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20 lat samorządności
po mszczonowsku
W tym roku mija 20 lat od chwili powstania
samorządów. W tym czasie Mszczonów dynamicznie się
rozwijał. Było to możliwe dzięki wyjątkowo stabilnej - jak na
polskie realia - miejscowej sytuacji politycznej.
Mszczonowianie od dwóch dekad darzą niezmiennie swoim
zaufaniem burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, który wspólnie
z radnymi pięciu kolejnych kadencji mógł spokojnie realizować
plan rozbudowy gminy. Mszczonów jest wzorcowym
przykładem tego, że można skupić się na gospodarce, unikając
jednocześnie ideologicznych sporów. Gmina w przeciągu 20 lat
zwielokrotniła swój budżet aż 10 -krotnie.
ciąg dalszy na stronie 2

JARMARK MSZCZONOWSKI
NA PLACU PILSUDSKIEGO
5 CZERWCA 2010

6 CZERWCA 2010

PROGRAM :
16.00 - UROCZYSTE OTWARCIE
Wręczenie dyplomów dyrektorom
szkół z XVIII Spotkań Artystycznych
Szkól
16.30-17.30 „AKADEMIA PANA
KLEKSA” - program dla dzieci
17.30-20.30 „A TO CI BIESIADA” super biesiada polska w trzech aktach
20.30-21.30 „KLIMATY LAT 70TYCH” - koncert estradowy zespolów
artystycznych dzialających w MOK
21.30-23.00 „GOLEC u
ORKIESTRA” - gwiazda wieczoru
23.00- „MARCIN SIEGIEŃCZUK
/TOPLES/” - koncert gwiazdy disco-polo

PROGRAM :
10.00 - UROCZYSTA MSZA ŚW.
POLOWA
11.00 - UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE
ZE 130-LECIEM ISTNIENIA OSP I
120-LECIEM DZIAŁANIA
ORKIESTRY STRAŻACKIEJ W
MSZCZONOWIE
12.30 - KONCERT ORKIESTR
STRAŻACKICH
16.30- WYSTĘP MLODZIEŻY Z
KLASY INTEGRACYJNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MSZCZONOWIE
17.00 - WYSTĘP ZESPOLU
BIESIADNEGO „AKORD”
18.00 - WYSTĘP ZESPOLU DISCO
POLO „MR DEX”
19.00 - WYSTĘP ZESPOLÓW
BIESIADNYCH
22.00 - ZAKOŃCZENIE IMPREZY
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20 lat samorządności po mszczonowsku,
czyli
-inwestycje przemysłowe za miliard euro,
-około 90 kilometrów nowych dróg,
-przeszło 120 kilometrów wodociągów,
a także Termy, ciepło z wnętrza ziemi, obwodnica i szanse na centralny port lotniczy
ciąg dalszy ze strony 1
Niegdyś senne miasteczko przeobraziło się w
sprawnie funkcjonujący ośrodek przemysłowo logistyczny, który pozyskał inwestycji krajowych i
zagranicznych na astronomiczną wprost kwotę
miliarda euro. Stworzenie dzielnic przemysłowych i
pozyskanie inwestorów zarówno krajowych jak i
zagranicznych to największe osiągnięcie
samorządowego Mszczonowa. Firmy są kołem
zamachowym gminnej gospodarki oraz gwarantem
tego, że miastu oraz całej najbliższej okolicy nie
zagrozi bezrobocie. Zorganizowanie dzielnic
przemysłowych wiązało się jednak ze sporym
ryzykiem. Inwestowanie w podmszczonowskie byłe
tereny rolnicze mogło przynieść jedynie straty.
Wszystko dobrze się jednak zakończyło. Na dawnych
kukurydzianych polach stoją dziś magazyny i hale
produkcyjne. Odważne działania mszczonowskich
samorządowców nie raz opłacały się gminie.
Inwestycja geotermalna, która odmieniła miasto także
niosła ze sobą na początku wiele niewiadomych.
Ostatecznie zainwestowanie w odwierty geotermalne z
lat 70-tych ubiegłego wieku okazało się strzałem w
dziesiątkę. Dzięki nim mszczonowianie mogą dziś
korzystać z geotermalnego ciepła, piją wodę o
wspaniałych właściwościach oraz mają TERMY, które

