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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę,7 września 2016 roku, odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili 
działalność OSiR, a także działalność organizacji sportowych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadtoradni 
podjęli szereg bieżących uchwał. Wysłuchali także informacji z wykonania budżetu gminy oraz placówek podległych 
za I półrocze 2016 roku.

Ocena działalności OSiR
Michał Szymański, dyrektor OSiR, zdał informację z dzia-

łalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2015 oraz okres do 
końca sierpnia 2016 roku.  W swoim wystąpieniu szczegó-
łowo omówił zakres funkcjonowania hali sportowej, boisk 
„Orlik”, a także kompleksu basenów termalnych, prezentując 
ofertę sportowo-rekreacyjną każdego z tych obiektów.Michał 
Szymański wspomniał o organizowanych przez OSiR imprezach 
sportowo-rekreacyjnych, w tym o cieszących się coraz więk-
szym zainteresowaniem amatorskich turniejach hokeja, rajdach 
rowerowych na orientację i biegach ulicznych. Zdaniem dyrek-
tora na uwagę zasługuje także fakt, że dzięki bogatej ofercie 
TERM z roku na rok rośnie zainteresowanie tym mszczonowski-
mibasenami. Tylko od początku bieżącego roku do końca sierp-
niakopmoleks odwiedziło blisko 140 tysięcy osób.

W dalszej części sprawozdania omówione zostały 
dotacje na kluby sportowei poszczególne dyscypliny sportu. 
Najwięcej środków przeznaczanych jest na piłkę nożną (blisko 
250 tys. złotych), drugie miejsca zajmuje lekkoatletyka (38 tys.), 
następne hokej na trawie (34 tys.), piłka siatkowa (31 tys.), tenis 
stołowy (13 tys.), cheerleaders (12 tys.), koszykówka (9tys.), 
pływanie (7,8 tys.) i piłka ręczna (7 tys.). Wydatki OSiR-u w roku 
2015 wyniosły blisko 3 mln 900 tysięcy złotych, zaś dochody 3 
mln 280 tysięcy złotych.

Korzystając z okazji radny Robert Głąbiński pytał o możli-

wość przedłużenia od przyszłego sezonu czasu funkcjonowania 
basenu sportowego z uwagi na dobre warunki pogodowe 
w miesiącu wrześniu. W uzupełnieniu przewodniczący Łukasz 
Koperski podkreślił zasadność takiej zmiany.
- Faktem jest, że dalsze utrzymywanie w miesiącu wrześniu 
basenu sportowego generuje ogromne koszty, ale warto prze-
analizować ten temat, gdyż w tak gorący wrzesień, jak w tym 
roku, nasi mieszkańcy i nie tylko oni mogliby śmiało korzystać 
z pełnej oferty Term- mówił Łukasz Koperski.

W odpowiedzi Michał Szymański poinformował, że stałe 
podgrzewanie wody w basenie sportowym w miesiącu wrze-
śniu oraz zapewnienie odpowiedniej liczby ratowników gene-
ruje ogromne koszty. Dyrektor podkreślił również, że Termy 
w okresie powakacyjnym nie cieszą się tak dużym zaintereso-
waniem jak w sezonie letnim, jednak sugestie radnych zostaną 
przeanalizowane.

W dalszej części radnyGłąbiński zwrócił się także z prośbą 
do Michała Szymańskiego o kompleksową promocję kalendarza 
imprez sportowych. Podziękował również za tegoroczną organi-
zację turnieju w piłkę ręczną im. Bogdana Laskowskiego.

Przewodniczący RM Łukasz Koperski zwrócił się z prośbą 
o wskazanie terminu zgłaszania przez stowarzyszenia i kluby 
sportowe planów i potrzeb finansowych na 2017 rok.
W odpowiedzi burmistrz Grzegorz Kozłowski poinformował, 
że czas zgłaszania swoich propozycji do nowego budżetu mija 
wraz z końcem września. Łukasz Koperski jako Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mszczonowie podziękował także za działalność 
OSiR-u, która jest w pełni satysfakcjonująca. Przewodniczący 
zwrócił się z prośbą o organizację większej ilości rajdów rowero-
wych z Termami Mszczonów.

Ocena działalności organizacji sportowych na 
terenie miasta i gminy Mszczonów

W punkcie dotyczącym sportu, głos zabrali przedstawi-
ciele klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy 
Mszczonów, w tym KS „Mszczonowianka”, LKS Osuchów, UKS 
Lutkówka oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh”.Zdzi-
sław Banasiak, prezes KS „Mszczonowianka” przedstawił spra-
wozdanie z działalności klubu, zwracając uwagę głównie na 
realizację programów szkolenia sportowego, działanie klubu 
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oraz na sukcesy drużyn. Prezes podkreślił także, że współpraca 
klubu z OSiR układa się prawidłowo.

Z kolei Marek Sikora, trener hokeja na trawie w UKS 
Lutkówka omówił działalność klubu, w tym sekcji hokeja 
na trawie oraz sekcji tenisa stołowego, do których w sumie 
uczęszcza ponad 60 osób.Trener podkreślił, że w roku 2015 
dwóch zawodników UKS Lutkówka zostało powołanych do kadry 
narodowej, co jest ogromną nobilitacją i wyróżnieniem klubu 
z Lutkówki na arenie całego kraju.

Sprawozdanie przedstawiała także Dominika Święconek 
prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh”.Obecnie w SKF 
Fresh prowadzone są zajęcia taneczne oraz z gimnastyki akro-
batycznej dla sekcji tańca cheerleaders. W sumie w zajęciach 
uczestniczy ponad 100 osób. Prezes omówiła również dotych-
czasowe osiągniecia sekcji, wskazując, że w bieżącym roku grupa 
wielokrotnie stawała na podium zawodów zajmując wysokie 
lokaty.

Następnie głos zabrali przedstawiciele LKS Osuchów.
Działacze omówili ofertę sportową klubu oraz osiągane sukcesy 
zarówno piłkarzy, jak i lekkoatletów. Prezes LKS Osuchów Jerzy 
Penczonek zwrócił uwagę, że baza sportowa w Osuchowie 
jest w dalszym ciągu wykorzystywana w sposób minimal-
ny.W uzupełnieniu Marek Zientek, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, jako radny z Osuchowa, podziękował zarządowi LKS 
Osuchów za wkład w krzewienie kultury fizycznej.
- Obiekty do uprawiania lekkiej atletyki, które mamy 
w Osuchowie, są na bardzo wysokim poziomie, wynikiem czego 
są niebagatelne sukcesy zawodników z Osuchowa- dodał Marek 
Zientek.

W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska, jako prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, podziękowała 
reprezentantom gminnych klubów sportowych za zaangażo-
wanie i zarażeniem sportowym duchem dzieci i młodzież.
- Jako długoletni nauczyciel wiem, co to znaczy pracować 
z młodzieżą, mieć pasje oraz robić wiele rzeczy, pomimo braku 
wystarczających środków. Dziękuję za waszą pracę, której efekty 
widać na każdym kroku. Ważne, że pomimo niełatwych czasów, 
chce się wam działać na rzecz aktywizacji młodzieży. Zarazili-
ście młodych swoją pasją za co bardzo wam dziękuję - mówiła 
z uznaniem radna Barbara Gryglewska.

Wiele ciepłych słów w kierunku działaczy sportowych 
skierował także Łukasz Koperski.
- Dzięki profesjonalnej bazie sportowej oraz konstruktywnej 
współpracy samorządu Mszczonowa ze społecznikami i dzia-
łaczami sportowymi, dziś możemy poszczycić się wynikami 
i zawodnikami, którzy zwyciężają i reprezentują Mszczonów 
w zawodach ogólnopolskich. W związku z tym, co rokurobimy 
wszystko, by jak najlepiej wspierać finansowo nasze kluby 
i stowarzyszenia, które przynoszą nam chlubę. Wiadomo, że 
potrzeby są większe niż możliwości finansowe, zapewniam 
jednak, że będziemy starali się dysponować środki tak, żeby 
w jak największym stopniu spełnić wasze oczekiwania - mówił 
Łukasz Koperski.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za 
I półrocze 2016 roku oraz w placówkach podległych 
gminie Mszczonów
Zastępca burmistrza Grzegorz Kozłowski poinformował, że 

w wyniku wprowadzonych zmian gminny budżet na rok 2016 
wyniósł po stronie dochodowej 55mln 740 tysięcy złotych, 
zaś po stronie wydatków 56mln 511 tysięcy. W związku z tym 
deficyt budżetowy wyniósł 771 tysięcy złotych.W I półroczu 
2016 roku dochody zostały wykonane w 52,79% , co daje kwotę 
blisko 29,5 miliona złotych. Wydatki zaś wykonano na poziomie 
42,26% planu, co stanowi kwotę 24 milionów złotych. Najwięcej 
wydatków ponoszonych jest na oświatę – 8 mln 400 tysięcy 
złotych (36% budżetu), na pomoc społeczną - 4 mln 600 tysięcy 
złotych (20% budżetu) i kulturę fizyczną - ponad 2 miliony 200 
tysięcy złotych (10 % budżetu).

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie podjęła szereg bieżących 

uchwał, w tym uchwałę w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa, uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nierucho-
mości, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Budowa 
instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także 
uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów 
na rok 2016 oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Mszczonów.

Radni wiele uwagi poświęcili analizie uchwały w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów.
Zdaniem radnego Krzysztofa Krawczyka umiejscowienie przy 
ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie (przy Geotermii Mazowiec-
kiej) przystanku autobusowego spowoduje spotęgowanie 
istniejących już całonocnych schadzek młodzieży w tych okoli-
cach.W związku z tym radny Krawczyk wraz z przewodniczącym 
Łukasz Koperskim wnioskowali o wykreślenie przystanku auto-
busowego przy ul. Sienkiewicza.Korzystając z okazji wiceprze-
wodniczący Marek Zientek złożył podziękowania w imieniu 
mieszkańców Osuchowa za postawienie wnioskowanych przez 
nich przystanków autobusowych w tejże miejscowości.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji 
Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej poinformował, że okresie między sesjami zespół 
kontrolny odbył dwa posiedzenia, w tym w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, a także w Zespole Obsługi Placówek Oświa-
towych. Podczas spotkań członkowie Komisji kontrolowali 
gospodarkę finansową obu jednostek, a także zasadność przy-
znawania pomocy materialnej dla klientów MOPS oraz sytuację 
w Miejskim Przedszkolu. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Sprawy różne
Wiceprzewodniczący Marek Zientek w imieniu miesz-

kańców miejscowości Budy Strzyże i Strzyże zawrócił się 
z prośbą o interwencję u władz powiatu żyrardowskiego doty-
czącą wycięcia zakrzaczeń w ciągach dróg powiatowych znaj-
dujących się w tychże miejscowościach. Radny wspomniał też 
o ulicy Królewskiej 
biegnącej ze Strzyż 
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24 sierpnia 2016r.

Wspólne posiedzenie komisji otwo-
rzył Przewodniczący RM Łukasz Koperski. 
W połączonej komisji uczestniczyli: 
Wiceprzewodniczący RM Marek 
Zientek, radny Ryszard Stusiński, radna 
Barbara Gryglewska,  radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Miro-
sław Wirowski, radny Jerzy Siniarski oraz 
radny Krzysztof Krawczyk. Głównym 
tematem posiedzenia komisji była analiza 
wydatków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za 
I półrocze 2016 roku. Ponadto, radni 
analizowali wydatki Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz zaopiniowali 
materiały na sesję.

Maciej Głąbiński zdał sprawozdanie 
z działalności GKRPA informując, że  jej 
wydatki od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 
roku opiewały na kwotę 94 059,29 złotych. 
Komisja w okresie od stycznia do czerwca 
bieżącego roku odbyła 12 spotkań. 
W tym okresie do Komisji wpłynęło: 
-18 podań w sprawie naduży-
wania alkoholu i przemocy 
-20 podań w sprawie pomocy 
finansowej (wycieczki, Zielone 
Szkoły, kolonie, obozy, itp.) 
-13 wniosków skierowano do biegłych 
(psycholog i psychiatra).

W ramach działania Komisji wydano 
11 pozytywnych postanowień w sprawie 
usytuowania punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

Zorganizowano także warsztaty i spek-
takle dla uczniów szkół na terenie gminy. 
Komisja finansuje również dożywianie 
dzieci w postaci kanapek w szkołach 
podstawowych i gimnazjach z terenu 
wiejskiego, w gimnazjum w Mszczonowie 
oraz świetlicy środowiskowej. Łączny 
koszt dożywiania w okresie od stycznia 
do czerwca wyniósł 24.429,38 złotych. 
Komisja współpracuje ze szkolnym 
psychologiem i pedagogiem w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Mszczo-
nowie i w Osuchowie, Poradnią Leczenia 
Uzależnień w Żyrardowie oraz Komisa-
riatem Policji w Mszczonowie. W ramach 
swoich zadań Komisja organizuje zajęcia 
dla osób uzależnionych od alkoholu 
i współuzależnionych. Na spotkania tej 
grupy przychodzi ok. 5 -7 osób.

Następnie głos zabrała Barbara 
Ciszewska, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, która 
zdała sprawozdanie z zakresu dzia-
łalności i wydatków MOPS-u. 
Wyjaśniła ona, że ośrodek w ramach 
swojej działalności wykonuje zadania 
własne gminy, a także zadania zlecone. 
Na pytanie radnych dotyczące funkcjo-
nowania rządowego programu 500+, 
kierownik poinformowała, że w ramach 
świadczenia wychowawczego 500+, do 
30 czerwca br. mieszkańcy złożyli 947 
wniosków na 1449 dzieci.  Ogółem na ten 
cel wydatkowano 1 745 428,00 złotych.

Na pytanie wiceprzewodniczącego 
RM Marka Zientka dotyczące ilości dzieci, 
które wyjechały na wakacje w ramach 
organizowanych przez MOPS kolonii, 

Barbara Ciszewska poinformowała, że 
w roku bieżącym z rodzin objętych opieką 
ośrodka wyjechało 39 dzieci, z czego 
27 dzieci wyjechało do Władysławowa, 
6 osób do Istebny, a 5 do Gorzewa.  
Całkowity koszt, jaki ośrodek poniósł 
za zorganizowanie kolonii i obozu, 
wyniósł 37 930,00 złotych. Zdaniem 
Barbary Ciszewskiej ośrodek stara się 
zorganizować wakacje dla jak najwięk-
szej ilości dzieci, jednak nie zawsze 
spotyka się to z akceptacją rodziców. 
- W okresie wakacji dzieci pomagają 
rodzicom w prowadzeniu gospodarstwi 
dlatego, pomimo możliwości wyjazdu 
na kolonie jaką oferujemy, rodzice nie 
wyrażają na to zgody- tłumaczyła Barbara 
Ciszewska.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oprócz podstawowych zadań 
prowadzi specjalistyczne poradnictwo 
prawne oraz psychologiczne. Spotkania 
świadczone są przez radcę prawnego oraz 
przez psychologa osobom i rodzinom 
pomocy społecznej, wykazującym 
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych.

W dalszej części posiedzenia komisji 
radni pozytywnie zaopiniowali materiały 
na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Łukasz Nowakowski, GCI

Z prac komisji

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

WIEŚCI Z RATUSZA

w stronę Piekar.
- Sprawa toczy się od kilku lat, a dzikich krzaków utrudniających 
przejazd przybywa - tłumaczył Marek Zientek.

W kwestii wycięcia dzikorosnących przydrożnych krzaków 
o interwencję prosił także radny Robert Głąbiński, którego 
zdaniem należałoby się podjąć działania na ulicy Poniatowskiego 
w Mszczonowie.Z kolei wiceprzewodniczący Andrzej Osiński 
wnioskował o możliwość dowożenia osób starszych z terenów 
wiejskich do Mszczonowa autobusami zawożącymi dzieci do szkół. 
- W związku z tym, że zmienił się system dowożenia dzieci na 

tzw. liniowy, warto by wykorzystać tę możliwość by autobus 
zabierał również z przystanków osoby starsze, które nie mają 
jak dostać się do Mszczonowa- tłumaczył Andrzej Osiński. 
Wniosek wiceprzewodniczącego Osińskiego poparł także wice-
przewodniczący RM Marek Zientek.Radny Krzysztof Krawczyk 
w imieniu mieszkańców Dworcowej 8 prosił o interwencję 
pracowników Urzędu Miejskiego w sprawie rozwiązania kwestii 
parkingu przy sklepie Lewiatan. Zdaniem radnego Krawczyka 
samochody dostawcze blokują mieszkańcom drogę wjazdową 
na osiedle.

Łukasz Nowakowski, GCI



6   wrzesień 2016 / nr 9 (250)

31 sierpnia 2016r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa otworzył jej Przewodniczący 
radny Ryszard Stusiński.W obradach 
uczestniczyli także:Wiceprzewodni-
czący RM Andrzej Osiński,  radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław-
Wirowskiiradny Andrzej Osial.Tematem 
posiedzenia komisji była analiza wyko-
nania budżetu Gminy Mszczonów 
za I półrocze 2016 roku oraz analiza 
wydatków OSIR, w tym analiza dotacji 
przekazywanych z budżetu gminy na 
zadania publiczne z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w obszarach szkolenia dzieci 
i młodzieży w różnych dyscyplinach 
sportowych. Ponadto radni zaopiniowali 
materiały na najbliższą sesję.

Emilia Kierlanczyk, główna księ-
gowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, poin-
formowała, że plan wydatków ośrodka 
w roku bieżącym opiewał na kwotę 
4248960,00 złotych, zaś plan dochodów 
wyniósł 2755500,00 złotych. Podczas 
posiedzenia omówiła również wydatki 
związane ze wsparciem finansowym 
organizacji pozarządowych wykonu-
jących zadania publiczne z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w obszarach szkolenia 
dzieci i młodzieży w różnych dyscypli-
nach sportu. Na ten cel w roku bieżącym 
Gmina Mszczonów przeznaczyła kwotę 
400 tysięcy złotych.

Na pytanie radnego Waldemara 
Suskiego dotyczące zainteresowania 
wśród mszczonowian promocyjnym 
biletem wstępu dla mieszkańców, Emila 
Kierlanczyk wskazała, że zaintereso-
wanie jest bardzo duże, czego dosko-
nałym przykładem był rok 2015. Tylko 
w miesiącu sierpniu z promocyjnego 
biletu wstępu dla mieszkańców skorzy-
stało ponad 1200 osób. W tym roku 
z uwagi na chłodne lato odnotowano 
mniejszą ilość sprzedanych biletów.  
W podsumowaniu burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek podkreślił, że pod względem 
finansowym rok bieżący był słabszy od 
poprzedniego z uwagi na dość kapryśną 
letnią aurę.

- Niestety, w Polsce dochody obiektów 
takiego typu jak nasze Termy uzależnione 
są od pogody. W tym roku lato nas nie 
rozpieszczało, w związku z tym dochody 
Term są niższe niż w roku ubiegłym - 
tłumaczył Burmistrz Mszczonowa.

