg
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W dniu 29.07.2016r. o godz. 12.00 w Mszczonowie na boisku 
wielofunkcyjnym Orlik zorganizowano gryikonkursydladziecii 
młodzieży.Każdy mógł spróbować swoich sił wrzucie do kosza 
czy w strzelaniudomałej bramki oraz w wieluinnychkonkuren-
cjach.Wgrach ikonkursachniebyłowygranychaniprzegranych,po
nieważkażdyz uczestników, niezależnieodtegoczyzaliczyłkonku-
rencjęczynie, otrzymywałsłodkąnagrodę.

OSiR

Konkursy dla dzieci i młodzieży na Orliku 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT

Już po raz trzeci w Mszczonowie odbył się Maraton Fitness. 
Rozpoczął on aktywny sezon letni. Impreza, dzięki sponsorom, 
była nieodpłatna. Żeby wziąć w niej udział wystarczyło zaopa-
trzyć się jedynie w wiele pozytywnej energii. W tym roku 
Oficjalny Patronat nad Wydarzeniem objęła Firma FM Logi-

stic. Uczestnicy Maraton Fitness mieli okazję wyszaleć się do 
woli z udziałem i pod okiem najlepszych instruktorów. Podczas 
imprezy organizowane były konkursy. Nie zabrakło też atrakcyj-
nych niespodzianek. Organizatorzy pomyśleli o maluchach. Gdy 
mamy bawiły się w hali sportowej OSIRu, za niewielkim prze-
pierzeniem profesjonalni animatorzy opiekowali się ich pocie-
chami. Dzieciaki miały też swoją Szaloną Zumbę Kids. Wszyscy, 
którzy zdecydowali się spędzić sobotnie popołudnie 18 czerwca 
w energetycznym i roztańczonym towarzystwie, mieli zapew-
nione: napoje, zdrowe przekąski, upominki powitalne, opiekę 
medyczną, a także, to, po co przybyli …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: Karo-
lina Panufnik – Belgia, Monika Pavlović – Olsztyn, Ania Mishe-
nyova – 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

 W imieniu czterdziestu zachwyconych gimnazjalistów 
z Osuchowa i Mszczonowa  oraz ich  opiekunów serdecznie 
dziękujemy Panu Burmistrzowi J. G. Kurkowi, Radzie Miejskiej 
w Mszczonowie oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
w Warszawie za wspieranie takich działań, za umożliwienie 

młodzieży nie tylko poznawania historii, ale też odkrywania 
bogactw przyrody i pobyt w atrakcyjnych turystycznie miejscach 
Europy.

Urszula Gowin
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 W dniu 08.07.2016r. w Mszczonowie na boisku Orlik 
odbył się Indywidualny Turniej Piłki Nożnej „Mszczonowski 
Kozak”. W zawodach wystartowało 18 zawodników (14-szkoła 
podstawowa, 4-gimnazjum) ze Mszczonowa. Rywalizowali 
między sobą w 6-ciu konkurencjach: 

•	 Płachta na byka (strzały na celność) 
•	 Odbijanie piłki dowolną nogą (ponad głową) 
•	 Obijanie poprzeczki (strzały z linii pola karnego) 
•	 Połówka (strzał ze środka boiska bezpośrednio do 

bramki) 
•	 Podbijanie piłki (za każdym razem inną częścią ciała)
•	 Nie kręć, że strzelisz (15 obrotów i strzał w bramkę)

W poszczególnych kategoriach zawodnicy zajęli nastę-
pujące miejsca: 

- Szkoła Podstawowa:
1.	  Stan Przemysław
2.	  Przybył Jakub
3.	  Adamczyk Mateusz

4.	  Wiśniewski Karol
5.	  Krakowiak Filip
6.	  Szydlik Jakub
7.	  Janus Mateusz
8.	  Sikora Jakub
9.	  Orzechowski Przemysław
10.	 Todorović Igor
11.	  Bajerski Kamil
12.	  Zarzycki Wiktor
13.	  Maciszewski Maciej
14.	  Radkiewicz Mateusz

- Gimnazjum:
1.	 Rombek Cezary
2.	 Fronczakowski Mateusz
3.	 Sobol Kryspin
4.	 Kuran Mateusz

 Po zakończeniu zawodów wręczono zawodnikom 
z każdej kategorii wiekowej pamiątkowe medale i słodycze 
(Szkoła Podst.- 6 medali, Gimnazjum – 3 medale) ufundowane 
przez Dyrektora OSiR Pana Michała Szymańskiego.Turniej 
„MszczonowskiKozak” toczył się w miłej, sportowej atmosferze.

Opracował: Dariusz  Biernacki

OSiR

„Mszczonowski Kozak”

Wkonkursach wzięli udział:
-	 Kamila Skrzypczyńska
-	 Aneta Banasiewicz
-	 JakubWójtowicz
-	 KarolWiśniewski
-	 KacperWójtowicz
 

Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy słodycze 
i bardzo zadowoleni udali się do domów…lub naboisko obok 
aby grać w piłkę nożną i siatkówkę plażową.

Nagrody w konkursach zostały ufundowane przez Dyrektora-
OSiR Pana Michała Szymańskiego.

Opracował:Dariusz Biernacki

SPORT
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W dniu 22.07.2016r. w Mszczonowie na boisku Orlik 
odbył się Turniej Siatkówki Plażowej. W zawodach wystar-
towało 22 zawodników (6-szkoła podstawowa, 8-gimna-
zjum i 8-Open) ze Mszczonowa. Rywalizowali między sobą 
w systemie gry każdy z każdym. 