Następnie Jadwiga Barbulant, 
skarbnik gminy Mszczonów, omówiła 
gminny budżet. Przedstawiła ona infor-
mację, że dochody zostały wykonane 
w 52,79% , co daje kwotę blisko 29,5 
miliona złotych. Wydatki zaś wykonano na 
poziomie 42,26% 
planu, co stanowi 
kwotę 24 milionów 
złotych.Najwięcej 
wydatków pono-
szonych jest na 
oświatę – 8 mln 
400 tysięcy złotych 
(36% budżetu), 

następnie na pomoc społeczną - 4 
mln 600 tysięcy złotych (20% budżetu) 
i kulturę fizyczną - ponad 2 miliony 
200 tysięcy złotych (10 % budżetu). 
W punkcie dotyczącym spraw różnych, 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinfor-
mował, że na terenie miasta sukcesywnie 
montowane są nowe kosze na śmieci, 
które wzbogacają wizerunek Mszczo-
nowa. Burmistrz podkreślił również, 
że na terenie gminy zostały wykonane 
wszystkie zaplanowane remonty dróg.

Ponadto rozstrzygnięty został prze-
targ na remont odcinka drogi powia-
towej przez Wymysłów w kierunku 
Badowa Górnego. Gmina czeka teraz na 
zakończenie przetargu na drogę powia-
tową z Mszczonowa w kierunku Puszczy 
Mariańskiej.Włodarz wspomniał także 
o planach zmodernizowania ulicy Brzo-
skwiniowej w Mszczonowie oraz budowie 
wodociągu w miejscowości Dwórzno. 
Zakończone zostały także prace w Szkole 
Podstawowej w Piekarach polegające na 
wymianie instalacji centralnego ogrze-
wania, w tym montażu nowych grzej-
ników. Kolejnym etapem inwestycji 
będzie modernizacja szkolnej kotłowni 
oraz ocieplenie budynku i wymiana lamp 
na energooszczędne. Z kolei w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie trwają 
prace związane z rozbudową i unowocze-
śnieniem placówki.

Łukasz Nowakowski, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Z Markiem Zientkiem, wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej w Mszczo-

nowie, a zarazem leśniczym leśnictwa 
Osuchów w Nadleśnictwie Grójec,ro-

zmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Marku, skończyło się lato, 
a jesień na dobre zagościła już 
w Gminie Mszczonów, samorząd 
kończy realizację inwestycji gminnych, 
a u Pana jako leśnika tradycyjnie praca 

wre.
- Zgadza się, praca leśniczego daje mi wiele satysfakcji mimo 
tego, że nie jest lekko.Codzienny kontakt z przyrodą,kontakt 
z ludźmi ciężko pracującymi fizycznie niezależnie od warunków 
atmosferycznych i pory roku,planowanie prac zgodnie z potrze-
bami zrównoważonego rozwoju lasu i zapewnieniem jego 
ciągłości.Po 45 latach pracy już widzę jej efekty i odczuwam 
wielką satysfakcję, że inni też mogą je oglądać. Moja praca to nie 
tylko zapewnienie produkcji surowca dla tartaków, papierni czy 
opału dla ludności, to także ochrona wartości przyrodniczych,s-

saków, ptaków,roślin,elementów przyrody nieoży-
wionej jakie warto zachować dla przyszłych pokoleń.

Przez okrągły rok realizuję zadania  związane z bieżącą działal-
nością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
Jesień to okres wzmożonych prac związanych z porządkowa-
niem i przygotowaniem powierzchni gleby przez orkę specjali-
stycznymi urządzeniami pod wiosenne nasadzenia nowego lasu.
Leśnik na efekty swojej pracy czeka dziesiątki lat,rolnik widzi je 
nawet po roku. Wiele tematów ważnych zarówno dla lasów, 
jak i dla mieszkańców Gminy, staram się realizować w ramach 
reaktywowanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwo-
wychw maju tego roku Forum Leśno – Samorządowego.

Czy można przez to rozumieć, że Pan jako samorządowiec 
i leśnik został powołany do działania w tym podmiocie?
- Musze przyznać, że jestem zaszczycony powołaniemdo grona 
samorządowców leśników, którzy stanowią Zespół Opinio-
dawczo-Doradczy przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwo-
wych. Stanowi to dla mnie ogromne wyróżnienie, a przy okazji 
otwiera możliwości, by być dodatkowym wsparciem dla lokal-
nego samorządu. Forum Leśno-Samorządowe ma być płasz-
czyzną wymiany wiedzy i pomysłów oraz inkubatorem przed-
sięwzięć. Znajomość zagadnień samorządowych ma ułatwić 
i poprawić współpracę Lasów Państwowych z samorządami.

Czy fakt, iż jest Pan wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
w Mszczonowie i długoletnim radnym ma znaczenie?
- Oczywiście, że tak i to niebagatelne. Leśnicy działający 
w samorządach jako łącznicy obu środowisk, znający ich 
specyfikę i potrzeby, to ważny atut w działaniach Lasów 
Państwowych. Mam tu na myśli m.in.wspólne z samorzą-

5 września 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła 
radna Barbara Gryglewska, jako prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. W posiedzeniu uczestniczyli 
także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Aandrzej Osial, radny 
Robert Głąbiński, radny Jerzy Siniarski 
oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Michał Szymański, dyrektor OSiR, 
zdał informację z działalności Ośrodka 
Sportu i Rekreacji za rok 2015 oraz okres 
do końca sierpnia 2016 roku.  W swoim 
wystąpieniu szczegółowo omówił zakres 
funkcjonowania hali sportowej, boisk 
„Orlik”, a także kompleksu basenów 
termalnych, prezentując ofertę sportowo-
-rekreacyjną każdego z tych obiektów. 
Michał Szymański wspomniał o organi-
zowanych przez OSiR imprezach spor-

towo-rekreacyjnych, w tym o cieszących 
się coraz większym zainteresowaniem 
amatorskich turniejach hokeja, rajdach 
rowerowych na orientację i biegach 
ulicznych. Zdaniem dyrektora na uwagę 
zasługuje także fakt, że dzięki bogatej 
ofercie TERM z roku na rok rośnie zain-
teresowanie tymi mszczonowskimi base-
nami. Tylko od początku bieżącego roku 
do końca sierpnia kompleks odwiedziło 
blisko 140 tysięcy osób.

W dalszej części sprawozdania 
omówione zostały dotacje na kluby spor-
towe i poszczególne dyscypliny sportu. 
Najwięcej środków przeznaczanych jest 
na piłkę nożną (blisko 250 tys. złotych), 
drugie miejsca zajmuje lekkoatletyka (38 
tys.), następne hokej na trawie (34 tys.), 
piłka siatkowa (31 tys.), tenis stołowy (13 
tys.), cheerleaders (12 tys.), koszykówka 
(9 tys.), pływanie (7,8 tys.) i piłka ręczna 
(7 tys.). Wydatki OSiR-u w roku 2015 

wyniosły blisko 3 mln 900 tysięcy złotych, 
zaś dochody 3 mln 280 tysięcy złotych. 

Następnie glos zabrali przedsta-
wiciele klubów sportowych z terenu 
miasta i gminy Mszczonów. W podsu-
mowaniu przewodnicząca Barbara 
Gryglewska podziękowała uczestni-
czącym w komisji reprezentantom gmin-
nych klubów sportowych za ogrom pracy 
włożony w krzewienie kultury fizycznej, 
w czasach kiedy nie łatwo jest zain-
teresować dzieci i młodzież sportem. 
- Dziękuję za Waszą pracę, której efekty 
widać na każdym kroku. Ważne, że pomimo 
niełatwych czasów chce się Wam chcieć 
działać na rzecz aktywizacji młodzieży - 
mówiła z uznaniem Barbara Gryglewska. 

Łukasz Nowakowski, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Wywiad

Leśnik to nie zawód lecz powołanie

WIEŚCI Z RATUSZA
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dami działania na rzecz wspierania rozwoju obszarów wiej-
skich, poprawy efektywności prowadzonej gospodarki leśnej 
i skuteczniejszego jej powiązania z gospodarką, budowania 
zaufania do zawodu leśnika i społecznego konsensusu wokół 
misji oraz celów Lasów Państwowych. Forum można potrak-
tować jako swego rodzaju pas transmisyjny między samorzą-
dami a leśnictwem. Dzięki temu będzie możliwość przekazy-
wania w obu kierunkach informacji, co do możliwości reali-
zacji wspólnych przedsięwzięć, ale też i oczekiwań obu stron. 
Warto wspomnieć, że w latach 2007-2014 nadleśnictwa zreali-
zowały wspólnie z 1404 gminami co najmniej 889 projektów, 
przy czym udział finansowy jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych we wspólnych projektach wyniósł co najmniej 71 
mln złotych. Były to m.in. budowa infrastruktury turystycznej, 
dróg prowadzących do lasów oraz do różnego rodzaju obiektów, 
ale też budowa ujęć wodnych, kampanie edukacyjne i inne 
projekty. Natomiast w 2015 r. rozpoczęto realizację 301 przed-
sięwzięć wspólnych (LP i samorządu), których ogólna wartość 
wynosi ponad 182 mln zł, przy czym udział jednostek Lasów 
Państwowych zamyka się kwotą prawie 26 mln zł. Również 
danina jaką w poprzednich latach przekazały Lasy Państwowe 
do budżetu Państwa w wysokości ponad 1,5 miliarda złotych 
miała być przeznaczona m.in.na remonty gminnych dróg.

Niewątpliwie czekają Pana nowe wyzwania, konstruktywna 
i merytoryczna współpraca z władzami Gminy Mszczonów oraz 
ościennych samorządów. Z pewnością jest Pan zapracowanym 
człowiekiem, który potrafi działać na każdej płaszczyźnie. Dziś 
gościł Pan w Leśnictwie Osuchów  uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie. W jakim celu dzieci i młodzież odwie-
dzają Pana?
- Bardzo często bywają u mnie wycieczki z naszych lokalnych 
szkół. Uczniowie odwiedzają lasw celu lepszego zapoznania się 
z zagadnieniami dotyczącymi przyrody i ochrony środowiska. 
Podczas spotkań staram się przekazać uczniom jak najwięcej 
praktycznej wiedzy, staram się przekonać ich, aby poznawały 

przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Obserwując las, dzie-
cimogą dowiedzieć się, jakie zwierzęta go zamieszkują oraz 
poznać różnorodność szaty roślinnej lasu. Podczas zajęć przeka-
zuję też dzieciom szczegóły i sens pracy leśnika jako osoby odpo-
wiedzialnej przed przyszłymi pokoleniami za to, jak las będzie 
wyglądał za kilkadziesiąt lat.Na zakończenie spotkania, trady-
cyjnie, o ile pogoda na to pozwoli, organizuję dzieciom ognisko 
w lesie nieopodal leśniczówki. To dla mnie ogromna satysfakcja, 
gdy dzieci po aktywnym dniu na świeżym powietrzu w otoczeniu 
pięknej, malowniczej, leśnej przyrodywracają do swoich domów 
bogatsi o nowe doświadczenie.

Panie Marku, widać, że bycie leśniczym nie jest dla Pana 
pracą, lecz powołaniem i spełnieniem swojej życiowej pasji. 
- Nie powiem, że nie. To prawda, praca zawodowa sprawia mi 
wiele satysfakcji, jest też trudna, czasami stresująca, nieza-
leżna od warunków atmosferycznych.Najważniejszyw tym, 
co robię jest las.Nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić 
coś innego. Mogę śmiało powiedzieć, że mam szczęście. 
 
Przed laty angażował się Pan także w działalność sportową na 
terenie Osuchowa. Jak dziś wygląda funkcjonowanie klubu LKS 
Osuchów?
- Może to kuriozalne, ale znów mogę stwierdzić, że mam szczę-
ście, bowiem byłem jednym z założycieli Klubu LKS Osuchów 
i na swojej drodze spotkałem wspaniałych ludzi, takich jak m.in. 
Jerzy Penczonek, Grzegorz Strojczyk, Staszek Milewski, Stani-
sław Zdunek oraz Bogdan Kierzkowski. To dzięki tym osobom, 
ich pasji i  determinacji, zaangażowaniu i ogromnej miłości do 
sportu, LKS Osuchów odnosi sukcesy, przybywa nam zawod-
ników, a lekkoatleci z Osuchowa stają na podium w krajo-
wych imprezach lekkoatletycznych. W tym miejscu warto po 
raz kolejny podziękować burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi za stworzenie w Osuchowie bazy sportowej, jakiej 
mogą nam pozazdrościć kluby z całej Polski. Obiekt lekkoatle-
tyczny i piłkarski w Osuchowie ma certyfikat, który uprawnia do 

organizowania właśnie u nas 
zawodów ogólnopolskich 
w lekkiej atletyce. Jedyną 
rzeczą, która spędza mi sen 
z powiek, jest zbyt małe 
wykorzystanie osuchow-
skiej bazy sportowej. Z tego 
miejsca zachęcam szkoły, 
kluby sportowe, stowarzy-
szenia do korzystania z tego, 
co zostało wybudowane dla 
nas wszystkich.

Dziękuję za rozmowę
Dziękuję bardzo

Rozmawiał  
Łukasz Nowakowski, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Tegoroczne dożynki osuchowskie miały wymiar ponadlo-
kalny. Na terenie Gminy Mszczonów za plony dziękowali samo-
rządowcy z całego powiatu żyrardowskiego. Przed ołtarzem 
kościoła parafialnego w Osuchowie poświęconych zostało sześć 
bochnów chleba, które następnie wręczone zostały staroście 
Wojciechowi Szustakiewiczowi, burmistrzowi Mszczonowa Józe-
fowi Grzegorzowi Kurkowi, prezydentowi Żyrardowa Wojcie-
chowi Jasińskiemu, wójt Gminy Radziejowice Urszuli Ciężkiej, 
wójtowi Puszczy Mariańskiej Michałowi Staniakowi i wójtowi 
Wiskitek Franciszkowi Grzegorzowi Miastowskiemu. Dożynkową 
Mszę Świętą koncelebrowali dziekan Dekanatu Mszczonów ks. 
prałat Tadeusz Przybylski wraz z proboszczem Parafii Osuchów 
ks. kanonikiem Jerzym Witkowskim. W wygłoszonej homilii ks. 
dziekan mówił o wdzięczności Bogu za wszystkie otrzymane 
dary. Nauczał, aby nieprzerwanie i w pokorze za nie dziękować 
oraz odczuwać radość z posiadania rzeczy najprostszych, a tym 
samym najbardziej potrzebnych. Przestrzegał przed przywiązy-
waniem się do bogactw, które są przemijające. Jednocześnie 
wskazywał na miłosierdzie jako na największy skarb. Na zakoń-
czenie Eucharystii ks. dziekan dokonał poświęcenia wieńców 
dożynkowych, które następnie w świątecznym korowodzie 
poniesione zostały na plac przy ośrodku szkoleniowym ZUS-u, 
gdzie odbył się festyn, przygotowany przez Mszczonowski 
Ośrodek Kultury.

Dożynkowy pochód otwierała Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów wraz ze swoimi urodziwymi tamburmajorkami 
i marżonetkami. Później kroczyli starostowie dożynek: radna 
powiatowa Krystyna Penczonek i przedstawiciel Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej z Osuchowa Adam Deka. Nieśli oni wraz 
z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem symboliczny 
bochen chleba Gminy Mszczonów. Kolejne dziękczynne chleby 
dzierżyli samorządowcy z całego powiatu żyrardowskiego. Za 
nimi na miejsce festynu udali się  strażacy z Osuchowa oraz 
poczty sztandarowe OSP Osuchów i PSL-u. Wieńce i bochny 
chleba zostały później wyeksponowane przy scenie dożyn-
kowej, z której wszystkich  przybyłych na święto plonów powitał 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa, a zarazem 
leśniczy i  radny z terenu Osuchowa, Marek Zientek. Po nim  głos 
zabrali: starosta  Wojciech Szustakiewicz i burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek. Obaj mówili o wartości pracy rolnika, sadownika 
i hodowcy, a także dziękowali za wysiłek, jaki oni wkładają  w to, 
aby nikomu z nas nigdy nie zabrakło żywności. List do uczest-
ników powiatowych dożynek w Osuchowie skierowany przez 
prezesa Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa Daniela 
Obajtka odczytał kierownik powiatowego biura ARiMR Łukasz 
Choiński..

Dożynkową zabawę rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów. Przy strażackiej muzyce samorządowcy z tacami 
wypełnionymi chlebem udali się do wszystkich uczestników 
święta, aby w tak symboliczny sposób dzielić się z nimi tegorocz-
nymi plonami. Po koncercie strażaków oraz pokazie umiejęt-
ności tamburmajorek i marżonetek dożynkowa scena na długo 
przejęta została przez młodych artystów z MOK-u. Rewia w ich 
wykonaniu, nosząca tytuł „O dziewczynach, kobietach i miłości” 
została przygotowana perfekcyjnie. Każdy utwór był nagradzany 

Dożynki

Powiatowe DOŻYNKI 2016 
w Osuchowie

Z ŻYCIA GMINY
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Przemówienie Burmistrza Mszczonowa 
Józefa Grzegorza Kurka

Drodzy Rolnicy, Szanowni Goście
Od wielu lat kontynuujemy tradycję naszych przodków, 

świętując Dożynki w drugą niedzielę września. Tym razem 
obchodzimy je wspólnie z powiatem i gminami Wiskitki, 
Radziejowice, Puszcza Mariańska oraz miastem Żyrardów.
Dziękuję Wam, że jesteście z nami dziś w Osuchowie.

Dożynki są zawsze dla rolników podsumowaniem ich 
ciężkiej pracy.Chociaż nie zawsze właściwie wynagra-
dzanej, bo łatwiej jest dziś wyprodukować płody, niż je 
dobrze sprzedać.Bieżący rok nie należał do łatwych dla 
rolników – bezśnieżna zima, krótkookresowe susze i zała-
manie rynku owocowego pozbawiły wielu rolników nadziei 
na osiągnięcie zysku.Rolnicy silnie odczuwają skutki 
embarga, jakie nałożyła na nas Rosja. Korporacje produ-
cenckie rolników muszą zatem aktywnie współpracowa-
ć,aby odblokować rynki zbytu zwłaszcza, że nasza żywność 
jest ceniona na całym świecie.

Samorządy gminne na miarę swoich możliwości 
wspierają rolników w poprawie infrastruktury drogowej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej.Ostatnio wszystkie gminy 
powiatu żyrardowskiego przygotowują wspólny wniosek 
unijny na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych oraz pomp ciepła w gospodarstwach.Zwięk-
szyliśmy dostępność przedszkoli dla dzieci wiejskich dbamy 
o dobrą edukację w naszych szkołach, tworzymy nowe 
miejsca pracy.Niestety, nie mamy wpływu na wzrost opła-
calności produkcji rolnej – to zadanie Rządu, jego agend 
oraz centrali związkowych.Miejmy nadzieję, że obecny 
Rząd podejmie działania, aby rolnikom żyło się lepiej.

Życzę Wam w imieniu własnym i całej Rady Miejskiej 
dobrych plonów w przyszłym roku, lepszej koniunktury 
oraz wszelkiej pomyślności w rodzinach.

gromkimi brawami. Kolejnymi punktami dożynkowej zabawy 
były występy trzech zespołów: S.O.S. ABBA COVER SHOW, 
Boney M Imitation oraz Clip Dance. Osuchowska publiczność 
mogła też podziwiać popisy artystyczne uczniów swojego 
Zespołu Szkół. Na zakończenie relacji koniecznie trzeba odno-
tować, że w tradycyjnym konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy zwyciężyło sołectwo Piekarowo, przed sołectwem  
Lindów oraz sołectwami Pawłowice  i Piekary, którym przy-
znano równorzędne trzecie miejsce. 

Piotr Dymecki, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Jesienną tradycją stało się już, że we wrześniu Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” organizuje co roku 
„Dzień Szarlotki” – festyn dla wszystkich miłośników pysznego 
ciasta oraz ciekawych atrakcji. W tym roku impreza miała silne 
tło ekologiczne, ponieważ zaprezentowały się na niej liczne 
grupy, którym na sercu leży dobro planety. Najważniejsza idea 
pozostała jednak taka sama – już po raz dziewiąty członkowie 
LGD, wolontariusze i partnerzy zbierali fundusze dla bezdom-
nych, chorych zwierząt. Szczytny cel, liczne atrakcje oraz piękna, 
jesienna pogoda, przyciągnęły rzesze uczestników, których 
z roku na rok jest coraz więcej. Na wszystkich, którzy pojawili 
się na terenie Domy Kultury w Żabiej Woli, czekały stoiska 
tematyczne: „Zrób domek dla owadów”, „Twórczy recykling 
– przykręcamy kolorowe nakrętki”, „Mikroskopy” (wszystkie 
prowadzone przez Stowarzyszenie „Szansa”), „Papierowe 
rolki” (Danuta Plewka), rodzinna gra terenowa (Stowarzyszenie 
Działań Twórczych „Parabuch”), „Malujemy ule” (LGD). Oprócz 
nich, zaprezentowały się także grupy, które otrzymały wsparcie 
na realizację projektów z FIO i „Działaj Lokalnie” – „Co brzęczy 
w ulu” (Błonkoskrzydłe), „Weź mnie w obroty” (Odkorkowani), 
Happening ekologiczny, „Książka muzyką i obrazem malowana” 
(Gminna Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Działań Twór-

czych „Parabuch”).
Festyn rozpoczęła grupa „Niewidzialna ręka” z Ojrza-

nowa, która przedstawiła widzom happening „Jestem przy-
jacielem przyrody”. Po niej scenę przejęli uczestnicy zajęć 
w Domu Kultury w Żabiej Woli. Na początku swoje umiejętności 
zaprezentowali członkowie „Wesołej Gromady”. Dzieci przed-
stawiły inscenizację żniwno-dożynkową, do której przygotowy-
wała ich Magdalena Wacowska – tancerka zespołu „Mazowsze”. 
Instruktorem dwóch kolejnych ekip jest Marek Rejnowicz, który 
prowadzi spotkania „Wesołych Rzępołów” oraz „Do Re Mi Re”. 
Jako pierwsze wystąpiły 
dzieci, które zaprezen-
towały swój instrumen-
talno-wokalny program 
przenosząc widownię 
w świat dawnej muzyki. 
Folkowe pieśni zaśpiewali 
także seniorzy – człon-
kowie zespołu „Do Re Mi 
Re”. Występy wszystkich 
muzyków zostały bardzo 
ciepło przyjęte przez festy-
nową publiczność.

W międzyczasie na 
terenie Domu Kultury poja-
wiali się liczni rowerzyści 
- uczestnicy dwóch rajdów, 
których trasa obejmowała 
Żabią Wolę. Jako pierwsi 

Z ŻYCIA GMINY

LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Szarlotkowe szaleństwo  
w żabiowolskim dworku
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festyn odwiedzili cykliści startujący w zabawie na orientację 
„W pogoni za szarlotką”, którą zorganizowały mszczonowskie 
Termy. Niedługo potem pojawili się również uczestnicy rajdu 
„Od Iwaszkiewicza do Chełmońskiego”, którzy z kolei wyruszyli 
z Podkowy Leśnej. Każdy z rowerzystów został przez organiza-
torów ugoszczony kawałkiem smacznego, jabłkowego ciasta, 
które z pewnością wynagrodziło im trudy pokonywania kilku-
dziesięciokilometrowych tras.

Po występach zespołów z Domu Kultury w przyszłość 
przeniosła widzów młodzież z gimnazjum w Radziejowicach, 
która zaprezentowała pokaz mody ekologicznej. Poprowadziła 
go opiekunka grupy – Jolanta Brycka, która swoimi zabaw-
nymi komentarzami wprawiła w dobry humor całą publicz-
ność. Wszystkie kreacje wykonane były z materiałów kojarzą-
cych się z recyklingiem – worków na śmieci, gazet, korków itp. 
Po występie młodzieży o wspaniałą atmosferę i rozkołysanie 
publiczności zadbało Stowarzyszenie Działań Twórczych „Para-
buch”, które poprowadziło koncert Dżezzabawa. Organizacja 
ta była szczególnie aktywna, ponieważ zapewniła nagłośnienie 
imprezy, sponsorowała konkurs „Zagrajmy w zielone”, a także 
prowadziła stoisko, prezentowała swój projekt i prowadziła grę 
terenową. 
 Kulminacyjnym momentem IX. edycji „Dnia Szarlotki” 
było ogłoszenie wyników konkursów, których w tym roku 
nie brakowało. Pierwszym były tradycyjne zawody o tytuł 
Mistrza Szarlotki. W bieżącej edycji do konkursu zgłoszono 
35 ciast z różnych gmin Ziemi Chełmońskiego oraz spoza jej 
terenu. Zaszczytny tytuł i pierwsze miejsce powędrował do 
Ani Wierzbickiej (137 pkt na 150 możliwych). Drugie miejsce 

zajęła Monika Wodnicka (128 pkt), a najniższy stopień podium 
przypadł Zuzannie Pacek-Puc (127 pkt). Wyróżnienia otrzy-
mali: Alicja Karaczun oraz grupa Bezdomniaki w Żabiej Woli. 
Specjalne nagrody powędrowały do sołtys Osowca Renaty 
Załuski (najwięcej zgłoszeń z jednego terenu – 10 ciast) oraz 
Pana Rzeczkowskiego (największa szarlotka – prawie 2,5 
m2). Wszystkie wypieki oceniała siedmioosobowa Komisja, 
w skład której weszli m.in. wicestarosta powiatu grodziskiego 
Zbigniew Kajak, scenarzystka Ilona Łepkowska, aktor Krzysztof 
Janczak (Pan Yapa) oraz Dawid Gałęzyka – zwycięzca dwóch 
poprzednich edycji zawodów. 

Nagrody wręczyli wspólnie członkowie jury, Zarządu 
LGD oraz przedstawiciele sponsorów festynu, który w tym roku 
wspierali: wójt Gminy Żabia Wola Halina Wawruch, Andrzej 
Kopeć, firma kosmetyczna Świt oraz Gabinet Rehabilitacyjny 
Nikozja – Marta Dworzańska, który dodatkowo rozlosował 
wśród uczestników festynu bon na masaż leczniczy. Jak poka-
zuje punktacja, którą otrzymały zwycięskie przysmaki z jabłek, 
tegoroczna edycja konkursu była bardzo wyrównana. Z roku 
na rok coraz więcej miejscowości i osób chce też wziąć udział 
w zabawie, co pokazuje, że pomimo istnienia wielu cukierni 
i możliwości zakupów, na okolicznych stołach wciąż królują 
własnoręcznie upieczone ciasta. Wszystkie zgłoszone wypieki 
przekazane zostały do kawiarenki „Pod Jabłonką”, a pieniądze 
z ich sprzedaży zasiliły zbiórkę środków na bezdomne zwierzęta.

Kolejny konkurs, „Małe co nieco z jabłuszka”, skierowany 
był do dzieci poniżej 13 lat, które miały za zadanie wykorzystać 
popularny owoc jako składnik dowolnej potrawy. W tym roku 
do zawodów zgłoszono dziewięć deserów. Zwyciężczynią została 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Antosia, kolejne miejsca zajęli Konrad i Maja. Wyróżnienia trafiły 
do Zuzy i Zosi. Zgłoszone desery oceniała tym razem komisji 
złożona z uczniów szkół w Józefinie, Skułach i Ojrzanowie.

Osoby, które zgłosiły się do udziału w zawodach „Fiku 
miku zamknij lato w słoiku”, mogły zaprezentować maksy-
malnie po 2 przetwory w kategoriach konkursowych „owoce” 
i/lub „warzywa”. Zwycięstwo w pierwszej kategorii uzyskała 
Marzena Sidor (dżemik jeżynowy), a kolejne miejsca przypadły 
Marzenie Siedleckiej (szybki dżem z borówki amerykańskiej) 
i Renacie Załuskiej (konfitura z jabłek). Wyróżnienia otrzymały 
grupa Nieszkoła z Zagrody Ojrzanów (opiekun Amanda Szeli-
gowska) za dżem  z truskawki   oraz Renata Załuska (konfitura 
z  jagody kamczackiej). Najlepszy wek warzywny wyproduko-
wała Emilia Wojdalska (ogórki Pani Dyrektor), która uzyskała 
także drugą nagrodę - tym razem za sałatkę z cukinii, papryki 
i cebuli. Trzecie miejsce przypadło Wiesławie Winterot (sałatka 
z buraków). Wyróżnienia otrzymały Katarzyna Wojdalska 
(dynia na słodko) oraz Janina Nowosielska za dwa produkty 
(suszone pomidory w oleju i przecier warzywny - ajwar). 

Do konkursu „Zagrajmy w zielone” przeprowadzonego 
podczas festynu zgłosiło się 7 trzyosobowych drużyn. Zespoły 
miały przygotowywać dowolną potrawę na oczach gości imprezy. 
Jedynym wymogiem organizatora było, aby serwowana potrawa 
zawierała w swoim składzie zieleninę. Wykonane dania oceniała 
publiczność poprzez wrzucanie wcześniej pobranej od wolonta-
riuszy piłeczki do pojemnika zespołu, którego potrawa uznana 
była za   najsmaczniejszą. Pierwsze miejsce zdobyła grupa ze 
Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie (kisielek z jabłek), kolejne 
przypadło Wolontariuszom z Żabiej Woli (sałatka z kurczaka) 
a najniższy stopień podium przyznano grupie z Osowca (sałatka 

z brokułów w bułce). Wyróżnienia otrzymali (od najwyższego): 
Zielone Radziejowice (zielony koktajl), Filip Buczkowski, 
Zuzia i Ania Grzegórskie (zapiekane tosty) oraz Kacper Bucz-
kowski, Maja Górska, Ola Pruchniewicz, Zosia Sidor (szaszłyki 
owocowe). Sponsorem produktów do wykonania potraw było 
Stowarzyszenie Działań Twórczych „Parabuch”.

Ostatnim punktem festynu była impreza taneczna ze 
standardami polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Publicz-
ność bardzo ciepło przyjęła występ bawiąc się przy największych 
przebojach, które rozkołysały i porywały do tańca. Koncert, który 
dało SDT „Parabuch”, był doskonałym zwieńczeniem pełnego 
wrażeń popołudnia, które obfitowało w atrakcje artystyczne, 
ciekawe stoiska, wystawy oraz interesujące projekty. 

Oprócz niezapomnianych wspo-
mnień, festyn pozostawił także wymierne efekty  
w postaci pieniędzy zebranych na potrzeby bezdomnych zwie-
rząt (nr zbiórki 2016/2804/OR). W tym roku LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego” pobiła ubiegłoroczny rekord uzyskując 7 530,24 zł. 
Tradycyjnie najwięcej, bo aż 3 997,55 zł, przyniosła działalność 
kawiarenki „Pod jabłonką”. Wolontariusze prowadzący loterię 
uzyskali 3 067,04 zł, a do wszystkich puszek i skarbon rozstawio-
nych na terenie festynu udało się zebrać 465,65 zł. Uczestnicy 
„Dnia Szarlotki” po raz kolejny pokazali, że dobrą zabawę można 
połączyć z pomaganiem tym, którzy obdarzają ludzi bezwa-
runkową miłością. Dziękujemy wszystkim, którzy korzystając 
z przygotowanych atrakcji nie zapomnieli o bezdomnych zwie-
rzętach i wsparli zbiórkę!

Tekst: Dagmara Bednarek
Foto: Karolina Kempińska

Z ŻYCIA GMINY
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Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii 
p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie, a tym samym 
w Dekanacie Mszczonów, odbyło się we wtorek 20 września. 
Powitania dokonał JE Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej 
Wojciech Osial. W trakcie uroczystości, jaka odbyła się na 
Placu Piłsudskiego przed mszczonowskim ratuszem, biskupowi 
towarzyszyli: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz 
Przybylski, wicedziekan ks. prałat Waldemar Okurowski, ojciec 
Marek Skowroński z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 
głoszący nauki misyjne podczas rekolekcji poprzedzających 
podniosłe chwile peregrynacji, proboszczowie sąsiednich parafii 
- m.in. ks. proboszcz Sławomir Tulin z Parafii p.w. Świętego Ojca 
Pio w Mszczonowie i ks. prałat Zbigniew Chmielewski z Parafii 
p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce, a także ks. Jan Lewandowski. 
Podczas rozpoczęcia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu 
po Ziemi Mszczonowskiej nie zabrakło miejscowych samorzą-

dowców, których reprezentowali burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
i starosta Wojciech Szustakiewicz. W licznej grupie witających 
mszczonowian znaleźli się ponadto przedstawiciele wszystkich 
grup parafialnych z mszczonowskiej parafii farnej, jak również 
Orkiestra i strażacy OSP Mszczonów, Chór Parafialny oraz Strzelcy 
z GRH Mszczonów i Jednostki Strzeleckiej ZSR nr 5132. Powi-
tanie poprzedziło nabożeństwo oczekiwania Obrazu (godzina 
16:00) i procesja z kościoła na miejsce oczekiwania na przy-
jazd Obrazu (godz. 16.30). Samo przybycie nastąpiło o godzinie 
17:00. W dalszej kolejności odbyły się: nabożeństwo i Msza Św. 
powitania, różaniec, Apel Jasnogórski, czuwanie młodzieży, 
modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary, Msza 
Święta w intencji powołań, całonocne czuwanie modlitewne 
i poranne Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Drugi dzień 
peregrynacji (21.09.2016 roku) rozpoczęła Msza Św. z nauką, 
a po niej nastąpiły kolejne Msze Święte: dla chorych z Sakra-
mentem Chorych, dla młodzieży z nauką, z błogosławieństwem 
dzieci i dziękczynna za nawiedzenie Parafii. W godzinach popo-
łudniowych miało miejsce odprowadzenie Obrazu do drugiej 
mszczonowskiej Parafii p.w. Świętego Ojca Pio.

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak

Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 
nawiedził Ziemię Mszczonowską 

21 i 22 września młoda mszczonowska Parafia p.w. Świętego 
Ojca Pio przeżywała niezwykłe chwile nawiedzenia kopii Cudow-
nego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Powitanie Obrazu 
nastąpiło na placu przy ulicy Morelowej. Na miejscu przekazania 
Obrazu, na które odprowadził go dziekan Dekanatu Mszczonów, 
proboszcz parafii farnej, ks. prałat Tadeusz Przybylski, czekali 
na Cudowną Ikonę - biskup pomocniczy senior diecezji łowic-
kiej Józef Zawitkowski wraz proboszczem Parafii p.w. Świętego 
Ojca Pio ks. Sławomirem Tulinem. Z miejsca powitania wszyscy 
zgromadzeni wierni przeszli w uroczystej procesji przez Osiedle 
Dworcowa III aż do kaplicy parafialnej przy ulicy Tarczyńskiej. 
Zaraz za procesyjnym krzyżem postępowała orkiestra dęta OSP 
Mszczonów. W dalszej kolejności szła asysta strażacka oraz 
rekonstruktorska. W mundurach z okresu II RP maszerowali 
członkowie GRH Strzelcy im. 31 pSK oraz Jednostki Strzeleckiej 

5132 Mszczonów Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Sam 
obraz był niesiony przez strażaków z OSP Mszczonów. Co chwila 
przekazywali go oni przedstawicielom parafialnych wspólnot. 
Msza Święta powitania, którą celebrował J.E. Ks. Biskup Józef 
Zawitkowski, rozpoczęła się o godzinie 18:00. Po niej nastąpiło 
czuwanie, aż do tradycyjnego Apelu Jasnogórskiego, którego 
rozważania o godzinie 21:00 poprowadził ojciec Stanisław Jarosz 
(paulin). W tym szczególnym czasie – jak to powiedział ojciec 
Jarosz - niewielka mszczonowska Parafia p.w. Świętego Ojca 

Parafia p.w. Świętego Ojca Pio

Cudowny Obraz Matki Bożej w Parafii 
p.w. Świętego Ojca Pio
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W dniach 24 i 25 września Parafia p.w. Świętej Trójcy 
w Lutkówce doświadczyła nawiedzenia przez kopię Cudownej 
Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej. Takie wydarzenie ma 
miejsce raz na pół wieku. Powitanie Obrazu nastąpiło na ulicy 
wjazdowej do Lutówki, na wysokości Szkoły Podstawowej. 
Symbolicznego ucałowania Obrazu dokonali biskup pomoc-
niczy senior diecezji łowickiej Józef Zawitkowski wraz probosz-
czem Parafii Lutkówka ks. prałatem Zbigniewem Chmielew-

Parafia p.w. Świętej Trójcy

Doniosłe chwile w Parafii Lutkówka - 
tylko raz na pół wieku 

Pio stała się Małą Jasną Górą. Po Apelu przez blisko godzinę dla 
Matki Bożej śpiewała parafialna młodzież, skupiona w scholii. 
W tym czasie honorową wartę przy Obrazie pełnili rekonstruk-
torzy. Przez cały wieczór, noc i następny dzień aż do godzin 
popołudniowych w kaplicy odprawiane były Msze Święte, nabo-

żeństwa oraz trwały czuwania. Pożegnanie nastąpiło o godzinie 
16:00 w dniu 22 września. Kolejny etap peregrynacji Cudownej 
Ikony Jasnogórskiej, to sąsiednia Parafia Radziejowice.