W poszczególnych kategoriach drużyny (w każdej 

drużynie było 2 zawodników) zajęły miejsca: 

- Szkoła Podstawowa:
1.	 KarolWijatyk i Kacper Szymanowski
2.	  Jakub Wójtowicz i Mateusz Janus
3.	 Wiktor Zarzycki i Jakub Sikora

- Gimnazjum:
1.	 Adrian Rogulski i Łukasz Kwiatkowski
2.	 Kryspin Sobol i Mikołaj Kowalski
3.	 Jakub Przybył i Aleksy Wiśniewski
4.	 Norbert Szymanowski i Mateusz Fronczakowski

- Open:
1.	 Kamil Ziółkowski i Szymon Mikołajczyk
2.	 Łukasz Jasiński i Mateusz Boczkowski
3.	 Łukasz Rombek i Damian Sieczkowski
4.	 Nicola Todorović i Mateusz Bąkiewicz

 Po zakończeniu zawodów wręczono zawodnikom 
z każdej kategorii wiekowej medale i słodycze ufundowane 
przez Dyrektora OSiR Pana Michała Szymańskiego. Turniej Siat-
kówki Plażowej toczył się w miłej, sportowej atmosferze. 

Opracował: Dariusz Biernacki

W dniu 15.07.2016r. w Mszczonowie na boisku Orlik 
odbył się Turniej Siatkonogi. W zawodach wystartowało 
12 zawodników (4-szkoła podstawowa, 8-gimnazjum) ze 

Mszczonowa. Rywalizowali między sobą w systemie gry każdy 
z każdym. 

W poszczególnych kategoriach drużyny (w każdej 
drużynie było 2 zawodników) zajęły miejsca: 

- Szkoła Podstawowa:
1.	  Igor i Karol
2.	  Wiktor i Jakub

- Gimnazjum:
1.	 Adrian i Dawid
2.	 Łukasz i Alek
3.	 Mateusz i Jakub
4.	 Przemek i Patryk

Po zakończeniu 
zawodów wręczono 
zawodnikom z każdej 
kategorii wiekowej 
słodycze ufundowane 
przez Dyrektora OSiR 
Pana Michała Szymań-
skiego. Turniej siatko-
nogi toczył się w miłej, 
sportowej atmosferze. 

Opracował: Dariusz 
Biernacki

OSiR

Turniej Siatkonogi

OSiR

Turniej Siatkówki Plażowej

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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Reprezentacja GRH STRZELCY im. 31 pSK w dniu 16 lipca 
wzięła udział II Pikniku Militarnym we Włocławku. Gospoda-
rzem wydarzenia było włocławskie Stowarzyszenie Historyczne 

„Patrol”. Podczas Pikniku mszczonownianie zaprezentowali 
na dioramie część swojego wrześniowego wyposażenia oraz 
uczestniczyli w dwóch inscenizacjach, nawiązujących do walk 
z 1939 roku. Symbolicznie zaistnieli też w trzecim widowisku, 
odwołującym się do hiszpańskiej wojny domowej. Pierwsza 
z wrześniowych inscenizacji dotyczyła obrony twierdzy brze-
skiej, natomiast druga - walk i przemarszów wycofujących się 
wojsk polskich po przegranej tzw. bitwie granicznej. Podczas 

inscenizacji, a także na dioramach, 
publiczność mogła podziwiać m.in.: 
sprzęt piechoty polskiej i niemieckiej 
z 1939 roku, a także replikę pojazdu 
Sdkfz 222, zrekonstruowany czołg FT 
17, wóz pancerny wz. 34 oraz motocykl 
BMW R-71. Ciekawostkami Pikniku 
były ponadto: obozowisko wikingów 
oraz stanowisko hiszpańskich żołnierzy 
gen. Franco. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Andrzej Sobczak

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Włocławek historycznie 

Powitanie pielgrzymów 
ŚDM
Powitanie pielgrzymów Światowych Dni 
Młodzieży w Magdalence miało akcent 
historyczny, ponieważ uczestniczyli w nim 
także członkowie mszczonowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej. Szlachcic 
i szlachcianka niosący tradycyjny bochen 
chleba z solą, otrzymali asystę złożoną 
z żołnierzy II RP oraz powstańca stycznio-
wego. Pojawienie się osób w stylizowa-

nych strojach dało prowadzącym powitanie 
okazję do opowiedzenia pokrótce o historii 
Polski. Jednak już po chwili tradycja zbiegła 
się ze współczesnością. Moda na selfie nie 
zna granic, więc gdy najmłodszy z rekon-
struktorów zaproponował upamiętnienie 
spotkania wspólnym zdjęciem, pielgrzymi 
zareagowali nad wyraz spontanicznie. 
Wyszło jak w znanym powiedzeniu: „za 
mundurem panny sznurem”. Jakub w strze-
leckim mundurze, a za nim opalone buzie 
z Hiszpanii, Wenezueli i Portoryko. 

MM

Ataki gazowe - Bolimów 
1915 
W sobotę, 25 czerwca, rekonstruktorzy 
z mszczonowskiej GRH STRZELCY im. 31 
pSK wzięli udział w bolimowskim plenerze 
filmowym, podczas którego nagrywane były 
ujęcia do filmu dokumentalnego o atakach 
gazowych z 1915 roku. Prezentujemy 
zdjęcie z tego wydarzenia, autorstwa Marka 
Wardaka.

HISTORIA
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ZAPOMNIANA ROCZNICA WYBUCHU 
POWSTANIA ZABAJKALSKIEGO 
(24-28.06.1866 r.)

Ta historyczna rocznica przeszła, niestety, niezauwa-
żona w natłoku aktualnych wydarzeń wielkiej polityki i sportu. 
W gminie Mszczonów o 150-leciu wybuchu Powstania Zabajkal-
skiego jednak pamiętano. Tu do historii przykłada się szczególną 
wagę. Gminne obchody, zorganizowane w Osuchowie, miały też 
lokalne uzasadnienie. Były hołdem złożonym dla pułkownika 
Ludwika Żychlińskiego - zesłańca, uczestnika wydarzeń nadbaj-
kalskich, który w okresie Powstania Styczniowego reaktywował 
w folwarku Dęby Osuchowskie oddział Dzieci Warszawy, będący 
powstańczą siłą zbrojną powiatów warszawskiego i rawskiego. 