Tekst: Piotr Dymecki, GCI 
Foto: Marek Wardak i Piotr Dymecki

Z ŻYCIA GMINY
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Nawiedzenie Parafii w Ouchowie przez Obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej miało miejsce w dniach 26 i 27 września. Powi-
tania kopii Cudownej Ikony na granicy miejscowości dokonał 
JE Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej Wojciech Osial wraz 
z księżmi Dekanatu Mszczonów. Wśród przybyłych byli m.in. 
– dziekan ks. prałat Tadeusz Przybylski, wicedziekan ks. prałat 
Waldemar Okurowski z Parafii w Radziejowicach, ks. prałat 
Zbigniew Chmielewski z Parafii p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce, 
a także ks. Jan Lewandowski. Symbolicznego ucałowania Ikony 
na powitanie dokonali:  JE Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej 

Wojciech Osial i proboszcz Parafii Osuchów ks. kanonik Jerzy 
Witkowski. Procesja z miejsca powitania do kościoła odbyła 
się  z udziałem wszystkich grup parafialnych, a także licznego 
oddziału strażaków ochotników, złożonego z przedstawicieli 
jednostek z Osuchowa, Piekar i Bobrowiec. W dalszej kolej-
ności odbyły się nabożeństwo i Msza Św. powitania. O 21:00 
miał miejsce Apel Jasnogórski, podczas którego Osuchów - 
zgodnie z tym co powiedział kustosz Obrazu, paulin Stanisław 
Jarosz - stał się małą Częstochową. Nie było chwili, aby podczas 
pobytu Obrazu Matki Bożej w Osuchowie sam pozostawał on 
w kościele. Przez cały wieczór, noc, poranek i następny dzień, aż 
do chwili pożegnania trwały przy nim czuwania, nabożeństwa 
i były odprawiane Msze Święte. Parafianie licznie uczestniczyli 
w adoracji Obrazu i tłumnie go żegnali, wiedząc, że na kolejną 
peregrynację przyjdzie czekać długie pięćdziesiąt lat.

Tekst i foto: Piotr Dymecki, GCI

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Powitanie Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w Osuchowie

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

skim. Z miejsca powitania wszyscy zgromadzeni wierni przeszli 
w uroczystej procesji do kościoła. Wzięli w niej udział członkowie 
wszystkich grup parafialnych, a także strażacy z OSP w Zbiroży 
i członkowie Koła Łowieckiego JENOT z Grójca, których liczna 
reprezentacja pochodzi właśnie z okolic Lutówki. Po dojściu do 
świątyni rozpoczęła się Msza Święta powitania, którą celebrował 
J.E. Ks. Biskup Józef Zawitkowski. Apel Jasnogórski (o godzinie 
21:00) poprowadził ojciec Stanisław Jarosz (paulin – kustosz 

Obrazu). Przez cały wieczór, noc i następny dzień aż do godzin 
popołudniowych w kościele odprawiane były Msze Święte, nabo-
żeństwa oraz trwały czuwania. Pożegnanie nastąpiło o godzinie 
16:00 w dniu 25 września.  Ks. prałat Zbigniew Chmielewski 
wraz z przedstawicielami Rady Parafialnej państwem Irminą 
i Piotrem Łojewskimi odwiózł Ikonę do kolejnej parafii, oczeku-
jącej na nawiedzenie. Była nią sąsiednia Parafia w Osuchowie.

Tekst i foto: Piotr Dymecki, GCI
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Dwa wydarzenia - odpust w Parafii Świętego Ojca Pio 
i połączony z nim piknik rodzinny – już na dobre wpisały się do 
kalendarza miejskich uroczystości. W tym roku odbyły się one 
w niedzielę 25 września. Parafialne święto zainicjowała suma 
odpustowa, odprawiona w południe. Zakończyła ją procesja, 
która przeszła wokół kaplicy. Zaraz po Mszy Świętej na placu 
przy plebanii i kaplicy rozpoczęła się zabawa dla wszystkich 
parafialnych rodzin oraz ich gości. W trakcie pikniku odbyły się 
cztery koncerty. Pierwszy dała niezawodna Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów. Został on wzbogacony pokazem strażackich tambur-
majorek i marżonetek. Po strażakach na piknikowej scenie zago-
ściła Schola. Dzieci i młodzież  doskonalące swoje umiejętności 
wokalne w parafialnym zespole zachwyciły publiczność. Trzeba 
przyznać, że liczny zespół potrafi równie udanie zaprezentować 
się zarówno podczas muzycznej oprawy Mszy Świętej, jak też 
na dużej scenie, w warunkach festynowych. Przed wieczorem 
uczestników pikniku bawił zespół Siewcy Lednicy, a po zmroku 
na scenie zagościł mszczonowski zespół Mister Dex. Dodatko-
wymi atrakcjami parafialnego święta były: tradycyjnie darmowe 
„dmuchańce–skakańce”, również nieodpłatna wesoła ciuchcia, 
gry i zabawy dla dzieci – prowadzone przez młodzież, konkursy 
z nagrodami, stoiska z ciastami, potrawami z grilla, a także 
pyszną grochówką, loteria fantowa. Ponadto o swojej ciężkiej 

służbie uczestnikom festynu opowiadali strażacy ochotnicy 
z OSP Mszczonów. Zainteresowanym prezentowali też swój 
sprzęt, mundury oraz samochód ratownictwa drogowego. Przed 
terenem parafialnym kolorowe stoiska wystawili też sprze-
dawcy zabawek oraz piknikowych smakołyków (waty cukrowej 
i lodów). Zabawa zakończona została ogniskiem i Apelem Jasno-
górskim. Wcześniej jednak ksiądz proboszcz Sławomir Tulin wraz 
z prowadzącymi festyn przeprowadził losowanie nagród za prace 
maryjne, które przygotowało przeszło 130 uczniów miejscowych 
szkół. Prace te prezentowane był przy kaplicy w tzw. „galerii pod 
chmurką”. Z racji tego, że jury konkursowe uznało, że wszystkie 
są równie piękne, zdecydowano, iż o przyznaniu nagród musi 
zdecydować  losowanie. Wśród wylosowanych znaleźli się: 
Jakub Kleczkowski, Artur Matyjas, Amelia Piotrowska, Mateusz 
Kuciński, Klaudia Czerwonka, Gabriela Bylina, Natalia Starostka, 
Małgorzata Dębska, Agata Kubis, Jakub Kowalczyk, Patrycja 
Ernest, Aleksandra Dropińska, Piotr Jabłoński oraz Wiktoria 
Rybkowska. Natomiast główne nagrody loterii piknikowej wylo-
sowali: Emilia Laskowska, Zofia Szymańska, Józef Włodarczyk, 
Dorota Ciszek i Krzysztof Wiśniewski.

Celowo nie wymieniamy osób zaangażowanych w prowa-
dzenie i organizację parafialnego święta, gdyż było ich tak wiele, 
że nasz artykuł musiałby się przerodzić w spis parafian. Należy 
jedynie pogratulować księdzu proboszczowi, że potrafi on 
zachęcić do pracy dla dobra Parafii tak liczną grupę osób. Pikniki 
rodzinne w Parafii p.w. Świętego Ojca Pio są naprawdę rodzinne, 
bo nie tylko całe rodziny biorą w nich udział, ale także cała para-
fialna rodzina je organizuje i prowadzi.

Parafia p.w. Świętego Ojca Pio

Rodzinne świętowanie „u Ojca Pio”

Z ŻYCIA GMINY
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Sponsorami tegorocznej imprezy byli: FM Logistic, Termy 
Mszczonów, Biedronka, Lewiatan, Bank Spółdzielczy, Blachy 
Pruszyński, Stacja Kontroli Pojazdów przy ulicy Tarczyńskiej, PZU 
– Teresa Byliniak, KUPIEC – sklep wielobranżowy, Danuta i Adam 
Narożni, Gospodarstwo Rolnicze Borówek p. Łasica, IGLAK – 
Waldemar i Urszula Wójcik, Stolarnia p. Reszka, Piotr i Monika 
Wójcik – krzewy ozdobne Green Park, Katarzyna Banasiewicz, 
Gospodynie z Osuchowa p. Kiełkiewicz, p. Goś, Sklep Zoologiczny 
- Agata Wróbel, Sklep Spożywczy AGA – Agnieszka Czarnecka, 
Sklep Nico-roxa styl – Aldona Sobczak, Bar To-co Mirosława 
Dymecka, ITR MOTOR Jarosław Wacławek, PHU INTER- S Piotr 
Sielski, Aqua Nostra  Maciej Kosiński, Salon Fryzjerski p. Sas, Salon 
Fryzjerski p. Pietrzyk, Salon Kosmetyczny EDEN Marzena Stefa-
nowska, Krzysztof Kłopotowski, Aneta i Cezary Zdulscy, Piekarnia 
- Kuliccy, Wyroby wędliniarskie – Kuliccy, Restauracja Apetito, 

J a n i n a 
i Łukasz 
Ko p e rs c y, 
Waldemar 
S u s k i 
( s p o n s o r 
„ w e s o ł e j 
kolejki). 

MM, GCI

3 września odbył się pogrzeb śp. Jerzego Mrukiewicza, 
byłego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mszczonowa 
w kadencji samorządowej  1998-2002. Zmarły był też zasłu-

żonym członkiem mszczonowskiego Cechu w latach 1990-2004. 
W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu członkowie rodziny, 
znajomi i przyjaciele, a także przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz rzemieślnicy, których reprezentacja przybyła na 
pogrzeb wraz ze sztandarem. Pogrzebową Mszę Świętą, jaka 
odbyła się w kaplicy Parafii pod wezwaniem Świętego Ojca Pio 
celebrował ks. proboszcz Sławomir Tulin. Śp. Jerzy Mrukiewicz 
zmarł w dniu 31 sierpnia 2016 roku, przeżywszy 67 lat. 

MM

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie Śp. Jerzego Mrukiewicza

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W czwartek, 25 sierpnia, w siedzibie Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury kolejny raz rozdano „Energetyczne Tornistry”. 
Wyprawki, zawierające plecak i artykuły szkolne, otrzymało 
45 pierwszoklasistów z najbardziej potrzebujących rodzin. 
„Energetyczne Tornistry” dla najmłodszych już po raz czwarty 
ufundowała spółka PGE Dystrybucja. Szkolne wyprawki, licznie 
zgromadzonym rodzicom i dzieciom, przekazywali przedstawi-
ciele Oddziału Łódź-Teren: Zastępca Dyrektora Generalnego 
Piotr Jóźwiak i Dyrektor Rejonu Energetycznego Żyrardów Piotr 
Bogumiła także Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. 
Nad sprawnym przebiegiem wręczania tornistrów czuwali także 
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczo- nowie.

Kiedy dzieci wybrały już swoje plecaki, wszyscy zgroma-
dzeni mogli wysłuchać krót-
kiej prezentacji dotyczącej 
bezpiecznego użytkowania 
urządzeń elektrycznych. 
Prowadzący, inspektor BHP, 
zaprosił też najmłodszych 
do rozwiązywania rymowa-
nych zagadek. Prawidłowe 
odpowiedzi pracownicy 
PGE nagradzali dodatkową 
niespodzianką – świecącym 
długopisem. Dzieci mogły 
także przymierzyć elementy 
stroju ochronnego montera 
instalacji elektrycznej, co 
spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem przyszłych 
pierwszoklasistów. Na zakoń-
czenie spotkania wszyscy 
zgromadzeni zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek, 
także ufundowany przez PGE.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY

PGE i MOPS

„Energetyczne Tornistry”  
dla pierwszoklasistów
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W dniu 10 września 2016 r., w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego 
mszczonowskiego Ratusza, odbyła się niecodzienna uroczystość 
związana z dostojną rocznicą małżeńską.

Państwo Józef i Teodora Skoneczni, mieszkańcy miejsco-
wości Strzyże, obchodzili 65. rocznicę swojego ślubu. Związek 
małżeński zawarli oni 29 grudnia 1950 r. w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Piekarach. 

Państwo Skoneczni wychowali czworo dzieci, trzy córki 
i syna, doczekali się dwanaściorga wnucząt i osiemnaściorga 
prawnucząt. Swoje życie związali z miejscowością Strzyże. 
Obydwoje pochodzą z Gminy Mszczonów, Pan Józef ze Zbiroży, 
Pani Teodora z miejscowości Pieńki-Strzyże. Całe życie Państwo 
Skonieczni prowadzili gospodarstwo rolne. Dziś wiodą spokojne 
życie, będąc na emeryturze.

Uroczystość Jubileuszowa zgromadziła liczną, pokoleniową 
rodzinę, która towarzyszyła nestorom rodu w tej doniosłej 

chwili. Z okazji pięknej rocznicy para małżeńska została odzna-
czona medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej 
dekoracji Jubilatów odznaczeniami, dla podkreślenia osobi-
stego i społecznego znaczenia małżeństwa,  dokonał Burmistrz 
Mszczonowa Pan Józef Grzegorz Kurek. Miłym akcentem była 
również obecność na uroczystości Przewodniczącej Rady Sołec-
kiej, która w imieniu mieszkańców sołectwa Strzyże  złożyła 
Jubilatom życzenia i wręczyła piękne kwiaty. Para małżeńska 
otrzymała również listy gratulacyjne od organów władzy miasta 
jako dowody uznania za przykład życia, trwałość małżeństwa 
i jedność rodziny. Podczas uroczystości nie zabrakło  serdecz-
nych życzeń, również ze strony bliskich osób, kwiatów, wspo-
mnień, wzruszeń, a także tradycyjnej lampki szampana. 

Dostojnym Jubilatom, składamy raz jeszcze wyrazy uznania 
i szacunku, życząc wszelkiej pomyślności i szczęśliwej wędrówki 
w stronę dalszego Jubileuszu Małżeńskiego – 70. rocznicy, nazy-
wanej w polskiej tradycji Jubileuszem Kamiennym.

  
Barbara Kłopotowska 

 Kierownik USC

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Gra w podchody z zagadkamizakończyła pierwszy sezon 
działalności Klubu Miłośników Gier „wyGracie”. Przez całelato 
dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy zapraszały pracownice 
Gminnego Centrum Informacji: Magdalena Podsiadły, Alek-
sandra Skoneczna i Dagmara Bednarek, które były także pomy-

słodawczyniami waka-
cyjnej akcji. Pomysł 
zaproszenia miesz-
kańców do wspólnych 
rozgrywek pojawił się 
już w ubiegłym roku. 
Grupa Amshinow, 
w skład której weszły 
także pracownice GCI, 
zrealizowała wówczas 
projekt „Zagrajmy 
w historię”, który 
uzyskał dofinanso-
wanie z Programu FIO 
Mazowsze Lokalnie. 
Efektem działań 

USC

Jubileusz małżeński

GCI

Klub Gier podsumował letni sezon
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„Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę”, pod takim 
hasłem zorganizowana została tegoroczna akcja lata w mieście 
z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury. Tradycyjnie, jak 
każdego roku, MOK stworzył niepowtarzalną, cieszącą się 
dużym zainteresowaniem ofertę kulturalno-rozrywkową 
skierowaną do mieszkańców miasta i gminy Mszczonów. 
Ciekawy program i nietuzinkowe zajęcia przyciągają co roku 
grono dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców.

Dla dzieci zorganizowano poranki filmowe, warsztaty 

plastyczne, wokalne, recytatorskie, taneczne, a także zajęcia 
z gry na trąbce i na gitarze, wakacyjne spotkania z piosenką  
(karaoke), wirtualne gry komputerowe oraz zajęcia muzyczno-
-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych i terapię zajęciową 
dla podopiecznych Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”. 
MOK zorganizował również, cieszące się niebywałym zaintereso-
waniem, przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu arty-
stów studia ART.-RE. Ponadto dla najmłodszych mieszkańców 
miasta i gminy zorganizowano bal i wycieczkę.

Dyrekcja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury pamiętała 
również o dorosłych mieszkańcach gminy uwzględniając 
w swojej ofercie mnóstwo różnorodnych zajęć, w tym m.in. 
warsztaty z tańca dla dorosłych, seanse nocne, tańce przy 
dźwiękach kapeli, warsztaty plastyczne, malowanie w plenerze 
oraz zajęcia z gimnastyki zdrowotnej.

Łukasz Nowakowski, GCI 

KULTURA

społeczników było zorganizowanie cyklu gier terenowych, 
które nawiązywały do historii Ziemi Mszczonowskiej. Działal-
ność Klubu była naturalną kontynuacją dobrze przyjętego przez 
mieszkańców pomysłu.

Podczas wakacji wspólne rozgrywki przeniesione zostały 
do siedziby GCI, gdzie możliwe były spotkania niezależne od 
pogody. W ich trakcie wszyscy uczestnicy mieli okazję przypo-
mnieć sobie dawne gry takie, jak szachy, warcaby czy Chińczyk, 
a także poznać nowe propozycje dla pasjonatów gier – m.in. 
Uno czy magiczne kamienie Jishaku. Dużo entuzjazmu wśród 
klubowiczów wzbudziły także zabawy zespołowe takie, jak 

Kalambury i Wisielec oraz terenowe - podchody. Ważny jednak 
nie był rodzaj gier, ale emocje towarzyszące rozgrywkom a tych 
zdecydowanie nie brakowało. Podobnie, jak dobrych humorów, 
których nie mogła zepsuć nawet przegrana. W końcu liczyła się 
przede wszystkim dobra zabawa i wspólnie spędzony czas.

Łącznie odbyło się 9 spotkań Klubu, w których, z różną często-
tliwością, uczestniczyło ok. 30 dzieci i dorosłych. Podczas podsu-
mowania zabaw każdy z uczestników otrzymał od GCI drobne 
upominki, wśród których znalazły się także gry i talie kart. 

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Podsumowanie akcji„Lato w Mieście” 
z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury
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W pierwszą sobotę września w Mszczonowie odbyło się 
niecodzienne wydarzenie. Miejski park, położony przy ulicy 
Sienkiewicza, gościł przedstawicieli władz samorządowych, 
gminnych jednostek, pracowników biblioteki oraz młodzież 
gimnazjalną - wszystkich tych, którzy przyłączyli się do ogólno-
polskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku,w całym kraju-
,reprezentanci różnych środowisk przedstawiali powieść „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza. Do akcji, już po raz trzeci, przy-
łączyła się także Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, 
która zorganizowała plenerowe czytanie. Wśród lektorów, którzy 
prezentowali dzieło noblisty, znalazła się, między innymi, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radna Barbara 
Gryglewska, która po zakończeniu spotkania wyraziła ogromne 
zadowolenie, że już kolejny raz mszczonowianie mogą uczestni-
czyć w akcji promującej polską literaturę. 

Spotkanie w parku otworzyła dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Anna Czarnecka, która podziękowała za przybycie 
i krótko przedstawiła ideę programu. Specjalnie na tegoroczną 
edycję adaptację powieści przygotował Tomasz Burek - krytyk 
literacki, literaturoznawca i eseista. Narodowe Czytanie rozpo-
częła para prezydencka, która fragmenty książki prezentowała 
w warszawskim Ogrodzie Saskim. W całej Polsce powieść 
historyczną przedstawiano w plenerze, szkołach, instytucjach 
publicznych, rozgłośniach radiowych i wielu miejscach, które 
przyciągnąć miały nie tylko miłośników książek. Ideą akcji jest 
w końcu promowanie czytelnictwa, szczególnie polskiej litera-
tury. 