Decyzja o obchodach 150. rocznicy wybuchu Powstania 
Zabajkalskiego i 153. rocznicy ponownego sformowania oddziału 
powstańczego Dzieci Warszawy w Folwarku Dęby Osuchowskie 
zapadła już przed trzema laty - podczas hucznych obchodów 
150-lecia Powstania Styczniowego. Ten dawno podjęty zamiar 
udało się  sfinalizować dzięki wsparciu: samorządu, Gminnego 
Centrum Informacji, a także pomocy sponsorów w postaci - 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Grodziska Mazowieckiego, 
Sklepu MAX Janiny i Jacka Olczaków z Mszczonowa, firmy AS 
Pirotechnika Artura Sobieraja z Piotrkowa Trybunalskiego, a także 
Leśnictwa Osuchów, na terenie którego odbyła się rocznicowa 
inscenizacja. Współorganizatorami wydarzenia byli: Mszczonow-
skie Stowarzyszenie Historyczne i Obwód Mazowiecki Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospolitej. 

Święto zaszczycił swoją obecnością poseł Andrzej Melak. 
Udział w obchodach wziął także burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem leśniczy Leśnictwa 
Osuchów, Marek Zientek, Eugeniusz Szostak z Centrum Ścigania 
Zbrodni Komunistycznych, prezes Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego Marek Wardak, komendant mazowiecki 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej Dariusz Jańczy, radni 
Rady Miejskiej  z Mszczonowa, radni powiatowi  oraz przedsta-
wiciele sponsorów.  

Rocznicową Mszę Świętą w intencji Bohaterów Powstania 
Zabajkalskiego i Powstania Styczniowego, a także pułkow-
nika Ludwika Żychlińskiego odprawił w kościele w Osuchowie 
proboszcz ks. kanonik Jerzy Witkowski. Przed rozpoczęciem 
Eucharystii, dzięki młodemu rekonstruktorowi z Klubu Historycz-

nego Gloria Victis z Czastar – Przemysławowi  Jaciukowi, zebrani 
w świątyni usłyszeli wzruszające wykonanie Pieśni Konfederatów 
Barskich. Po Mszy wszyscy uczestnicy obchodów udali się na pole 
inscenizacji, zlokalizowane  koło starej osuchowskiej leśniczówki. 
Honorowych gości powiózł na miejsce swoją  bryczką członek 
miejscowej GRH „STRZELCY” – Marek Tadrzak. Cały korowód 
prowadziła Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, która następnie 
dała krótki koncert na polu rekonstrukcyjnym. Przed rozpoczę-
ciem widowiska historycznego, jakie odwoływało się do historii 
obu powstań - Styczniowego i Zabajkalskiego - pokaz woltyżerki 
zaprezentowali ułani ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 22 
Pułkowi Ułanów Podkarpackich z Garbatki. Podczas inscenizacji 
ta formacja odtwarzała oddział kozacki. Carską piechotę zagrali 
rekonstruktorzy z 9 Roty. W rolę rosyjskich artylerzystów wcielili 
się członkowie 7 pułku lansjerów oraz GRH „Strzelcy” z Mszczo-
nowa. Carskich oficerów zagrali: Sławomir Jodełka, Paweł Greiner 
oraz Paweł Kibil. Po stronie powstańczej wystąpili natomiast człon-
kowie: Klubu Historyczno-Regionalnego Gloria Victis z Czastar 
i Zduńskiej Woli, Kujawskiego Ochotniczego Oddziału Powstań-
czego AD 1863 z Radziejowa, Złotego Krzyża ze Zduńskiej Woli, 
a także gospodarze inscenizacji - STRZELCY im. 31 pSK z Mszczo-
nowa i miejscowej Jednostki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego 
Rzeczypospolitej. Kombatanta pułkownika zagrał Sławomir 
Samojłowicz, pułkownikową - Barbara Gryglewska, księdza - 
Paweł Lelonkiewicz. O pirotechnikę widowiska zadbała FIRMA AS 
(Artur Sobieraj) z Piotrkowa Trybunalskiego. Konsultację histo-
ryczną inscenizacji zagwarantowała Barbara Gryglewska, twór-
czyni Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Narratorem widowiska 
i autorem jego scenariusza był Piotr Dymecki z Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego i Związku Strzeleckiego Rzeczypo-
spolitej.

Organizację obchodów wsparli ponadto: Ochotnicza Straż 
Pożarna z Osuchowa, strażacka Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, 
Mszczonowski Ośrodek Kultury (nagłośnienie), Komisariat Policji 
w Mszczonowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Mszczonów, hodowca koni Marek Tadrzak oraz myśliwi z Koła 
Łowieckiego JENOT z Grójca.

Tekst: Piotr Dymecki  
Foto: Marek Wardak 
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POWSTAŃCZA BARYKADA W SKUŁACH 
Gdy otrzymaliśmy zaproszenie do przygotowania dioramy 

powstańczej na terenie remizy OSP Skuły, nie kryliśmy swoich 
wątpliwości. Czym jednak więcej dowiadywaliśmy się o plano-
wanych na sobotę 30 lipca obchodach, tym większy szacunek 
czuliśmy do ich inicjatorów. Skulskie uroczystości upamiętnia-
jące 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostały 
wymyślone i przygotowane przez miejscową młodzież, która 
poświęciła swój wakacyjny odpoczynek na próby oraz inne 
prace, związane z organizacją święta. Patriotycznie nastawionej 
młodzieży pomógł zarząd OSP oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Żabiej Woli. W wydarzeniu wzięły udział osoby pamiętające 
powstańczy zryw. Godna oprawa rocznicy sprawiła, że i nasza 
diorama ożyła, zamieniając się w na szybko przygotowaną insce-
nizacją. Chcieliśmy wypaść jak najlepiej, aby dorównać temu, 
co zaproponowali młodzi mieszkańcy Skuł. Publiczność obej-
rzała wystawione przez nas: rozbrojenie niemieckiego patrolu, 
przysięgę powstańców, obronę barykady, pogrzeb oraz ślub na 
barykadzie, a także dramatyczny moment egzekucji wziętych 
do niewoli powstańców. W poprowadzeniu widowiska GRH 
„STRZELCY” z MSZCZONOWA otrzymała wsparcie rekonstruk-
torów z „Projektu Rosja w ogniu” z Krakowa, a także „Projektu 
Fizylier Batalion 73” z Warszawy i okolic.

Warto na koniec dodać, że podmszczonowskie Skuły 

mają swoją prawdziwą powstańczą historię. W skulskich lasach 
została wyznaczona koncentracja oddziałów AK, które miały 
pomóc powstańcom. Gdy jednak okazało się, że stolica została 
szczelnie odcięta przez pierścień wojsk niemieckich, z odsieczy 
zrezygnowano. AK-owcy rozeszli się do swoich miejscowości 
i oczekiwali na dalsze rozkazy dowództwa. 

Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK 
Mszczonów

Foto: Marek Wardak – Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne 

Strzelecki spływ Krutynią 
Wakacyjną propozycją mszczonowskiej GRH był spływ Krutynią. 
Zorganizowany został w dniach 8-10.07. Wzięło w nim udział 21 
osób. Przepiękna przyroda, niezapomniana przygoda i łaskawa 
aura, tak w skrócie opisać można ten letni wypad. Deszcz, gdy 
już się pojawiał, nie był zbyt obfity, a słoneczko nie prażyło, 
ale w odpowiednich momentach suszyło i poprawiało nastrój. 
Warto zaznaczyć, że to już nie pierwszy spływ dla członków GRH 
Mszczonów. Czasami trzeba odpocząć nawet od najbardziej 
ulubionych zajęć, więc strzelcy co roku w wakacje zamieniają 
karabiny na wiosła. Wcześniej letnia integracja odbywała się 
na Rawce, teraz na Krutyni, a kolejna - jak już zaplanowano - 
pozwoli rekonstruktorom poznać uroki Pilicy. 

Tekst i foto: Piotr Dymecki

PAMIĘTALI o PATRONIE 
Członkowie mszczonowskiej GRH STRZELCY oraz Jednostki 
Strzeleckiej 5132 Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej obcho-
dzili uroczystość swojego patrona 31 pułku Strzelców Kaniow-
skich. Co roku, 14 lipca, w dniu święta pułkowego mszczono-
wianie kultywujący tradycje kaniowszczyków gromadzą się 
w kaplicy Parafii pw. Świętego Ojca Pio. Tegoroczną Mszę Świętą 
w intencji BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY PUŁKU I ICH OSTATNIEGO 
DOWÓDCY PUŁKOWNIKA WINCENTEGO WNUKA odprawił ks. 

Jan Lewandowski. Po zakończeniu Eucharystii rekon-
struktorzy i strzelcy odwiedzili wrześniowe mogiły 

na zlokalizowanym po sąsiedzku nowym cmentarzu, a następnie 
udali się do leśnej mogiły w Gnojnie, gdzie mszczonowskim 
strzelcom z Jednostki Strzeleckiej ZSR-u wręczone zostały 
uroczyście plakietki z odznaką pułkową patrona. Symbole te 
zostały wykonane w firmie Pawła Wiśniewskiego PAMAVI, która 
wspiera działalność GRH i JS. 

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Grzegorz Witkowski oraz Jacek Olczak
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MARSZ POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
1 sierpnia ulicami stolicy przeszedł MARSZ POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO, zorganizowany przez ONR. Zostaliśmy zapro-

szeni do wzięcia w nim udziału przez znajomych narodowców 
z Pruszkowa. Prezentujemy fotoreportaż z tego wydarzenia. 

Foto: ONR PRUSZKÓW
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STRZELECKI WKŁAD W OBCHODY 
ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Z okazji chwalebnej 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej 
oraz Święta Wojska Polskiego mszczonowscy strzelcy wzięli 

udział w czterech wydarzeniach. W sobotę, 14 sierpnia, uczest-
niczyli w Pikniku Militarnym z Okazji Święta WP w Pruszkowie 
oraz inscenizacji Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Natomiast 

PAMIĘTAJĄ O BOHATERACH 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 

O 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
pamiętano nie tylko w stolicy. 1 sierpnia cała Polska wspominała 
Bohaterów roku 1944. Rocznicowe obchody odbyły się także 
w Helu. Tu honorową wartę zaciągnięto przy mogile Wacława 
Czyszka ps. WACEK -zastępcy dowódcy d/s liniowych legendar-
nego Batalionu PARASOL. Obok saperów z Rozewia, strzelców 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej z Gdańska, a także miej-
scowych rekonstruktorów, służbę przy grobie Powstańca pełnili 
także członkowie GRH „STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. 

Co roku w trakcie helskich uroczystości oprócz Wacława 
Czyszka przyjęto wspominać także całe powstańcze grupy lub 
oddziały. Tym razem nacisk położono na pamięć o wszystkich 
kobietach oraz dziewczętach biorących udział w powstańczym 
zrywie. Cytowano fragmenty powstańczej prozy i poezji oraz 
słuchano utworów z albumu muzycznego MOROWE PANNY. 

Organizator i pomysłodawca obchodów Leszek Loose 
za swoje zasługi dla kultywowania tradycji powstańczych 
i AK-owskich otrzymał z rąk kombatantów medal XXV-lecia dzia-
łalności Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. 

Pamiątkowymi publikacjami członkowie ŚZŻAK podziękowali za 
udzielane wsparcie także burmistrzowi Helu doktorowi Klemen-
sowi Adamowi  Kohnke oraz sekretarzowi helskiego Urzędu 
Miejskiego Markowi Dykcie. 

Mszczonowscy rekonstruktorzy odwiedzając helski 
cmentarz nie zapomnieli o zapaleniu symbolicznego znicza na 
zbiorowej mogile marynarzy poległych na półwyspie we wrze-
śniu 1939 roku. 