Mszczonowscy lektorzy znakomicie sprostali zadaniu zapre-
zentowania powieści, która obfituje w trudne słownictwo zwią-
zane z miejscem i czasem akcji. Szczególnie cieszy ogromne zaan-
gażowanie i przejęcie uczennic z gimnazjum, które przyłączyły się 
do Narodowego Czytania, a także obecność radnej Gryglewskiej, 
która pokazała, że idea promowania literatury jest bliska także 
władzom samorządowym. Właśnie dzięki wsparciu gospodarzy 
gminy oraz aktywności pracowników biblioteki i jej osuchow-
skiego oddziału, w Mszczonowie poziom czytelnictwa wykracza 
ponad ogólnopolskie wskaźniki. Z badań opublikowanych przez 
Bibliotekę Narodową wynika, że w roku 2015 jedynie 37% bada-
nych zadeklarowało przeczytanie co najmniej jednej książki. Jak 
podkreśla dyrektor MBP Anna Czarnecka w naszej placówce co 
roku notujemy zwiększenie liczby czytelników, podobnie sytuacja 
wygląda także w filii w Osuchowie. Młodzież wypożycza, oczywi-
ście, najczęściej lektury, ale ogromną popularnością cieszy się 
także fantastyka oraz powieści młodzieżowe. Najbardziej cieszy 
nas to, że coraz więcej rodziców przychodzi do biblioteki razem 
ze swoimi dziećmi. W czasach, gdy komputer i telewizja oferują 
tak wiele, atrakcyjnych form rozrywki, jedynym sposobem, by 
zachęcić do czytania młode pokolenie jest dawanie im dobrego 
przykładu w domu. Jeżeli rodzice chętnie sięgają po literaturę, 
bez względu na jej tematykę, jest duża szansa, że dzieci także 
rozpoczną swoją przygodę ze słowem pisanym spoza kanonu 
obowiązkowych lektur szkolnych.

Narodowe Czytanie, to próba pokazania tego, że czytanie 
wcale nie musi być nudne.Szczególnie, gdy w podróż po kartach 
powieści wyrusza się w towarzystwie. Nie od dziś wiadomo, że 
wspólne czytanie i dyskusje o książkach rozwijają wyobraźnię 
i pogłębiają wiedzę. Spotkanie w mszczonowskim parku poka-
zało, że literatura potrafi także zbliżać ludzi, bez względu na ich 
wiek i pozycję społeczną. 

Dagmara Bednarek, GCI

KULTURA

MBP

Słowa Sienkiewicza zabrzmiały  
w mszczonowskim parku
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Geografia i podróżowanie, to dwa pokrewne tematy. A czy 
można wpleść w to jeszcze literaturę? Oczywiście, że tak! Prze-
konali się o tym uczniowie klas piątych ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie. 

W poniedziałek, 19 września, o godzinie 10:00 w bibliotece 
zaczęła się dość nietypowa lekcja. Niby geografia, w tle mapa 
Afryki, ale co to? Nagle słyszymy o Stasiu i Nel, czyli co? Lekcja 
polskiego? Nie, to tylko spotkanie pt. „Śladami Stasia i Nel”, 
poprowadzone przez naszego dobrego znajomego – podróż-
nika, nauczyciela angielskiego i miłośnika kultury Azji – Pana 
Piotra Kowalczyka.

Śladem bohaterów powieści „W pustyni i w puszczy” wyru-
szyliśmy w multimedialną podróż po afrykańskim kontynencie. 
Odwiedziliśmy takie kraje jak: Sudan, Etiopię, Kenię i Egipt. Pan 
Piotr opowiedział nam dużo o dzisiejszych formach podróżo-
wania po Afryce – tych popularnych, ale też tych wygodnych. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in. że Henryk Sienkiewicz nigdy 
nie był na Czarnym Lądzie, oraz że Staś i Nel nie mogli napotkać 
na swojej drodze puszczy, gdyż na terenie ich trasy występuje 
w dużej części pustynia i sawanna.

Opowieść Pana Kowalczyka była dla uczniów niezwykle 
praktyczną formą nauki: dzięki jego doświadczeniom piątokla-
siści mogli nie tylko wysłuchać opowieści prowadzącego, ale też 
wypytać go o różne interesujące ich tematy.

Mamy nadzieję, że nauka nie pójdzie w las (czy też w puszczę). 
 Dziękujemy za uczestnictwo!

Natalia Syndybał

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

Poszukiwacze książek
W poniedziałek nasi czytelnicy wzięli udział 

w niecodziennej akcji „Poszukiwacze książek”. 
Zabawa została przygotowana przez biblio-
tekarzy z naszej placówki. Tego samego dnia, 
wczesnym rankiem zaczęliśmy lokować wybrane 
pozycje książkowe w strategicznych częściach 
naszego miasta. Sama zabawa rozpoczęła się 
punktualnie o godzinie 12:00. 

Do zabawy przygotowaliśmy 24 książki, które 
były powiązane tytułami z miejscem, w którym 
czekały na znalazcę. W siedzibie biblioteki przy-
gotowaliśmy odpowiadające książkom wska-
zówki. Teraz już spokojnie możemy wyjawić 
kilka tytułów i miejsca ich znalezienia: „Cyfrowa 
twierdza” – Miejski Ośrodek Kultury, „Pocze-
kajka” – przystanek przy Bankach PKO i Białej 
Rawskiej, „Rany kamieni” – okolice Ośrodka 
Zdrowia, „Nie mów nikomu” – Gminne Centrum 
Informacji, „Dom” – Hotel Panorama. Znalazcom 
gratulujemy i dziękujemy za duże zaintereso-
wanie akcją – do godziny 18:00 wszystkie trofea 
książkowe zostały odnalezione.

Natalia Syndybał

MBP

„Śladami Stasia i Nel” w bibliotece
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„Komputerowy ćpun” zagościł  
w bibliotece

Od wielu lat słyszymy o uzależnieniu od gier i jego nega-
tywnych skutkach. Pewnie wielu rodziców zastanawia się, 
dlaczego gry stają się głównym sposobem spędzania wolnego 
czasu swoich dzieci. Spotkanie, które odbyło się we wtorek, 20 
września, z pewnością byłoby szansą na znalezienie właściwych 
odpowiedzi. Naszym gościem był Krzysztof Piersa – autor książki 
„Komputerowy ćpun”.

 Książka ta nie jest typowym poradnikiem - to przede 
wszystkim historia człowieka, który od piątego roku życia nało-
gowo grał w gry. Jego opowieść skończyła się happy endem – 
ale jeśli myślicie, że było łatwo, to jesteście w błędzie. „Mogłem 
przegrać całe życie” – czytamy na okładce jego książki. Pan 
Krzysztof zaczął walczyć z nałogiem i w tej walce odniósł zwycię-
stwo. Teraz podzielił się swoim doświadczeniem z naszymi 
czytelnikami z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza. 

 Na spotkaniu zostały przedstawione przekonania 
i poglądy graczy; dlaczego grają w gry komputerowe, co one im 
dają? Dlaczego są ciekawą formą rozrywki? Dostaliśmy również 
dużą porcję faktów i mitów dotyczących gier, np. „dzięki graniu 
uczę się języka angielskiego” – prawda? Wcale nie. Gry uczą nas 
jedynie niektórych zwrotów, sformułowań i słów, ale na tym 
„nauka” się kończy. Pan Piersa nie owija w bawełnę – podczas 
wymieniania własnych wymówek, które stosował, aby grać bez 
przerwy, pokazuje nam gdzie naprawdę leży granica między 
chwilową rozrywką a manią grania non-stop. Uczniowie zarzu-
cili naszego gościa długą listą pytań: Ile godzin grał? Jak teraz 
wygląda jego życie? Czy nadal gra? I wiele innych.

 Kulminacją naszej nietypowej lekcji było poznanie 
sposobu na uzależnienie od komputera, które jest jednocześnie 
własnym przykładem autora. Jeśli chcecie go poznać, nic stra-
conego – zapraszamy do biblioteki – wypożyczcie „Kompute-
rowego ćpuna”, przeczytajcie i dowiedzcie się, jak radzić sobie 
z problemem i jak nauczyć się zdrowego podejścia do tematu 
gier komputerowych.

Natalia Syndybał

Lekcje biblioteczne
W dniach 22 i 23 września bibliotekę odwiedziły klasy 

pierwsze z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza. Te dwa 
dni poświęciliśmy na zapoznanie gimnazjalistów z zasobami 
biblioteki. Uczniowie poznali pojęcie bibliografii, zaznajomili się 
z układem książek na półkach i według jakich zasad przypisuje 
się je do danego działu. Poznali podział książek na literaturę 
popularno-naukową i piękną. Pokazaliśmy młodzieży również 
naszą biblię bibliotekarza – Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną, 
czyli system klasyfikacji zbiorów bibliotecznych. Podczas spaceru 
po bibliotece chłopcy i dziewczęta odszukali książki ze swojej 
kategorii wiekowej, zobaczyli jakie mamy nowości na półkach – 
w tym filmy i audiobooki. Jednak zapoznanie się z ofertą biblio-
teki nie było jedynym zadaniem tych spotkań. Uczniowie mogli 
na chwilę przyjąć zawód „bibliotekarz” i stworzyć własny opis 
bibliograficzny. Wszyscy wywiązali się z tego zadania znakomicie, 

dobrze się przy tym bawiąc. Dziękujemy i liczymy na 
częste odwiedziny uczniów w naszej placówce. 

Natalia Syndybał

KULTURA
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Już od kilku lat Wolontariat „DOBRE SERCE” wraz z Nadle-
śnictwem Grójec prowadzi akcję „Czysty Las Leczy Nas”. Sprzą-
tanie lasu w Osuchowie, który podlega pod Nadleśnictwo 
Grójec, odbywa się dwa razy do roku. Zawsze wiosną, gdy 
pozwala już na to aura, a także w końcówce lata, tuż przed gmin-
nymi dożynkami. Ostatnie wielkie sprzątanie przeprowadzono 
w sobotę 10 września. Wzięło w nim udział około 50 osób, zwią-
zanych z „Dobrym Sercem”. Przebieg akcji nadzorowali wspólnie 
Urszula Pietrzak z ramienia Wolontariatu oraz zajmujący się 
promocją Nadleśnictwa Marcin Ukleja i gospodarz terenu, 

leśniczy Leśnictwa Osuchów Marek Zientek. Efektem całodnio-
wego sprzątania było 200 worków, wypełnionych wszystkim 
tym, co w lesie zalegać nie powinno. Oprócz popularnych śmieci 
trafiały do worków gabarytowe odpady, takie jak chociażby 
stare opony i pocięte części samochodowych karoserii. Trady-
cyjnie czyszczenie lasu zakończono ogniskiem, podczas którego 
nie zabrakło kiełbasek, dostarczonych przez Nadleśnictwo oraz 
słodyczy i innych smacznych produktów, o jakie zadbał Wolon-
tariat.

„Dobre Serce” jest znane na Ziemi Mszczonowskiej, 
chociażby dzięki otwartemu w 2012 roku Punktowi Żywienia. 
Akcja leśna także popularyzuje jego działalność. 

Tekst: MM

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA / SPORT

W dniach od 2 do 6 września 2016r. na pływalni w Eindhoven 
i plażach Noordwijkw Holandii odbyły się Mistrzostwa Świata 
w Ratownictwie Wodnym Open i Masters. W zmaganiach wzięło 
udział 2630 zawodników z 220 klubów i organizacji ratowni-
czych zrzeszonych w International  Life Saving (ILS).W zawodach 
uczestniczył Starszy Ratownik mszczonowskich Term Andrzej 

Goljan oraz Mastersi żyrardowskiego WOPR: Józef Różalski, 
Bogdan Dubiński i Krzysztof Kokosza.Niezmiernie miło jest 
nam poinformować o wielkim sukcesie Andrzeja Goljana, który 
w sztafecie wraz z Krzysztofem Kokoszą zdobył złoty medal 
w konkurencji rzut liną z czasem 18,88s. Ponadto Józef Różalski 
w konkurencjach indywidualnych zdobył 4 medale: 3 srebrne 
oraz złoty w konkurencji 50 m holowania manekina z czasem 
49,67 s ustanawiając Nowy Rekord Świata.

Drużyna Masters Żyrardowskiego WOPR w ogólnej klasy-
fikacji generalnej zajęła 43 pozycję wśród 220 klubów całego 
świata. Holenderscy ratownicy (Reddingsbrigade) przygoto-
wali 22 konkurencje indywidualne i drużynowe co sprawiło, 
że zawody oprócz wysokiego stopnia trudności, były bardzo 
ciekawe i widowiskowe.

Wyniki na stronie http://www.lifesaving2016.com

„DOBRE SERCE” i Nadleśnictwo Grójec

DOBRE SERCE dla osuchowskiego lasu 

OSiR

ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA 
TRAFIA NA TERMY MSZCZONÓW!

http://www.lifesaving2016.com
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Z Krzysztofem Kokoszą oraz Andrzejem Goljanem,  
Mistrzami Świata w Ratownictwie Wodnym  

rozmawia Łukasz Nowakowski.

Na początku naszej rozmowy chciałbym Panom pogratu-
lować spektakularnego osiągnięcia podczas organizowanych 
w Holandii Mistrzostw Świata w Sportowym Ratownictwie 
Wodnym. Osobiście uważam, że zasługujecie Panowie nie 
tylko na miano Mistrzów Świata, którymi de facto zostaliście, 
ale również określenieWas autorytetami i wzorami do naśla-
dowania, szczególnie dla młodych ludzi. Proszę powiedzieć,jak 
zostać mistrzem?
- Na wstępie chcielibyśmy podkreślić, że zdobyte w dniach 
2-6 września na pływalni w Eindhoven Mistrzostwo Świata, 
to sukces ekipy w składzie Józef Różalski, Bogdan Dubiński, 
Krzysztof Kokosza oraz Andrzej Goljan. Wszyscy wystartowaliśmy 
w barwach narodowych, jako Żyrardowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.W sumie w naszej kategorii wiekowej 
Masters zdobyliśmy 5 medali. Józef Różalski w konkurencjach 
indywidualnych zdobył 4 medale, 3 srebrne oraz złoty na 50 
m holowania manekina z czasem 49,67 s ustanawiając Nowy 
Rekord Świata. Natomiast nasza sztafeta czyli Andrzej Goljan 
i Krzysztof Kokosza zdobyła złoty medal w konkurencji rzut liną 
z czasem 18,88 s. Nasza drużyna w klasyfikacji  generalnej zajęła 
43 pozycję spośród 220 klubów całego świata.

Zdradźcie Panowie swoją receptę na sukces. Panie Krzysztofie-
,proszę powiedzieć skąd zrodziła się pasja do pływania i ratow-
nictwa wodnego?
- Pierwsze kroki pływackie, jak wielu żyrardowian, stawiałem 
na stawach cegielni w Wiskitkach i pływalni usytuowanej na 
rzece Pisiprzy ul. Kanałowej. Notabene był to świetny na tamte 
czasy obiekt. Później, oczywiście, dużo czasu spędzałem na 
pływalni przy ul. Farbiarskiej. Sam pomysł, aby zostać ratowni-
kiem wodnym zrodził się chyba też z potrzeby chwili. 
Gdy w latach szkolnychwypoczywaliśmy na cegielni 
w Wiskitkach, jedna z koleżanek popisywała się 
umiejętnościami pływackimi i w pewnym momencie 
zaczęła tonąć.Nie zastanawiając się ani chwili wsko-
czyłem po nią do wody, a ona w panice chwyciła mnie 
tak mocno, że gdyby nie pomoc kolegów, pewnie 
zakończylibyśmy tę przygodę na dnie stawu. Na szczę-
ście zakończyło się to tylko ogromnymi siniakami. 
Postanowiłem wtedy, że należy podnieść swoje kwali-
fikacje i tak to się zaczęło.

Panie Andrzeju, a jak to było w pańskim przypadku?
- Pasja do sportu jest obecna w mojej rodzinie od 
pokoleń. Mój tata był zawodnikiem kolarskim, bardzo 
dobrze pływał i zaszczepił we mnie tę pasję. Chodząc 
do szkoły brałem udział w licznych zawodach pływac-
kich osiągając dobre wyniki.Tak się zrodziła moja 
miłość do pływania, która była powodem do zrobienia 
w 1973 roku uprawnień ratowniczych. Dzięki temu 

mogłem łączyć swoją pasję z zarobkiem.

Czy pamiętacie Panowie swoje pierwsze zawody i wyniki, jakie 
udało się wówczas osiągnąć? Zacznijmy od Pana Krzysztofa.
- Nigdy nie byłem pływakiem „zawodowym” , a w pływaniu 
jak w każdej dyscyplinie sportowej profesjonalny trening ma 
ogromne znaczenie. Amator z zawodowcem ma bardzo małe 
szanse. Jednak dzięki wielu szkoleniom, pod okiem często 
bardzo dobrych trenerów, podniosłem swoje kwalifikacje 
pływackie i mogłem już rywalizować w lokalnych zawodach, 
a później w kategorii Masters. W latach osiemdziesiątych wygry-
waliśmy mistrzostwa województwa i często kwalifikowaliśmy 
się na zawody krajowe i międzynarodowe. Często pokonywa-
liśmy o wiele młodszych zawodników, stąd też kiedyś podczas 
Mistrzostw Polski zapytano nas: gdzie są zawodnicy, bo widzimy 
tylko działaczy?

Panie Andrzeju, czy pańska kariera wyglądała podobnie?
- U mnie wszystko zaczęło się w roku 1980, kiedy wziąłem 
po raz pierwszy udział w ogólnopolskich zawodach ratowni-
czych. Pojechałem z marszu, zupełnie nieprzygotowany, nie 
znając nawet konkurencji. Wśród kilkudziesięciu zawodników, 
zająłem 9 miejsce, co uważam za ogromny sukces. W 1996 
roku zacząłem pracować w Skierniewicach jako ratownik 
na tamtejszej pływalni. Mając wówczas 40 lat starałem się 
udowodnić moim młodszym kolegom po fachu, że nie jestem 
od nich gorszy. W związku z tym zacząłem ostro trenować 
pływanie poprawiając znacznie swoją wydolność i technikę 
pływacką. Startowałem wtedy w zawodach ratowniczych 
zajmując czołowe miejsca w eliminacjach ogólnopolskich. 
Najlepszy wynik osiągnąłem w roku 1997 podczas mistrzostw 
Polski w Oświęcimiu. W sześciu konkurencjach, trzy razy 
wygrałem, dwa razy zająłem drugie miejsce, a raz trzecie. To był 
mój najlepszy start, jaki miałem w swojej karierze. Pod koniec 
lat 90-tych brałem także udział w licznych mistrzostwach, w tym 
w Warszawie, Lublinie, a także we Wrocławiu, kończąc je zawsze 
sukcesami.