* * *
Wacław Czyszek ps. „WACEK” (zastępca dowódcy d/s 

liniowych legendarnego Batalionu PARASOL) omal nie zginął 
w trakcie walk na Starym Mieście. Jego podkomendni wynieśli 
go w ciężkim stanie kanałami do Śródmieścia. „WACEK” był 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari oraz 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł w Gdyni w 2002 roku. 
Zgodnie z jego życzeniem, został pochowany w Helu, gdzie przez 
wiele lat pracował w Obserwatorium Magnetycznym. Wraz 
z żoną Zofią prowadził w nim badania nad magnetyzmem ziem-
skim. Tuż przed śmiercią nadano mu stopień majora WP.

Tekst: Piotr Dymecki  GRH STRZELCY 31pSK 
Mszczonów

Foto: Małgorzata Dymecka 

HISTORIA



42   lipiec-sierpień 2016 / nr 7-8 (248-249)

Hołd oddany Bohaterowi Powstania 
Warszawskiego 
Pożegnanie Ryszarda Piotrowskiego ps. Piorun odbyło się 
w sobotę 18-06-2016 roku w kościele w Jeziórce / k Pniew. 
Byłego powstańca warszawskiego oprócz rodziny i przyjaciół 
żegnali też  żołnierze oraz  rekonstruktorzy. Członkowie GRH 
STRZELCY z Mszczonowa wraz z żołnierzami z JW w Grójcu 
wystawili honorową  wartę przy trumnie zmarłego, a następnie 
uczestniczyli w kondukcie pogrzebowym na cmentarz parafialny. 
Ryszard Piotrowski podczas Powstania Warszawskiego walczył 
na: Woli, Starówce i w Śródmieściu. Był żołnierzem  Zgrupo-
wania „Waligóra”. MM

Nocny Marsz Śladami Strzelców 
Kaniowskich 1939 - 2016
Tegoroczna edycja Nocnego Marszu Śladami Strzelców Kaniow-
skich odbędzie się na trasie Puszcza Mariańska - Żuków - 
Mszczonów. Będzie on częścią składową obchodów
zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej 1939 roku. Uczestnicy Marszu 
rozpoczną go od nastrojowego ogniska i poczęstunku w Puszczy 
Mariańskiej. Z tego punktu do Pomnika Strzelców Kaniowskich 
w Mszczonowie pokonają trasę liczącą około 10 kilometrów. 
Nocleg dla uczestników wydarzenia zostanie zapewniony w Hali 
Sportowej OSIR-u w Mszczonowie.

Organizator Marszu: Gminne Centrum Informacji w Mszczo-
nowie. Współorganizatorzy: Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne, GRH STRZELCY im. 31 pSK oraz Komenda Obwodu 
Mazowieckiego Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.

* * * 
Początek marszu: 17.09.2016 r. Puszcza Mariańska godzina 
23:00. Telefon do organizatora: Piotr Dymecki 607 099 577. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do przemarszu historycznym 
szlakiem wraz z rekonstruktorami i strzelcami. 

w niedzielę, 15 sierpnia, maszerowali w defiladzie wojskowej 
w stolicy i w II Marszu  Zwycięstwa Rzeczypospolitej, jaki odbył 
się  w Żyrardowie. Poniżej prezentujemy fotoreportaż z defilady 
WP, jaka przeszła Alejami Ujazdowskimi w Warszawie. Mszczono-
wianie uczestniczyli w niej w mundurach Związku Strzeleckiego 
Rzeczypospolitej wraz z kolegami z Pruszkowa oraz Wiskitek. 
Poczet sztandarowy ze sztandarem Światowego Związku 
Żołnierzy AK, jaki prowadził połączoną grupę przedstawicieli 
formacji proobronnych, tworzyli strzelcy ZSR-u z Pruszkowa 
(Zbigniew Barański, Piotr Lewandowski i Łukasz Woźniak).

Tekst i foto: Piotr Dymecki
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Szkoła Podstawowa w Mszczonowie zdobyła wyróżnienie 
w krajowym etapie konkursu SKO Blog Miesiąca czerwca na 
platformie szkolneblogi.pl. Otrzymaliśmy dyplom oraz paczkę 
z upominkami dla dzieci. Blog SKO Mszczonów jest jednym 
z ponad 600 blogów, prowadzonym w naszej szkole od maja 2016r. 
Zamieszczane są na nim informacje dotyczące oszczędzania, 
ekologii, przedsiębiorczości oraz szkolnych i klasowych wycieczek 
oraz uroczystości.  Wyróżnienie, to dla nas wielki sukces, szcze-
gólnie patrząc na ogromną liczbę szkolnych blogów z całej Polski. 
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszego bloga na stronie 

www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-mszczonow

Opiekun SKO Mszczonów Barbara Oracz

SP w Mszczonowie

WYRÓŻNIENIE DLA SKO MSZCZONÓW 
W KONKURSIE SKO BLOG CZERWCA

Podsumowanie roku  
w Szkole Podstawowej
 
W piątek, 24 czerwca, odbyło się uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w mszczonowskiej Szkole Podstawowej. Tradycyjnie, 
podsumowanie kolejnego etapu nauki rozpoczęła msza święta 
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. Po jej zakończeniu wszyscy 
nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice zebrali się na 
szkolnym dziedzińcu na uroczystych obchodach. Wszystkich 
przybyłych powitała dyrektor Elżbieta Kubiak, która w swoim 
wystąpieniu podziękowała za ponad dziewięć 
wspólnych lat, podczas których zarządzała 
placówką. W swoim wystąpieniu pożegnała 
także uczniów klas szóstych, kończących swoją 
edukację w szkole podstawowej oraz życzyła 
wszystkim udanych, słonecznych wakacji, 
wypełnionych zasłużonym odpoczynkiem. Głos 
zabrał także Przewodniczący Rady Rodziców 
Jacek Gołyński, który również podziękował całej 
szkolnej społeczności, uczniom, nauczycielom 
i pracownikom za współpracę w minionym 
roku szkolnym. W ciepłych słowach wyraził 
także uznanie dla rezygnującej ze swojej 
funkcji dyrektor Elżbiety Kubiak oraz pożegnał 
szóstoklasistów życząc im wielu sukcesów 
w przyszłości, a wszystkim zgromadzonym 
– udanego, letniego wypoczynku. Po części 