A jak wyglądały starty w imprezach rangi międzynarodowej?
- Z wyjazdów zagranicznych możemy wymienić rok 2000, 
w którym odbyły się mistrzostwa świata w pływaniu zorganizo-
wane w Monachium. Był to nasz pierwszy wyjazd zagraniczny, 
podczas którego poznaliśmy czołówkę najlepszych pływaków 

OSiR

Mistrzem można zostać w każdym 
wieku

SPORT
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świata, w tym Marka Spitza, który przeszedł do historii jako 
pierwszy zdobywca siedmiu złotych medali w czasie jednych 
Igrzysk Olimpijskich. W trakcie całej kariery 33 razy ustana-
wiał rekordy świata. Na tych mistrzostwach poziom pływacki 
zawodników był dla nas szokujący. Mężczyźni w wieku ponad 
60 latprzepływali 100 metrów w około minutę. To był nie lada 
wyczyn.Wtedy startowaliśmy w barwach Nawy Skierniewice. Co 
prawda, medali nie było, ale fakt, że mogliśmy rywalizować ze 
światowej klasy pływakami był dla nas bezcenną lekcją i niezapo-
mnianym przeżyciem.Następnie w 2008 roku byliśmy w Berlinie 
na mistrzostwach świata w sportowym ratownictwie wodnym. 
Pojechaliśmy jako WOPR Żyrardów. Ja z Krzysztofem musie-
liśmy, niestety, przez błąd techniczny rozstać się z medalem, za 
to naszych dwóch kolegów z ekipy wywalczyło jeden srebrny 
medal wkonkurencji rzut liną.

To ta sama konkurencja, w której w tym roku zdobyliście złoto?
- Dokładnie tak. W Berlinie nam nie wyszło przez złe ułożenie 
rąk na linie. Podczas tegorocznych mistrzostw Holandii wykona-
liśmy tę konkurencję bezbłędnie. Obaj możemy przyznać, że od 
wiosnysolidnie przygotowywaliśmy się do tych zawodów. Chcie-
liśmy naprawić swój błąd z Berlina i jak widać udało się. Andrzej 
może potwierdzić moje słowa, że w rzucie liną liczy się precyzja 
i czas. Przed zawodami musieliśmy wypracować najlepszą tech-
nikę rzutu i holowania. Metody są dwie, bardziej ryzykowna, 
ale zdecydowanie szybsza oraz metoda pewna, jednak bardziej 
czasochłonna. Zdecydowaliśmy się zaryzykować wybierając tą 
pierwszą. Efekt – złoty medal, także opłacało się.

Czy myślicie już Panowie o kolejnych zawodach ?
- Na pewno nie spoczniemy na laurach i dopóki będzie zdrowie 
i siły, będziemy stawali do rywalizacji. Jeżeli chodzi o najbliższe 
mistrzostwa świata, to odbędą się onew Australii. Niestety, 
z uwagi na odległość i koszt takiego wyjazdu, ta impreza jest 
poza naszym zasięgiem. Myślimy jednak poważnie o starcie 
w mistrzostwach Europy w przyszłym roku.

Jestem pełen podziwu, że w tak dojrzałym wieku jesteście 
Panowie wizytówką zdrowego i aktywnego trybu życia. To 
wspaniałe, że poprzez swoją pasję i osiągane wyniki zara-
żacie innych ludzi aktywnym stylem życia, dając tym samym 
przykład, że wiek nie stanowi żadnej bariery do osiągania 
sukcesów. Co Wam daje pływanie?
- Pływanie należy do tej samej grupy aktywności fizycznej, co 
bieganie czy jazda na rowerze. Jest treningiem aerobowym, czyli 
takim, podczas którego mięśnie otrzymują dużą dawkę tlenu 
niezbędnego do spalania zapasów energii. Dlatego taki rodzaj 
sportu jest najskuteczniejszy w walce z nadwagą. Pływanie ma 
też inne zalety – odciąża kręgosłup, angażuje wszystkie grupy 
mięśni i modeluje sylwetkę. Pływanie pozwala zahartować orga-
nizm i zapobiec niektórym chorobom. Wykonywanie ruchów 
kończyn i ciała powoduje wzmocnienie naczyń krwionośnych 
skóry oraz zakończeń nerwowych.Poprawa krążeniaprzyczynia 
się do lepszego metabolizmu i do wzmocnienia układu nerwo-
wego. Ponadto pływanie ma korzystny wpływ na układ odde-
chowy. Mięśnie oddechowe zostają wyraźnie wzmocnione, 
a pojemność życiowa płuc wzrasta.

Jak często pływać na basenie, żeby poprawić kondycję?
- Istotna jest regularność. Pływanie przez30 minut dwa czy tylko 
raz w tygodniu- to wystarczy. Efekty będzie widoczny już po 
kilku tygodniach. Pływać może każdy, ale osoby z niewydolno-

ścią krążenia, po zawałach, z podwyższonym ciśnieniem muszą 
zachować ostrożność. W takich przypadkach wskazany jest 
spokojnyrelaks w wodzie oraz bardzo wolne pływanie, którenie 
wymaga dużego wysiłku.

Czy na terenie Mszczonowa i Żyrardowa jest wystarczająca 
baza sportowa do uprawiania tej dyscypliny sportu?
- Mamy wspaniałą bazę do uprawiania tego sportu. W Mszczo-
nowie jest kompleks basenów termalnych. W sezonie letnim 
funkcjonuje otwarty basen sportowy. Poza sezonem można 
korzystać z niecki z wodą geotermalną. Profesjonalny basen 
całoroczny znajduje się w Żyrardowie. Ten obiekt spełnia 
wszelkie standardy techniczne i zapotrzebowanie osób chcą-
cych się nauczyć pływać tudzież doskonalić technikę pływacką.
W obu obiektach przez cały rok prowadzone są zajęcia z nauki 
i doskonalenia pływania, zarówno grupowe, jak i indywidualne. 
To jest pierwszy krok do tego, by odnaleźć w sobie potencjał. 
Wykwalifikowana kadra instruktorów przygotowuje dzieci 
i młodzież do zawodów pływackich, dzięki którym mogą oni 
zasmakować rywalizacji, sprawdzić się, a my jako doświad-
czeni trenerzy potrafimy wytypować nietuzinkowe osoby, które 
później osiągają ogólnopolskie sukcesy w pływaniu i ratownic-
twie wodnym.

Czy pływanie cieszy się coraz większą popularnością?
- Zdecydowanie tak. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że 
zdolność do pływania zwiększa bezpieczeństwo podczas przeby-
wania nad zbiornikami wodnymi. Osoby wypoczywające w lecie 
nad jeziorem lub nad morzem czują się pewniej korzystając 
z wody i sprzętu wodnego, jeśli potrafią dobrze pływać. Umie-
jętność radzenia sobie w środowisku wodnym stwarza ponadto 
wiele możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu. Możliwe 
jest wówczas uprawianie sportów wodnych, takich jak żeglar-
stwo, jachting motorowy oraz kajakarstwo. Pływanie samo 
w sobie jest świetną rozrywką, a w połączeniu z grami i zaba-
wami jest doskonałym pomysłem na aktywny wypoczynek dla 
całej rodziny. Poza tym pływanie relaksuje i pozwala oderwać się 
od problemów życia codziennego.

Czy pływanie to pasja, którą można już porównać 
z cieszącymi się dużym zainteresowaniem dyscyplinami 
sportu, jak piłka nożna, koszykówka czy chociażby tenis? 
- Jeszcze za wcześnie by porównywać zainteresowanie pływa-
niem do piłki nożnej, którą traktuje się w Polsce jak sport naro-
dowy. Można śmiało stwierdzić, że pływanie jest pasją ogromnej 
ilości ludzi kochających aktywny tryb życia. Na pływalni w Żyrar-
dowie bardzo często jako WOPR Żyrardów i AQUA Żyrardów 
organizujemy amatorskie zawody pływackie, w czasie których 
pływacy – hobbyści mogą zmierzyć się ze sobą na krótkich 
dystansach lub po prostu zmierzyć sobie swój własny czas 
w danej konkurencji i w ten sposób weryfikować swoje postępy. 
Tego rodzaju akcje mobilizują do systematycznego uczęszczania 
na pływalnię i motywują do aktywnego trybu życia. Zachęcamy, 
żeby spróbować swoich sił i nie bać się konfrontacji pływackich 
z innymi zawodnikami. Warto brać udział w festynach spor-
towych i zawodach pływackich. Od tego się zaczyna droga do 
mistrzostwa.

Dziękuję Panom za rozmowę.
- My również dziękujemy.

Rozmawiał Łukasz Nowakowski, GCI
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Punkt Informacji Turystycznej, który mieści się na 
Termach w Mszczonowie ponownie otrzymał Certyfikat 
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Dokument ten jest 
potwierdzeniem jakości usług świadczonych w ramach obsługi 

turystów. Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 26 
października podczas trwania X Sejmiku Turystycznego Woje-
wództwa Mazowieckiego, który odbył się w Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu.

Certyfikat, z rąk przedstawicieli Zarządu Mazowiec-
kiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odebrał Dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie Michał Szymański.
Certyfikacja ma na celu stworzenie krajowej sieci standaryzo-
wanych jednostek informacji turystycznej współpracujących 
na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Przy ocenie 
Mszczonowskiego Punktu Informacji Turystycznej wzięto pod 

uwagę m.in. lokalizację, dostosowanie archi-
tektury do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
oznakowanie, dostępne materiały o najbliż-
szej okolicy, a także znajomość języków obcych 
osób zatrudnionych w punkcie.

Polski System Informacji Turystycznej 
to jeden z podstawowych instrumentów, 
które mają wspierać promocję regionów. 
Aby stworzyć wspólne standardy w skali 
kraju i zapewnić odpowiednią jakość obsługi 
turystów wprowadzono system certyfikacji 
centrów informacji turystycznej.

W dniu 17.09.2016 r. w Mszczonowie odbył się I turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2016/2017. W zawodach wystartowało 29 zawodników i zawod-
niczek, reprezentantów Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczo-
nowa, Budek Piaseckich, Osuchowa i Sochaczewa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodki poczęstunek.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkuren-
cjach: 

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
I miejsce – Fenig Joanna, Wiskitki

 II miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
 III miejsce – Anna Pawlak, Żyrardów

2.	 Młodzicy:
  I miejsce – Jośko Jan, SKTS Sochaczew
 II miejsce – Bartosz Witecki, UKS Lutkówka
 III miejsce – Marcin Pawlak, UKS Lutkówka
 IV miejsce – Aleksander Jaros, UKS Lutkówka
 V miejsce – Jakub Szymański, UKS Lutkówka

3.	 Juniorzy:

I miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
II miejsce – Michał Woliński, Mszczonów
III miejsce – Piotr Pytlak, Wiskitki
IV miejsce – Maciej Szymański, Osuchów
V miejsce – Michał Skarzyński, Mszczonów

4.	 OPEN: 
I miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów
II miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
III miejsce – Jakub Zygier, Żyrardów
IV miejsce – Mirosław Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
V miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran 
Prix” Mszczonowa edycja 2016/2017 odbędzie się w sobotę 
22.10.2016 r. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin turnieju GP Mszczonowa oraz wyniki 
turniejów są zamieszczone na stronie OSiR Mszczonów: www.
serwis.mszczonow.pl/2819,edycja-2016-2017.html

Dariusz Biernacki

SPORT

OSiR

Grand Prix Mszczonowa w tenisie 
stołowym

OSiR

Certyfikat Polskiego Systemu 
Informacji Turystycznej 
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W niedzielę 18 września 2016r. odbyła się kolejna 
edycja Rajdu Rowerowego „W pogoni za szarlotką” zorgani-
zowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie 
w ramach produktu turystycznego „Weekend z Termami 
Mszczonów”. Na starcie stawiło się 194 miłośników „dwóch 
kółek”. Uczestnicy indywidualni, grupy znajomych a także rodziny 
z dziećmi, podzieleni zostali na 16 Patroli, które w odstępach 
pięciominutowych, począwszy od godziny 10-tej, wyruszały na 
około 60-kilometrowy szlak. Tym razem organizatorzy przygoto-
wali wymagającą trasę, na której zadaniem patroli było odnale-
zienie 6 punktów kontrolnych, potwierdzenie swojej obecności 
w danych punktach, jak również wykonanie w międzyczasie 
ciekawych grupowych zadań.

Jak co roku Rajd Rowerowy „W pogoni za szarlotką” miał 
formułę rajdu na orientację. Na starcie uczestnicy poznali loka-
lizację tylko pierwszego punktu, którym okazała się  WINNICA 
W DWÓRZNIE. Miejsce położenia Winnicy jest niezwykłe. 
Znajduje się ona w otulinie lasów, w najwyższym punkcie na 
Mazowszu, gdzie bierze początek pięć rzek. Plantacja wznosi się 
nad pięciohektarowym jeziorem, granicząc z nim od południa. 
Uczestnicy mogli wraz z właścicielem zwiedzić Winnicę a tuż po 
otrzymaniu potwierdzenia obecności na punkcie kontrolnym 
grupy rowerzystów udały się w stronę drugiego punktu, który 
zlokalizowany był w pobliżu urokliwie położonej Stajni YKE we 
wsi Redlanka. Podczas przejazdu do kolejnego punktu, którym 
okazała się wieś Bystrzanów, każdy patrol, żeby zaliczyć grupowe 
zadanie, musiał uzbierać 30 dorodnych szyszek i okazać je na 
kolejnym punkcie kontrolnym.

Następnym miejscem, do którego udały się grupy uczest-
ników był Zespół Pałacowo - Parkowy w Młochowie. Budowę 
klasycystycznego pałacuw Młochowie rozpoczęto w 1807 roku 
według projektu Jakuba Kubickiego, znanego między innymi 
z zaprojektowania warszawskiego Belwederu czy Arkad na 
skarpie Zamku Królewskiego w Warszawie. Park przy pałacu 
w Młochowie został zaprojektowany przez Waleriana Kronen-

berga, twórcy około 300 ogrodów i parków w Polsce. Po otrzy-
maniu pieczątki na karcie startowej rowerzyści pojechali do 
Żabiej Woli na piknik EKO DZIEŃ SZARLOTKIorganizowany 
przez Stowarzyszenie LGD „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”. Każdy 
z uczestników został tam poczęstowany pyszną szarlotką oraz 
sokiem z jabłek.

Oprócz przejazdu zaplanowaną trasą przez miłą i spokojną 
okolicę, dla uczestników rajdu zostały przygotowane zabawy 
i konkursy „na wesoło”,w których każdy mógł spróbować swoich 
sił. Uczestnicy zmierzyli się m.in. w takich konkurencjach, jak 
wspomniane już zbieranie szyszek, czy zadaniez ułożeniem hasła 
z „rozsypanki”. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs dla 
patroli, w którym uczestnicy musieli ułożyć wierszyk o tematyce 
rajdu rowerowego „W pogoni za szarlotką”.

Po krótkim odpoczynku w Żabiej Woli rowerzyści wyru-
szyli na poszukiwanie lokalizacji ostatniego, szóstego punktu 
kontrolnego i zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, powoli zaczęli 
zjeżdżać na metę Rajdu, która tym razem zlokalizowana była 
w Wodnej Osadzie w Grzegorzewicach. Oczekiwanie na pozo-
stałych uczestników umilał spacer pośród stawów, otoczonych 
lasami. Część stawów właściciel udostępnia do wędkowania, 
oferuje zakup żywych ryb. Wszystkie ryby pochodzą z gospo-
darstwa w Grzegorzewicach. Woda w stawach posiada pierwszą 
klasę czystości. Hodowla jest w pełni ekologiczna, ryby karmione 
są naturalnym pokarmem i są okresowo badane.

Na mecie na wszystkich rowerzystów czekał gorący poczę-
stunek (ognisko z kiełbaskami). Spośród osób, które odwiedziły 
wszystkie punkty, uroczyście rozlosowano nagrody. W tym 
miejscu składamy wielkie podziękowania dla Pana Piotra Deca, 
właściciela Wodnej Osady w Grzegorzewicach, za serdeczne 
przyjęcie uczestników Rajdu. Również ogromne podzięko-
wania składamy właścicielom Winnicy w Dwórznie za ogromne 
zaangażowanie oraz ufundowanie wspaniałych nagród. Słowa 
podziękowania kierujemy także do hoteli ARTIS LOFT HOTEL 
oraz HOTEL PANORAMA za ufundowanie voucherów. Ponadto 
wszyscy rajdowicze otrzymali vouchery, które upoważniają 
do skorzystania z miłej, godzinnej kąpieli w mszczonowskich 
Termach.

Wszystkim uczestnikom Rajdu serdecznie dziękujemy za 
aktywne uczestnictwo. Dziękujemy, że za każdym razem przy-
jeżdża Was coraz więcej!!!Zapraszamy na kolejne Rajdy!!!

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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Strzelecka służba podczas uroczystości pogrzebowych śp. 
podporucznik Danuty Siedzikówny („Inka”) i śp. podpułkow-
nika Feliksa Selmanowicza („Zagończyka”) była prawdziwym 
zaszczytem. Mszczonowianie weszli w skład połączonego 
oddziału strzeleckiego, którym dowodził st. insp. Marek Olczyk, 
komendant Obwodu Pomorskiego Związku Strzeleckiego RP. 
Znalazło się w nim około trzydziestu strzelców z Gdańska, Helu, 
Jawora i Mszczonowa. Na pogrzeb przybyły też strzeleckie poczty 
sztandarowe z Gdańska, Pruszkowa i Aleksandrowa Łódzkiego. 
Strzelcy ZSR-u przez dwa dni, 27 i 28 sierpnia, czuwali przy 
trumnach Inki i Zagończyka wystawionych w Kaplicy Królewskiej 
przy gdańskiej Bazylice Mariackiej. Podczas samych uroczy-
stości pogrzebowych, jakie odbyły się w 70. rocznicę wyko-
nania wyroku śmierci na bohaterskich żołnierzach niezłom-
nych, pełnili służbę przy drzwiach wejściowych do bazyliki (od 
strony ulicy Świętego Ducha oraz przy wejściu głównym). Poma-
gali też dostać się do świątyni osobom niepełnosprawnym, 
odbierali kwiaty, wieńce i wiązanki licznie przynoszone przez 
uczestników pogrzebu. Następnie na cmentarzu garnizo-

nowym strzelcy wspólnie z harcerzami wspierali działania 
policji, mające na celu takie pokierowanie osobami przybyłymi 
na uroczystości żałobne, aby przebiegły one jak najsprawniej.  

***
Wielogodzinna służba była wyczerpująca, ale też niezmiernie 
satysfakcjonująca. Udział w pożegnaniu jednych z największych 
Bohaterów powstania antykomunistycznego był naszym strze-
leckim obowiązkiem i wywiązaliśmy się z niego z należytym 
poświęceniem. 

Tekst i foto: Piotr Dymecki, GCI

SPORT / HISTORIA

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Strzelecka służba podczas uroczystości 
pogrzebowych „Inki” i „Zagończyka”
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8 WRZEŚNIA W MSZCZONOWIE 
ROZPOCZĄŁ SIĘ WOJENNY TERROR 
W 1939 roku pierwsze niemieckie czołgi wjechały do Mszczo-
nowa 8 września o godzinie 8.00. Hitlerowcy rozpoczęli swoje 
rządy w mieście od egzekucji. Jedna z nich miała miejsce na 
placu targowym przy ulicy Grójeckiej. Obecnie stoi tam pomnik 
poświęcony mszczonowianom poległym podczas II wojny 
światowej. Na postumencie umieszczona została także tablica 
informująca o rozstrzelaniu w tym miejscu grupy wziętych do 

niewoli żołnierzy oraz pojmanych cywilów. Egzekucję przeżył 
Józef Piestrzeniewicz. Gdy Niemcy oddalili się z miejsca zbrodni, 
ranny doczołgał się do pobliskiej stodoły i tam znalazł ocalenie. 
Po wojnie wracał jeszcze do Mszczonowa. W 77. rocznicę tragicz-
nych wydarzeń rekonstruktorzy z Mszczonowa zaciągnęli hono-
rową wartę przy pomniku i zapalili symboliczny znicz pamięci. 
Przebieg krótkiej uroczystości oglądała grupa dzieci, która po 
jej zakończeniu zainteresowała się mundurami i wyposażeniem 
rekonstruktorów oraz chętnie pozowała do zdjęć.

Piotr Dymecki, GCI

Weekendowa przygoda z IRVINem 
Zajęcia strzeleckie w Łąkach Żukowskich były prawdziwą 

przygodą. W pierwszy weekend września mszczonowscy strzelcy 
przez dwa dni i całą noc intensywnie szkolili się pod kierunkiem 
członków stowarzyszenia IRVIN. Podczas szkolenia strzelcy 
a sobie techniki survivalowe, ćwiczyli podstawy zielonej oraz 
czarnej taktyki oraz maszerowali na azymut. Zapoznawali się też 
z miejscową topografią. Uczestniczyli w zajęciach z pierwszej 
pomocy przedmedycznej, a także próbowali ewakuacji rannego, 
tamowania krwotoków tętniczych przy pomocy stazy taktycznej 

i dokonywali na fantomie RKO. Przeszli też wstępny instruktaż 
z bronioznawstwa, korzystając przy tym z pistoletu cz75 oraz 
karabinka M4. Ponadto zakładali obóz DELTA i poznawali tajniki 
rozpoznawania obiektów. Zdobytą wiedzę sprawdzili następnie 
w trakcie nocnych manewrów, podczas których zlecono im 
zadanie dotarcia z wykorzystaniem mapy do wyznaczonego 
punktu, rozpoznania znajdującego się w nim obiektu i unik-
nięcia przy tym wykrycia przez piesze, a także zmotoryzowane 
patrole wroga. 
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HISTORIA

MARSZ ŚLADAMI BOHATERSKIEGO 
PATRONA 

Tegoroczny Nocny Marsz Śladami Strzelców Kaniowskich 
odbył się w nocy z 17-go na 18-go września. Była to już III edycja 
tego wydarzenia. Jego trasa wiodła przez Puszczę Mariańską, 
Żuków i Mszczonów. Taki sam odcinek w nocy z 10-tego na 
11-tego września 1939 roku pokonali strzelcy 31 pSK przed 
uderzeniem na Mszczonów.

Uczestnicy Nocnego Marszu rozpoczęli go od nastrojo-
wego ogniska i poczęstunku w Puszczy Mariańskiej, korzystając 
z gościmy proboszcza Parafii p.w. Św. Michała Archanioła ks. 
Krzysztofa Wojcieszaka. Z tego punktu do Pomnika Strzelców 
Kaniowskich w Mszczonowie pokonali trasę liczącą około 12 
kilometrów. Po drodze zapalili znicze pamięci na wojennych 
mogiłach w Puszczy Mariańskiej i w Studzieńcu. Zatrzymali się 
także przy murowanej kapliczce w Żukowie, pod którą podpuł-
kownik Wnuk odpoczywał przed atakiem na Mszczonów.

Marsz stanowił część składową obchodów zwycięskiej Bitwy 
Mszczonowskiej `39. Po forsującej marszrucie mszczonowscy 
rekonstruktorzy i strzelcy z JS 5132 ZSR wzięli udział w porannej 
Mszy Świętej w intencji żołnierzy 31 pSK i ich dowódcy podpuł-
kownika Wincentego Wnuka, odprawionej przez ks. proboszcza 
Sławomira Tulina w kaplicy Parafii pod wezwaniem Świętego 
Ojca Pio, a następnie zapalili znicze pamięci na mogiłach żołnier-
skich, jakie znajdują się na nowym cmentarzu przy ulicy Makla-
kiewicza.

Organizatorami III Nocnego  Marszu Śladami Strzelców 
Kaniowskich byli: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne oraz członkowie 
GRH „STRZELCY” im. 31 pSK i mszczonowskiej Jednostki Strze-
leckiej 5132 im. 31 pSK Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. 
Przedsięwzięcie wsparli: Anna Witecka (opieka medyczna), 
Marek Tadrzak (transport konny), Jacek Olczak (transport samo-
chodowy) oraz Marek Wardak (obsługa medialna).

Piotr Dymecki, GCI

Ten marsz na pewno na długo pozostanie w pamięci 
strzelców, tym bardziej, że młodzieży udało się uniknąć wykrycia 
i, wygrywając z własną słabością, maszerować w pełnym oporzą-
dzeniu niemalże przez całą  noc. Trzeba przyznać, że raport 
z wykonanego prawidłowo zadania złożony po wszystkim opie-
kunowi szkolenia przyniósł uczestnikom ogromną satysfackcję. 
Strzelcy nie zapomną także „smaku” powtarzanego wielo-
krotnie toru przeszkód oraz zakwasów, wynikłych na skutek 
„przepracowanych” pompek, przysiadów, brzuszków i innych 

ćwiczeń, będących „zasłużonymi nagrodami”, za popełniane 
podczas szkoleń błędy. Tak to już jest, że do głowy najlepiej trafić 
przez mięśnie. Tężyzna fizyczna dzięki takiemu systemowi nauki 
jest murowana. Na koniec szkolenia młodzi mszczonowianie nie 
kryli, że liczą na dalszą współpracę z instruktorami IRVINa i już 
nie mogą  się doczekać kolejnych weekendów spędzonych na 
strzeleckim dokształcaniu. 

 Tekst i foto: Piotr Dymecki 

Dla upamiętnienia ofiar sowieckiej 
napaści na Polskę

Mszczonowscy Strzelcy w dniu 18 września uczestniczyli 
w wydarzeniu głównym tegorocznych uroczystości upamiętnia-
jących ofiary napaści sowieckiej na Polskę z 17 września 1939 
roku. Organizatorami obchodów, jakie rozpoczęły się już 1 wrze-
śnia i potrwają do 8 października, są  Urząd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Lwowa i Kresów 
Biniszewicze, Fundacja Lwów i Kresy Południowo –Wschodnie, 

a także Łazienki Królewskie. Honorowy patronat 
nad uroczystościami sprawuje Prezydent RP Andrzej 

Duda. Pomysłodawczyni zorganizowania cyklu wydarzeń rocz-
nicowych - dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Aleksandra Bini-
szewska - do współpracy przy ich przygotowaniu pozyskała Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Dowództwo Garnizonu Warszawa, Starostwo  Grodzisk Mazo-
wiecki, Gminę Grodzisk Mazowiecki, Gminę Mszczonów, Gminę 
Radziejowice, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Miesięcznik 
Miłośników Motoryzacji AUTOMOBILISTA, a także mszczo-
nowską GRH STRZELCY im. 31 pSK. 

18 września nad centrum stolicy odbył się pokaz lotniczy, 
który uczestnicy obchodów obserwowali stojąc na Placu 
Zamkowym pod Kolumną Zygmunta. Następnie wraz z rekon-
struktorami przeszli pod Katedrę Świętego Jana, gdzie dowódca 
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oddziału rekonstruktorskiego Tadeusz Iwan, złożył meldunek 
Sławomirowi Jodełce, który tego dnia wcielił się w rolę generała 

brygady Józefa Olszynę - Wilczyńskiego - dowodzącego w 1939 
roku Grupą Operacyjną „Grodno”. Ta drobna inscenizacja wzbu-
dziła żywe zainteresowanie mieszkańców stolicy, obecnych 
akurat na Starym Mieście. Zaraz potem rozpoczęła się Msza 
Święta, w której uczestniczył m.in. pełniący obowiązki Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 
Józef Kasprzyk. Kolejnymi punktami obchodów warszawskich 
były: wieczorny Koncert Kresowych Słowików, a także wręczenie 
honorowych odznak i dyplomów „Za honor i prawdę”. Wyróż-
nienie to, przyznawane przez Fundację Lwów, otrzymały trzy 
osoby związane z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Histo-
rycznym, Grupą Rekonstrukcji Historycznej, a także Związkiem 
Strzeleckim Rzeczypospolitej – Beata Sznajder, Dariusz Jańczy 
i Piotr Dymecki.

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak

Strzelcy wśród witających  Matkę Bożą 
na  Ziemi Mszczonowskiej  

Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii 
p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie, a tym samym 
w Dekanacie Mszczonów,  odbyło się  we wtorek 20 września. 
Powitania dokonał JE Biskup  Pomocniczy Diecezji Łowickiej 
Wojciech Osial. W trakcie uroczystości, jaka odbyła się  na Placu 

Piłsudskiego, przed mszczonowskim ratuszem, biskupowi towa-
rzyszyli: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przy-
bylski, wicedziekan ks. prałat Waldemar Okurowski,  głoszący 
nauki  misyjne podczas rekolekcji, poprzedzających podniosłe 
chwile peregrynacji -   ojciec Marek  SKOWROŃSKI z Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów, proboszczowie sąsiednich parafii 
- m.in.  ks. proboszcz Sławomir Tulin z Parafii p.w. Świętego Ojca 
Pio w Mszczonowie 
i   ks. prałat Zbigniew 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHISTORIA
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W okresie wakacji, w sobotę 6 sierpnia br., uczniowie liceum 
uczestniczyli w VII Pikniku Energetycznym na rzecz ekologii, 
który odbył się w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Organi-
zatorem imprezy był powiat żyrardowski, przy współudziale 
Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w Katowicach 
i Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa 
i Okolic. Celem pikniku była popularyzacja działań w zakresie 
ekologii i zdrowego trybu życia oraz oszczędnego korzystania 
z zasobów natury. Piknik miał charakter informacyjno-semina-
ryjny i wystawienniczy, a seminaria w głównej mierze odnosiły 
się do odnawialnych źródeł i zasobów energii. Była to impreza 
festynowa z dobrą muzyką. Hasło imprezy brzmiało: „Życie jest 
energią - szanuj energię”.

Liceum reprezentowały uczennice: Monika Wróblewska 

i Olga Ciećwierska z klasy III A oraz Bożena Rybkowska, Natalia 
Czepik i Dorota Dobrzyńska z klasy II A. Jednym z elementów 
pikniku było podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czyst-
szej Produkcji, którą w imieniu Liceum Ogólnokształcącego 
im. Szarych Szeregów podpisała nauczycielka tej szkoły Pani 
Grażyna Ścisłowska. Dokument ten podpisała również wice-
-dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie. Są to jedyne szkoły 
w powiecie żyrardowskim, które zobowiązały się tą deklaracją 
do rozpowszechniania i praktykowania prewencyjnej strategii 
zarządzania środowiskiem naturalnym oraz działań na rzecz 
ochrony środowiska. Warto dodać, że mszczonowskie liceum 
w tym roku szkolnym wprowadziło kierunek nauczania związany 
z wykorzystaniem systemów ekologicznych i geotermalnych 
oraz odnawialnych źródeł energii.

Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających, szczególnie samochodzik o napędzie wodo-
rowym, modele wiatraków i baterii słonecznych, które są od 
tego roku na wyposażeniu szkoły.

Krystyna Iżycka

SPORT

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów

Uczniowie na Pikniku Ekologicznym

Chmielewski z  Parafii p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce, a także  
ks. Jan Lewandowski. Podczas rozpoczęcia peregrynacji kopii 
Cudownego Obrazu po Ziemi Mszczonowskiej nie zabrakło miej-
scowych samorządowców, których reprezentowali burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek i starosta Wojciech Szustakiewicz. 
W licznej grupie witających mszczonowian znaleźli się  ponadto 
przedstawiciele wszystkich grup parafialnych z mszczonowskiej 

parafii farnej, jak również orkiestra i strażacy OSP Mszczonów, 
Chór Parafialny oraz Strzelcy z GRH Mszczonów i Jednostki 
Strzeleckiej ZSR nr  5132. Podczas Apelu Jasnogórskiego Strzelcy 
zaciągnęli honorową wartę przy Obrazie, która trwała także na 
wieczornym czuwaniu młodzieży. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak
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Tradycyjnie, 1 września zadzwonił pierwszy dzwonek symbo-
lizujący rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W tym dniu 
uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta 
i gminy Mszczonów zaczęli kolejny rok szkolny 2016/2017. 
Spotkanie ze szkołą poprzedziły Msze Święte. Następnie 
uczniowie wraz z rodzicami, opiekunami i nauczycielami udali 
się do swoich szkół.

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie 
najmłodszych uczniów powitały dyrektorki placówek. W Szkole 
Podstawowej -Agnieszka Walczyńska – Łoś, zaś w mszczonow-
skim Gimnazjum - Anna Rusinowska. Dyrekcja poinformowała 
uczniów o obowiązujących w szkole zasadach, a także życzyłaim 
wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy 
i umiejętności.Po przemówieniach uczniowie wraz z wycho-
wawcami udali się do sal lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i nauczycielom 
wiele zadowolenia i wspaniałych sukcesów.

Łukasz Nowakowski, GCI

* * *

Według szacunkowych danych, w Polsce w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej jest około 210 tysięcy dzieci, maturzystów 
- blisko 290 tysięcy. W sumie ponad 4 miliony 600 tysięcy dzieci 
i młodzieży rozpoczęło 1 września nowy rok szkolny.W tym roku 
nie ma obowiązku szkolnego dla sześciolatków, zniesiono spraw-
dzian dla szóstoklasistów, a maturzyści będą mogli odwoływać 
się od wyników egzaminu maturalnego. Ponadto ujednolicono 
terminy organizacji roku szkolnego i złagodzono restrykcyjne 
przepisy dotyczące żywienia w szkołach tak, aby uczniowie mieli 
większy wybór zdrowego jedzenia.

Zmiany w strukturze oświaty będą wprowadzane stopniowo 
od roku 2017/2018. Planowana jest 8-letnia szkoła podsta-
wowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum 
oraz dwustopniowa szkoła branżowa. Uczniowie rozpoczynający 
naukę w klasie szóstej, za rok pójdą do VII klasy podstawówki. 
Projekty odpowiednich aktów prawnych będą kierowane do 
konsultacji społecznych we wrześniu i październiku. Szczegó-
łowe dane będą dostępne w połowie listopada.

Źródło: PAP

SP w Mszczonowie

Nowy rok szkolny czas zacząć

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Witamy w roku szkolnym 2016/2017
Pierwszego września 2016 roku w Gimnazjum zadzwonił 

pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2016/2017. 
O godzinie 9:15 pani dyrektor Anna Rusinowska powitała 
uroczyście licznie przybyłą młodzież, nauczycieli oraz rodziców. 
Uczniowie klas pierwszych poznali swoich wychowawców oraz 
pedagogów uczących w naszej szkole. Po uroczystym apelu 
młodzież udała się wraz z wychowawcami do klas. Naukę 
w Gimnazjum rozpoczęło 100 uczniów klas pierwszych. Do 
Gimnazjum uczęszcza 323 uczniów.

Wychowawcy klas:
Klasa I A mgr Monika Chałek 
Klasa I B mgr Paweł Promowicz
Klasa I C mgr Elżbieta Banaszkiewicz  

Klasa I D mgr Oleksandra Hucul 
Klasa II A mgr Iwona Lipińska
Klasa II B mgr Aneta Dropińska
Klasa II C mgr Magdalena Dobrzyńska
Klasa II D mgr Ewa Zabłocka
Klasa III A mgr Ewa Pawłowska
Klasa III B mgr Agnieszka Niewiadomska
Klasa III C mgr Agata Wiśniewska
Klasa III D mgr Sylwia Śledź
Klasa III E mgr Katarzyna Malinowska

Stypendium firmy Mostva w roku szkolnym 2016/2017 
otrzymali następujący uczniowie:
1. Norbert Fredrysiak
2. Gabriela Owczarek
3. Anna Olborska
4. Klaudia Woszczyk

WARSZTATY SZKOLENIOWE  
w SZKOLE PODSTAWOWEJ 
Mechanizm wpływu agresywnych gier komputerowych na 
zachowania dzieci i nastolatków był tematem warsztatów, jakie 

dla nauczycieli oraz uczniów klas IV – VI odbyły się w dniu 9 
września w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Poprowa-
dził je pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, 
profesor nadzwyczajny Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilak-
tyki Społecznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostały 
najbardziej agresywne gry oraz ich edukacyjno-zabawowe 
alternatywy. Podczas spotkania rodzice i nauczyciele dzielili 
się z prowadzącym swoimi obserwacjami i doświadczeniami 
w omawianym temacie. Chyba każdy z nas zetknął się w swoim 
życiu ze skutkami, jakie wywołują agresywne gry w psychice 
młodych ludzi. Problem ten narasta. Gry robią się coraz bardziej 
realistyczne, a przez to coraz bardziej „atrakcyjne” dla młodzieży. 
Zgodnie z oczekiwaniami rodziców uczniów dyrekcja mszczo-
nowskej szkoły, przy wsparciu aktywnej Rady Rodziców, pragnie 
częściej podejmować tak cenne inicjatywy. Problemy wycho-
wawcze należy rozwiązywać zarówno w szkole, jak i w domu. 
Procesu wychowawczego nie da się przerzucić tylko na jedną ze 
stron. Młody człowiek musi otrzymywać jasny i zgodny przekaz 
zarówno od swoich rodziców. jak też szkolnych wychowawców. 
Tylko wtedy będzie można oczekiwać pozytywnych rezultatów. 
Jak zgodnie stwierdzono na zakończenie warsztatów „nie ma 
złych dzieci, są tylko błędy wychowawcze”. 