oficjalnej odbyło się przedstawienie, podczas którego uczniowie 
w żartobliwej formie zaprezentowali pobyt w szkole od klasy I do 
VI. W ten sposób pożegnali swoich kolegów z klas szóstych, którzy 
tego dnia po raz ostatni przestąpili mury tej placówki. Akademię 
zakończyło wręczenie nagród książkowych oraz świadectw tym, 
którzy wyróżnili się sumienną nauką i wzorowym zachowaniem. 
Po uroczystym apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się 
do swoich klas, by we własnym gronie pożegnać miniony rok 
i świętować nadejście wakacji.

Tekst: Dagmara Bednarek
Foto.: Agata Matysiak

OSZCZĘDZAMY I WYGRYWAMY  
W SKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W MSZCZONOWIE
     Już ponad 4 lata w Szkole Podstawowej 
w Mszczonowie działa SKO czyli Szkolna Kasa Oszczęd-
ności PKO Banku Polskiego. Aktualnie oszczędza ponad 
100 uczniów a opiekunem jest Pani Barbara Oracz. 
      Szkole Kasy Oszczędności to najstarszy, największy 

i najbardziej rozpoznawalny proces edukacji finan-
sowej w Polsce. Uczestniczą w nim uczniowie szkół 

podstawowych w wieku od 5 do 13 lat. SKO ma już 80 lat. 
Obecnie już najmłodsi uczniowie uczą się zasad oszczędzania 
zarówno w teorii, jak i w praktyce. Czerpią również zyski z loko-
wania swoich środków na indywidualnych kontach w PKO BP. 
    W Szkole Podstawowej w Mszczonowie realizowane są 
zajęcia z małej ekonomii, prowadzone przez pracowników banku 
i opiekuna SKO, organizowane są wycieczki do banku, konkursy. 
Dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami ekonomicz-
nymi, poznają historię pieniądza, uczą się oszczędzania. 
     W maju 2016 roku na platformie internetowej 
udostępnionej przez Bank PKO BP powstał szkolny blog SKO 
Mszczonów. To tam zamieszczane są informacje o najważniej-
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szych wydarzeniach związanych z SKO i życiem szkoły.Warto 
zaglądać na ten blog i obserwować działania a jednocześnie 
oddawać głosy, by wspierać działania SKO Mszczonów.Mimo, 
że blog jest na platformie od tak niedawna zdobył wyróż-
nienie w ogólnopolskim konkursie BLOG MIESIĄCA czerwca. 
      Kolejnym sukcesem SKO jest zdobycie nagrody III stopnia 
i 1000 zł w konkursie dla SKO. W edycji 2015/2016 wzięło udział 
ponad 600 placówek z całej Polski. Zadaniem było wykonanie 
kroniki w formie prezentacji multimedialnej obrazującej dzia-
łalność SKO i szkoły w obszarach edukacji ekonomicznej, mate-
matycznej, ekologicznej oraz prowadzenia bloga SKO. Wybrano 

361 szkół a wśród nich jest Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. 
     Bardzo cieszymy się z otrzymanej nagrody, tym 
bardziej, że jest to nasza pierwsza kronika. Dziękuję za 
wsparcie i pomoc pracownikom Banku PKO BP, nauczy-
cielom naszej szkoły, którzy wspomagali działania SKO 
oraz zaglądali codziennie na bloga SKO Mszczonów oraz 
wszystkim SKO-wiczom i ich rodzicom za udział w akcjach SKO. 
     Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym powiększy 
się nasza SKO-wa rodzinka a w przyszłe wakacje będziemy mogli 
pochwalić się sukcesami w konkursach.

Opiekun SKO Barbara Oracz

W roku szkolnym 2015/2016 Artur 
Sadkowski i Piotr Liszewski, uczniowie Zespołu Szkół  
w Mszczonowie w zawodzie technik ekonomista, pobierali  
stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woje-
wództwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Prioryte-
towej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 
10.3.2 Programy stypendialne.

W ramach działań stypendialnych uczniowie, zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami, rozwijali wiadomości i umiejęt-

ności w zakresie przedmiotów zawodowych ze szczególnym 
uwzględnieniem języka angielskiego zawodowego. W czasie 
pobierania stypendium Piotr zrealizował projekt pt. ,,Wpływ 
inwestycji na rozwój jednostek samorządu terytorialnego na 
przykładzie gminy Mszczonów” (opracowanie w języku polskimi 
i angielskim) natomiast Artur zrealizował projekt na temat 
,,Struktury podmiotów gospodarczych w gminie Mszczonów”. 

27 stycznia Piotr Liszewski jako jeden z najlepszych 
stypendystów województwa mazowieckiego odebrał dyplom 
i umowę stypendialną z rąk Adama Struzika - Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego.  Opiekunem merytorycznym stypen-
dystów została Agnieszka Kaczyńska - nauczycielka przedmiotów 
ekonomicznych w Zespole Szkół w Mszczonowie.

W bieżącym roku szkolnym stypendyści osiągnęli również 
bardzo dużo sukcesów:

1.	 Artur Sadkowski - laureat I Olimpiady Prawnej o Prawach 
i Wolnościach Człowieka oraz finalista II Olimpiady 
Kreatywności-Przedsiębiorczość i Zarządzanie

2.	 Piotr Liszewski - finalista IV Olimpiady Wiedzy o Bankach, 
finalista II Olimpiady Kreatywności-Przedsiębiorczość 
i Zarządzanie oraz laureat II Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa. 
Obecnie trwa nabór wniosków o stypendia 

na rok 2016/2017. Do najlepszych z Zespołu Szkół  
w Mszczonowie zakwalifikowali się: Anna Laskowska, Piotr 
Liszewski, Piotr Jackowski, Paulina Machaj, Szymon Olczak oraz 
Michał Błaszczak. 