MM

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Społeczność Szkoły Podstawowej w Lutkówce 24 września 
przeżywała swoje wielkie chwile. Szkole zostało nadane imię 
byłego właściciela dóbr w Nosach Poniatkach, żołnierza, uczest-
nika wojen napoleońskich i Powstania Listopadowego – majora 
Józefa Wiśniewskiego. Uroczystości nadania imienia zostały 
połączone z poświęceniem i wręczeniem szkolnego sztan-
daru, a także poświęceniem odrestaurowanej mogiły majora 
Wiśniewskiego, jaka znajduje się w przykościelnej skarpie lutkó-
wieckiego kościoła.  Poświęcenia sztandaru dokonał w trakcie 
Mszy Świętej dziekan wojsk lądowych Wojska Polskiego- ks. 
pułkownik Grzegorz Krupski. W podniosłych uroczystościach 
uczestniczyli ponadto: ks. prałat Zbigniew Chmielewski – 
proboszcz Parafii w Lutkówce, poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jednocześnie prezes Związku Sadowników RP Miro-
sław Maliszewski, radny województwa mazowieckiego Adam 
Orliński, starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakie-
wicz, radna powiatu żyrardowskiego Krystyna Penczonek, burmi-
strza Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Mszczonowa - Andrzej Osiński i Marek Zientek, 
przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara 
Gryglewski, radni rady miejskiej, dyrektor generalny  Fran-
cusko – Polskiej Izby Gospodarczej Monika Constant, dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Mszczonowie Ewa Zielińska, 
dyrektorzy szkół gminnych oraz zrzeszonych w Unii Petrykow-
skiej,  dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 

Mszczonów,  komendant KP  w Mszczonowie Krzysztof Puszcz, 
dzielnicowa Emilia Wielorańska, były dzielnicowy Paweł Czar-
necki, przedstawiciele  Kół Łowieckich: grójeckiego (KŁ Jenot – 
Juliusz Prytycki oraz Grzegorz Czarnecki) i mszczonowskiego (KŁ 
Lis – Sławomir Wisławski), aktor i przyjaciel szkoły Jerzy Janeczek, 
prezes Związku Sadowników RP Oddział Pniewy Krzysztof Czar-
necki, prezes Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 
Marek Wardak, wiceprezes MSH Piotr Dymecki, przedstawiciele 
GRH Ułanów Grochowskich Artur Bartosiak i Edward Okrasa, 
byli dyrektorzy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lutkówce, 
a także Ryszard Szymczak, który był pomysłodawcą wyboru 
kandydata na patrona szkoły. Pan Szymczak odkrył ponownie 
dla lokalnej społeczności wielkiego patriotę, jakim był major 
Wiśniewski. To dzięki niemu odnalezione zostało wiele pamiątek 
po majorze, a także ustalony został jego chlubny życiorys.  

Po Mszy Świętej wszyscy zaproszeni goście wraz z gospo-
darzem uroczystości, czyli dyrektorem SP Lutkówka Grzego-
rzem Olczakiem udali się  pod odrestaurowany pomnik majora 
Wiśniewskiego. Poświęcenia nagrobka dokonał ks. dziekan 
pułkownik Grzegorz Krupski. Następnie uroczysty pochód, 
prowadzony przez orkiestrę dętą  OSP Mszczonów oraz zespół 
strażackich tamburmajorek  i marżonetek  udał się  do szkolnego 
budynku.  Tam najpierw odsłonięto pamiątkową tablicę z imie-
niem patrona, a w dalszej części wbito pamiątkowe gwoździe 
do drzewca sztandaru oraz dokonano jego wręczenia dyrek-
torowi Olczakowi. Następnie powierzony mu symbol szkoły 
w uroczysty sposób  przekazał on uczniom.  W poczcie sztan-
darowym fundatorów sztandaru znaleźli się: Grzegorz Antolak, 
Aleksandra Dziża oraz Magdalena Pawlak. W pocztach uczniow-
skich, które odebrały sztandar z rąk dyrektora szkoły byli: Kacper 

SP w Lutkówce

Szkoła w Lutkówce zyskała patrona 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Całkiem niedawno rozpoczął się nowy rok nauki, 
a uczniów Szkoły Podstawowej w Bobrowcach spotkała 
bardzo sympatyczna niespodzianka. W trosce o bezpieczeń-
stwo najmłodszych mury naszej placówki odwiedzili policjanci,  
a mianowicie asp. Sławomir Zieliński oraz st. sierż. Emilia Wielo-
rańska. Na powitanie znakomitych gości uczniowie odśpiewali 
piosenkę „Pan policjant”. Następnie zostali zaproszeni do poga-
danki i praktycznych ćwiczeń na temat bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Dzieci pod fachowym okiem policjantów dowiedziały 
się, co oznaczają poszczególne znaki drogowe oraz poznawały 
prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię. Omawiano 

także zagadnienia związane z bezpiecznym przewo-

żeniem maluszków 
w samochodach oraz 
jazdą na rowerze. 
Dyskutowano na 
temat bezpiecznych 
zabaw i zagrożeń 
czyhających na 
dzieci. Przypomniano 
także numery alar-
mowe. Na zakoń-
czenie nasi goście 
obiecali kolejną 
wizytę. Czekamy 
z niecierpliwością.

Angelika Woźniak

Basiński, Ewa Łuszczyk, Natalia Wojtyniak, Igor Nowakowski, 
Marta Misztal i Alicja Krawczyk. Gwoździe w drzewiec wbijali: 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Andrzej Osiński, dyrektor Grzegorz Olczak oraz zastępca 
przewodniczącego Rady Rodziców Robert Zylbert.  Kolejnym 
punktem uroczystości było ślubowanie przedstawicieli szkoły na 
ufundowany sztandar. Później nastąpiły przemówienia zapro-
szonych gości, którzy obdarowali też szkołę pamiątkowymi 
podarunkami.  Oficjalną część święta szkoły zakończył program 
artystyczny w wykonaniu uczniów. 

Warto zaznaczyć, że sztandar ufundowany został przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Radę Rodziców Szkoły 
w Lutkówce. W szkolnym ślubowaniu na sztandar uczestni-
czyli: dyrektor Grzegorz Olczak, przewodnicząca Rady Rodziców 
Aleksandra Dziża, przedstawicielka Rady Pedagogicznej Sylwia 
Wisławska, przedstawicielka oddziału przedszkolnego Nicola 
Wolak; przedstawicielka klasy I Amelia Adamczyk, przedstawi-
cielka klasy II Amelia Wojtyniak,  przedstawiciel klasy III Paweł 
Antolak, przedstawiciel klasy IV Bartosz Witecki, przedstawi-
ciel klasy V Michał Borowski i przedstawiciel klasy VI Jan Dziża. 

Prowadzącą  uroczystości była nauczycielka Monika Własiuk. 
Przygotowania do święta szkoły odbywały się pod nadzorem 
nauczycielki  Małgorzaty Gołuch. 

MM, GCI

SP w Bobrowcach

Bezpiecznie w drodze do szkoły

MERKURIUSZ SZKOLNY
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W dniu 13 września, w godzinach porannych do grupy „Misie” 
w Miejskim Przedszkolu przyjechali państwo Glezner, aby prze-
prowadzić wraz z dziećmi zajęcia edukacyjne dotyczące życia 
pszczół. Przedszkolaki poszukiwały odpowiedzi na pytanie „Co 
brzęczy w ulu?”, miały możliwość nie tylko zapytać o wszystko, 
co dotyczy tych owadów, ale też zobaczyć i dotknąć rzeczy, które 

są wykorzystywane do pracy w pasiece. Dzieci zapoznały się 
z budową ula i dowiedziały się dlaczego pszczoły są pożyteczne, 
co to jest pyłek pszczeli i do czego się go wykorzystuje oraz jakie 
jest zastosowanie wosku pszczelego. Nie tylko usłyszały, zoba-
czyły i dotknęły, ale też posmakowały, gdyż miały możliwość 
spróbowania świeżego miodu. Na zakończenie nasi goście przy-
gotowali dla dzieci wiele kolorowanek o „pszczelej tematyce” 
oraz odznaki „przyjaciela pszczół”. Do wspólnej fotografii wraz 
z dziećmi z grupy „Misie” z ogromną radością pozowała „wielka 
pszczoła”. Dziękujemy za wspólny miło spędzony czas. 

Renata Sosnowska

PODRÓŻUJĄCA FILHARMONIA LARGO
We wrześniu po raz kolejny odwiedził Szkołę Podstawową 
w Bobrowcach Marcin Jóźwik – dosłownie człowiek orkiestra, 
przedstawiciel Podróżującej Filharmonii Largo. Wraz z nim 
uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać gry na pianinie, 
gitarze i trąbce. Uczestniczyli w zabawach rytmicznych i posma-
kowali korespondencji sztuk, wykonując ilustracje muzyczne. 
Stworzono plakaty i pojedyncze prace. Dzieci same brały udział 
w tworzeniu muzyki, odtwarzając odgłosy przyrody. W przekaz 
zajęć wpleciono elementy historii tej dziedziny sztuki. Najmłodsi 
tańczyli oraz bawili się. Dzieciom jak zawsze występ bardzo się 
podobał. Zapraszamy ponownie. Więcej informacji  o artyście 
można znaleźć na stronie www.largo-filharmonia.pl.

Angelika Woźniak

Kolejny raz posprzątali świat
Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Bobrowcach jak co 
roku wzięli udział w szkolnej akcji Sprzątania świata. Dzieci, na 
czele z wychowawcami klas, zaopatrzone w worki, rękawice, 
odpowiedni strój i pozytywne nastawienie do akcji ruszyły 
w wyznaczonym wcześniej kierunku i uprzątnęły najbliższe 
okolice szkoły. Swoim działaniem uczniowie obudzili i wzmoc-
nili swoją świadomość ekologiczną oraz dostrzegli koniecz-
ność dbania o otoczenie. Po spacerze wszyscy wrócili do szkoły 
z poczuciem dobrze wykonanej pracy – bardzo potrzebnej 
środowisku. Bożena Bochenek

Miejskie Przedszkole

Poznawanie pszczół w przedszkolu

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

http://www.largo-filharmonia.pl/
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

 
 

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchydla
 

Pana Jarosława Krzemińskiego i syna Kamila
 

z powodu śmierci Żony i Mamy 
składają uczniowie z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce wraz z wycho-

wawcą i rodzicami.

Samorząd Mszczonowa 
składa głębokie kondolencje 
Rodzinie tragicznie zmar-
łych trojga dzieci, miesz-
kańców gminy Mszczonów. 
Wobec ciosu, który spadł na 
Państwa Rodzinę, niełatwo 
znaleźć słowa otuchy. 
Można jedynie życzyć sił 
do zniesienia tego bólu, 
który tylko czas może złago-
dzić. Prosimy przyjąć od 
nas wyrazy najszczerszego 
współczucia. 

Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek

Podziękowanie

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepoka-
lanej przy Parafii św. Jana Chrzciciela 
w Mszczonowie, wraz z 54 uczestni-
kami wyjazdu do Szczuczyna w dniu 
4 września 2016 r. na mszę świętą 
w pierwszą rocznicę śmierci byłego 
proboszcza Lucjana Świderskiego, 
składa podziękowanie Panu Burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowie 
Kurkowi i Radzie Miejskiej za sfinan-
sowanie przejazdu autokarowego 
oraz Pani Magdalenie Podsiadły 
z Gminnego Centrum Informacji za 
koordynację wyjazdu. Jako grupa 
parafialna zapewniamy o modlitwie 
w intencji naszych dobroczyńców. 

Szczęść Boże.

Chór Parafialny wraz z Rycerstwem 
Niepokalanej oraz Bractwem Różań-
cowym działającymi przy kościele 
św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, 
serdecznie dziękują Burmistrzowi Józe-
fowi Grzegorzowi Kurkowi oraz pani 
Magdalenie Podsiadły z Gminnego 
Centrum Informacji w Mszczonowie za 
umożliwienie wyjazdu do Szczuczyna na 
Mszę Świętą w intencji księdza prałata 
Lucjana Świderskiego w pierwszą rocz-
nicę Jego śmierci.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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„POP-MAR”
SKLEP – HURTOWNIA: MSZCZONÓW ul. Maklakiewicza 28 , tel. 604-303-619

Nasza oferta to:
- szeroki asortyment zniczy zalewanych, jak i na wkład (posiadamy znicze: artystyczne, szklane, gipsowe, plasti-
kowe, ceramiczne, LED, elektryczne,gliniane, porcelanowe, z żywicy epoksydowej itp.)
- różnorodność wkładów do zniczy, o sprawdzonej jakości, znanych producentów
- dewocjonalia, świece, wazony, podstawki pod znicze, figurki aniołków itp.:
- wiązanki, stroiki, bukiety z kwiatów sztucznych
- środki do czyszczenia płyt nagrobnych
OD 2012 ROKU WPROWADZILIŚMY SPRZEDAŻ ZNICZY I WKŁADÓW PO NOWYCH, NIŻSZYCH CENACH PREFEREN-
CYJNYCH ORAZ PO CENACH HURTOWYCH
CENY HURTOWE OBOWIĄZUJĄ JUŻ OD ZAKUPU 1 PACZKI
*ceny preferencyjne i hurtowe obowiązują przez cały rok z wyjątkiem okresu od 20 października do 2 listopada.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW …

OGŁOSZENIA / REKLAMY
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY

W edycji 2016/2017 odbędzie się 7 turniejów.  Wartościowe nagrody rzeczowe i puchary będą przyznane za pierwszych PIĘĆ miejsc 
w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju „Grand Prix” zawodnicy otrzymają 
słodki poczęstunek i napoje.
Uwaga: Nagrody i puchary otrzymują tylko ci zawodnicy, który byli na minimum czterech turniejach.
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ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w październiku 2016r. 
na terenie Gminy Mszczonów zorganizowana będzie zbiórka 
następujących odpadów: 
a) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe, 
b) zużyte baterie i akumulatory, 
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory 
komputery, drukarki, faksy, pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki 
odkurzacze, czajniki elektryczne, tostery, sprzęt audiowizualny 
(radia, sprzęt wideo, telefony), elektronarzędzia (wiertarki, 
szlifierki, itp.), sprzęt oświetleniowy (żarówki, świetlówki) 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 
e) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały 
w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia 
robót do starosty (do 1m3), 
f) zużyte opony (do 5 sztuk), 
g) tekstylia, w tym ubrania, 
h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, powstałe 
w gospodarstwie domowym (nie będą odbierane opakowania 
po środkach ochrony roślin i nawozach używanych do produkcji 
rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej). 
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie 
miasta Mszczonów 

W dniu 19.10.2016r. następujące ulice: 
Dworcowa, Kolejowa, Olchowa, Krótka, Grójecka, Ługowa, 
Zarachowicza, Tańskiego, Maklakiewicza, Niesiołowskiego, 
Krzywa, Cmentarna, Traugutta, Kilińskiego, Sienkiewicza, 3-go 
Maja, Narutowicza, Zarzeczna, Opłotki, Piekarska, Rawska, 
Skierniewicka, Józefpolska, Królowej Jadwigi, Grunwaldu, 
Kościelna, Jagiełły, Towarowa, Nowa, Ziemowita, Kazimierza 
Wielkiego, Łąkowa, Cicha, Wierzbowa, Mariana Korpusa, 
Strzelców Kaniowskich, Księdza Gołędowskiego 
W dniu 26.10.2016r. następujące ulice: 
Nowy Rynek, Warszawska, Żyrardowska, Tarczyńska, Kościuszki, 
Młynarska, Poniatowskiego, Dojazd, Bagno, Spokojna, Boczna, 
Polna, Szkolna, Malinowa, Morelowa, Północna, Brzoskwiniowa, 
Armii Krajowej, Wierzejskiego, Storczyków, Wrzosowa, 
Jaśminowa, Spółdzielcza, Kwiatowa, Targowa, Konwaliowa, 
Wschodnia, Fabryczna, Czereśniowa, Graniczna, Rolnicza, 
Różana, Sportowa, Szarotki, Wiśniowa, Wiejska, Szarych 
Szeregów, Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, 
Gen. Sikorskiego, Racławicka, Gimnazjalna, Pogorzałki, Zacisze 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 
terenach wiejskich 
1)  w dniu 20  października  2016r.  na terenie sołectw: 

Adamowice,  Gurba,  Gąba,  Badów  Górny,  Kamionka, 
Wymysłów, Badowo-Dańki, Sosnowica; 

2)  w dniu 21  października  2016r.  na terenie sołectw: 
Janówek,  Pawłowice,  Bobrowce,  Suszniec,  Wygnanka, 
Osuchów (bez Dębin Osuchowskich); 

3) w dniu 24 października 2016r. na terenie sołectw: Wręcza, 
Nowy Dworek-Olszówka, Grabce Towarzystwo, Świnice, 
Marków Towarzystwo, Grabce Józefpolskie; 

4)  w dniu 27  października  2016r.  na terenie sołectw: 
Nosy  Poniatki,  Lutkówka,  Lutkówka-Kolonia,  Zimna 
Woda,  Zbiroża,  Badowo  Mściska,  Ciemno-Gnojna  oraz 
w miejscowości Dębiny Osuchowskie; 

5) w dniu 28  października  2016r.  na terenie sołectw: 
Marianka, Strzyże, Piekary, Zimnice, Piekarowo, Lindów, 
Kowiesy 

W ramach zorganizowanej zbiórki, zostaną odebrane tylko 
odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady powstałe 
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie będą 
odbierane. 
Aby  odpady  zostały  odebrane  sprzed  nieruchomości, 
należy  zgłosić  adres  nieruchomości,  ilość  i  rodzaj 
odpadów w terminie do dnia 14 października 2016r. pod 
numerami telefonów: (0-46) 858-28-30, (0-46) 858-28-
34 lub u sołtysa (w przypadku terenów wiejskich)

Masz problem z alkoholem?
Czujesz, że jesteś uzależniony/uzależniona?

Zgłoś się do Klubu AA „Zorza” w Mszczonowie, przy ul. 
Tarczyńskiej 31.

Otrzymasz profesjonalną pomoc, całkowita anonimowość.
Telefon kontaktowy: 608 463 204

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.


	Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
	Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
	Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
	Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
	Leśnik to nie zawód lecz powołanie
	Powiatowe DOŻYNKI 2016 w Osuchowie
	Przemówienie Burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka
	Szarlotkowe szaleństwo 
w żabiowolskim dworku
	Obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedził Ziemię Mszczonowską 
	Rodzinne świętowanie „u Ojca Pio”
	Pożegnanie Śp. Jerzego Mrukiewicza
	„Energetyczne Tornistry” 
dla pierwszoklasistów
	Jubileusz małżeński
	Klub Gier podsumował letni sezon
	Podsumowanie akcji„Lato w Mieście”
z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury
	Słowa Sienkiewicza zabrzmiały 
w mszczonowskim parku
	„Śladami Stasia i Nel” w bibliotece
	Poszukiwacze książek
	„Komputerowy ćpun” zagościł 
w bibliotece
	Lekcje biblioteczne
	DOBRE SERCE dla osuchowskiego lasu 
	ZŁOTY MEDAL MISTRZOSTW ŚWIATA TRAFIA NA TERMY MSZCZONÓW!
	Mistrzem można zostać w każdym wieku
	Grand Prix Mszczonowa w tenisie stołowym
	Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej 
	Rajd Rowerowy 
„W pogoni za szarlotką”
	Strzelecka służba podczas uroczystości pogrzebowych „Inki” i „Zagończyka”
	8 WRZEŚNIA W MSZCZONOWIE ROZPOCZĄŁ SIĘ WOJENNY TERROR 
	Weekendowa przygoda z IRVINem 
	MARSZ ŚLADAMI BOHATERSKIEGO PATRONA 
	Dla upamiętnienia ofiar sowieckiej napaści na Polskę
	Strzelcy wśród witających  Matkę Bożą na  Ziemi Mszczonowskiej  
	Uczniowie na Pikniku Ekologicznym
	Nowy rok szkolny czas zacząć
	Witamy w roku szkolnym 2016/2017
	WARSZTATY SZKOLENIOWE 
w SZKOLE PODSTAWOWEJ 
	Szkoła w Lutkówce zyskała patrona 
	PODRÓŻUJĄCA FILHARMONIA LARGO
	Poznawanie pszczół w przedszkolu
	ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