ZS w Mszczonowie

NAJLEPSI UCZĄ SIĘ W ZESPOLE SZKÓŁ 
W MSZCZONOWIE

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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22 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa  
im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie wzięła udział 
w akcji ekologicznej EKO - spacer na wakacje zorganizowanej 
przez samorząd uczniowski.

Uczniowie klas IV-VI zabrali ze sobą potrzebny sprzęt: 
kamizelki odblaskowe, rękawiczki, worki i udali się na przedwa-
kacyjne porządki. Z takim ekwipunkiem wybrali się do centrum 
wsi i dzielnie sprzątali, co się dało. W ekologicznych zmaga-
niach wspierały ich p. D. Jankowska (opiekun samorządu) oraz  
p. E. Termena. 

Szkoła składa serdeczne podziękowania państwu 

Grażynie i Zenonowi Witeckim, którzy zaprosili małych ekologów 
do swojego sadu na czereśnie. Dzieci z przyjemnością skorzy-
stały ze zdrowej i soczystej przekąski.

D. Jankowska

Czy wiecie, co to jest latająca chata tajemnic, zakręcony domek, 
pokój Amesa czy lewitujący kran? Jak zwyciężyć w laserowej 
misji? Jak przejść przez labirynt luster? I czy możliwa jest głowa 
na talerzu?

W dniu 10 czerwca 2016 r. uczniowie klas I, II i III Szkoły 
Podstawowej  w Bobrowcach wyruszyli na wycieczkę do „Farmy 
Iluzji” w Mościskach. Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” 
wybudowany został we wsi Mościska, koło Woli Życkiej, na 
przepięknej, kilkuhektarowej działce o urozmaiconej rzeźbie 
terenu, otoczonej z trzech stron gęstymi lasami. Na wycieczce 
nasi uczniowie mogli korzystać z wielu niesamowitych atrakcji 
dla dzieci i dorosłych, z nutą edukacji podaną w bardzo 
przyjaznej formie. Aktywnie bawili się i wypoczywali. Spotkali 
smoka Lodusia i uczestniczyli we wspólnym ognisku. Rysowali 
i zadawali pytania. Byli zachwyceni wyjątkową, luźną atmosferą, 
która sprawiła, że dzieci wychodząc pytały „kiedy wrócimy?”.

 Wszyscy doskonale się bawiliśmy!!! To był dzień pełen 
radości i śmiechu. Zachęcamy do oglądania zdjęć z naszej 
wyprawy. Tylko czy są prawdziwe?...

Angelika Woźniak

SP w Bobrowcach

„Farma Iluzji”

ZSP w Osuchowie

EKO - spacer na wakacje

Piękne chwile w mojej szkole,  
w Osuchowie...

W dniach 23 i 24 czerwca 2016r. w Zespole Szkół Publicz-
nych w Osuchowie miały miejsce pożegnania uczniów klasy VI 
szkoły podstawowej i klas III gimnazjum oraz zakończenie roku 
szkolnego. Te dwa dni stanowią piękną tradycję, którą wprowa-
dziła pani Urszula Gowin, dyrektor szkoły.

 Czwartkowe występy artystyczne , zarówno przed-
szkolaków, uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów, 
wywołały niemałe emocje i wzruszyły niejedno serce. Tego dnia 
mieszały się ze sobą radość i smutek.  W ostatnim dniu dało się 
odczuć powagę i doniosłość odbywających się działań.

To wyjątkowe, że tak jak w piosence, tak i w życiu, Każde 
pokolenie ma własny czas, Każde pokolenie chce zmienić świat… 

Nasi tegoroczni absolwenci, to przecież uczniowie 
wspaniali: sympatyczni, odważni i wrażliwi. Pięknie 

zorganizowali sobie wieczorek pożegnalny (16.06.2016r.), przy-
gotowana przez nich dekoracja zapierała dech w piersiach, 
a polonez… No cóż, ponad 12 minut gracji ruchów i posuwi-
stości kroków; miało się wrażenie, że to parada szlachty przed 
monarchą. Piękne chwile z gimnazjalistami przeżywali wycho-
wawcy – p. Agata Grzybowska i p. Krzysztof Kurzepa (instruktor 
poloneza).

Uczniowie klasy VI przez trzy lata nauki udowodnili, że są 
NAJ. Nawet za kilkanaście lat, gdy powrócą do szkoły w odwie-
dziny, nadal w oczach swojej wychowawczyni takimi pozostaną. 
Każde pokolenie ma własny głos–nawet w przygotowanym 
programie artystycznym mieli wiele do powiedzenia… A mówili 
o wolności, życiowych pasjach i łączącej ich przyjaźni. Zaśpiewali 
pani dyrektor, że w szkole zakochać się można tylko raz i podzię-
kowali jej, że w sposób pogodny i zawsze z troską podchodziła 
do ich małych, wielkich spraw. Na zakończenie występów wsiedli 
w pociąg. Po długiej podróży w dorosłość… przyjechali do 
wychowawczyni – p. D. Jankowskiej - na pogaduchy i herbatkę.
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Dnia 21.06.2016 r. wcześnie rano w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 w Mszczonowie odbyło się uroczyste zakończenie roku 
2015/16. Wszystkie dzieci zgromadziły się w sali widowiskowej, 
aby zaprezentować przygotowane programy artystyczne. 
Przedszkolaki z wielki entuzjazmem witały wakacje i żegnały 
najstarsze grupy przedszkolne, które od września rozpoczną 
naukę w Szkole Podstawowej.  

W godzinach popołudniowych przedszkolaki z grupy 
„Gumisie” zaprosiły do placówki swoich rodziców, aby wraz 

z nimi uroczyście zakończyć naukę w przedszkolu. Dzieci z tej 
okazji przygotowały pożegnalny program artystyczny pt. 
„Witamy wakacje, żegnamy przedszkole” prezentując zdobyte 
umiejętności  wokalno–recytatorskie, jak również taneczne. 
Wszystkie dzieci dały z siebie 200%.

Po występie przedszkolaków zabrała głos  pani dyrektor 
Katarzyna Podlaska, która serdecznie podziękowała wszystkim 
rodzicom za pomoc i zaangażowanie w działalność naszego 
przedszkola a dzieciom życzyła wielu sukcesów w szkole. 
Niektórym rodzicom zakręciła się łezka w oku z myślą o tym, że 
ich pociechy skończyły pierwszy etap edukacji. Na zakończenie 
odbył się poczęstunek, pozowanie do pamiątkowych zdjęć 
i wesoła zabawa.

Małgorzata Sałajczyk

Przedszkole

„Pożegnania nadszedł czas...”

W dwudniowych uroczystościach  wzięła udział cała 
społeczność szkolna. Wychowawczynie klasy IIa gimnazjum 
i klasy V wraz z podopiecznymi przygotowały  pożegnanie 
starszych kolegów i koleżanek. Absolwenci otrzymali również 
drobne upominki.

Powyższe działania niczym kalejdoskop pokazują efekty 
połączenia ze sobąniespotykanych barw – ludzkich charak-
terów. Dobra współpraca szkoły z domem rodzinnym skutkuje 
przeżywaniem pięknych chwil.

D. Jankowska
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RAJD ROWEROWY „W POGONI ZA 
SZARLOTKĄ”
Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy na rowerze do udziału 
w kolejnej edycji naszego Rajdu.
Startujemy w NIEDZIELĘ 18 WRZEŚNIA 2016 O GODZ. 
10.00 z Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie.
Tradycyjnie, impreza będzie miała charakter Rajdu na orientację. 
Zadaniem uczestników będzie orientowanie się w terenie przy 
pomocy mapy oraz odnalezienie punktów kontrolnych, wyzna-
czających trasę do pokonania. Przebycie wyznaczonej trasy, 

zdobycie potwierdzenia obecności w danym punkcie zakwali-
fikuje uczestników do wzięcia udziału w losowaniu wartościo-
wych nagród!
Na zakończenie, w Wodnej Osadzie w Grzegorzewicach, uczest-
nicy będą mogli skorzystać z poczęstunku.
Dla osób, które nie posiadają własnych rowerów, istnieje możli-
wość ich wypożyczenia, zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w naszej Wypożyczalni Rowerów (ilość rowerów ograniczona).
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W IMPREZIE NALEŻY WYPEŁNIĆ KARTĘ 
ZGŁOSZENIA [1]. WYPEŁNIONĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY 
DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 16.09.2016R. DO GODZINY 
18.00 (ZGŁOSZENIA MOŻNA DORĘCZYĆ OSOBIŚCIE, BĄDŹ 

PRZESŁAĆ DO NAS FAXEM LUB POCZTĄ 
E-MAIL).
Wszystkim zainteresowanym zalecamy 
zapoznanie się z REGULAMINEM [2] 
Rajdu Rowerowego „W pogoni za szar-
lotką”.
UWAGA! OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 
MUSZĄ DODATKOWO POSIADAĆ 
PISEMNĄ ZGODĘ RODZICA LUB 
PRAWNEGO OPIEKUNA - PODPISANE 
OŚWIADCZENIA ZAWARTE W KARCIE 
ZGŁOSZENIA.

WYNAJMĘ SKLEP 
OGÓLNOSPOŻYWCZY

PEŁNE WYPOSAŻENIE

WISKITKI CENTRUM

TEL. 602-20-70-38

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy naszym strażakom 
z Mszczonowa za natychmia-
stowe przybycie do pożaru 
naszego domu. Dziękujemy 
również zawodowej straży 
pożarnej z Żyrardowa oraz 

naszym sąsiadom za pomoc.

Kozińscy
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NOWE BOISKO JUŻ OTWARTE!
Aby starsi i młodsi mogli aktywnie i zdrowo spędzać 

czas wolny,  
w Mszczonowie zostało oddane do użytku nowe 

boisko.
Trawiaste boisko znajduje się z tyłu płyty stadionu 

K.S. Mszczonowianka tuż za trybuną główną. 
Jest ono nieodpłatnie udostępniane przez cały 

tydzień dla wszystkich chętnych.  
Na boisko dostać się można przez bramę główną 

stadionu K.S. Mszczonowianka od strony ulicy Brzo-
skwiniowej.

Zapraszamy do korzystania z boiska!

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego Męża 

Henryka Gryglewskiego

uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie. Szczególnie dziękuję Burmi-
strzom Mszczonowa, Przewodniczącemu Rady Miejskiej wraz z Radnymi, księdzu Janowi Lewandowskiemu, pracow-
nikom Urzędu Miejskiego, gminnych instytucji, szkół, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie a także przyjaciołom 
z lokalnych stowarzyszeń. Za opiekę oraz nieocenioną pomoc w ostatnich dniach życia mojego Męża gorące podzięko-
wania kieruję do personelu Oddziału Medycyny Paliatywnej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie 
a zwłaszcza do jego Ordynator pani doktor Ewy Lenkiewicz. Serdecznie dziękuję również firmie „Koperski”, której 
pracownicy przygotowując uroczystości pogrzebowe i pomagając w załatwieniu wszystkich formalności wykazali się 
ogromnym profesjonalizmem i empatią. Gorące podziękowania kieruję także do tych, którzy odprowadzili Henryka 
do miejsca jego wiecznego spoczynku - rodziny, przyjaciół, sąsiadów oraz wszystkich uczestników ceremonii. 

Barbara Gryglewska

OGŁOSZENIA / REKLAMY
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

3. Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - tel. 606 389 428

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

5. Place parkingowe i magazyny w Mszczonowie - 
tel. 694 129 283

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

SPRZEDAM:

- Sklep spożywczo-przemysłowy  
  Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537
- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne:
     - 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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