Dzielnica przemysłowa miasta
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stały się symbolem miasta. Efektem
pochodnym powstania geotermii są
natomiast zyski ekologiczne. Miasto pozbyło
się dużych, wyeksploatowanych kotłowni,
które nie dość, że zatruwały Mszczonów, to
jeszcze w perspektywie obciążyłyby w końcu
mieszkańców olbrzymimi kosztami
modernizacyjnymi, gdyż stan tych obiektów
- pobudowanych w okresie PRL-u - był
katastrofalny.
Trzecim filarem nowoczesnego Mszczonowa
jest dobrze zorganizowana infrastruktura
komunikacyjna. Władze gminy także w tej
materii wykazały się dalekowzrocznościąinwestując gminne fundusze w wykup
gruntów pod pierwszy etap miejskiej
obwodnicy, co znacząco przyspieszyło jej
powstanie. Pierwszy etap obwodnicy został
oddany do użytku w 2004 roku, zaś drugi
będzie ukończony w roku bieżącym.
Mszczonowscy samorządowcy wiedzą, że
dobra komunikacja to nie tylko miasto
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bezpieczne i wolne od uciążliwości tranzytowych, ale
przede wszystkim umożliwienie dalszego rozwoju
miejscowemu przemysłowi i możliwość
wszechstronnego unowocześniania gminy. Dobre
skomunikowanie gminy i jej dogodne położenie na
mapie Mazowsza sprawiło, że Mszczonów jest brany
pod uwagę, jako najdogodniejsza lokalizacja pod
planowane nowe centralne lotnisko dla Polski. Niestety
sytuacja gospodarcza kraju nie sprzyja szybkiemu
rozpoczęciu tej inwestycji.
Wykorzystanie olbrzymich szans związanych ze
stworzeniem terenów przemysłowych, geotermią i
dogodnym położeniem na skrzyżowaniu szlaków
komunikacyjnych legło u podstaw nowoczesnej gminy
Mszczonów. Gminy, która zmodernizowała wszystkie
swoje placówki oświatowe oraz wybudowała dwa
gimnazja. Gminy mogącej się poszczycić nowo
pobudowanymi: halą sportową, kompleksem
basenowo-rekreacyjnym, wielofunkcyjnym ośrodkiem
kultury, ratuszem oraz wieloma innymi obiektami
użyteczności publicznej. W końcu gminy, która
wzorcowo pozyskuje środki unijne. Za wykorzystanie
środków pomocowych do roku 2007 gmina Mszczonów
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zajmowała w swojej kategorii 3 miejsce w kraju.
Żeby jeszcze efektywniej zabiegać o unijne
fundusze na ochronę środowiska i inwestycje
komunalne samorząd Mszczonowa w 2002
zainicjował założenie Związku Międzygminnego
Mazowsze Zachodnie, w którego skład weszło 8
s ą s i a d u j ą c yc h ze s o b ą g m i n : M s zc zo n ó w,
Radziejowice, Puszcza Mariańska, Wiskitki, Jaktorów,
Żabia Wola, Baranów i Teresin.
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Bardzo istotnie, choć niekiedy może
niedoceniane są też zmiany, jakie zaszły w okresie
samorządowego Mszczonowa w dziedzinie estetyki
o ra z e ko l o g i i . O s t a t n i e l a t a z a o w o c o wa ł y
zmodernizowaniem wszystkich miejskich parków oraz
dokonaniem licznych nasadzeń ozdobnych drzew i
k r z e w ó w w z d ł u ż u l i c . Wy p i ę k n i a ł y c e n t ra
podmszczonowskich wsi. Od 10 lat gmina prowadzi
selektywną zbiórkę odpadów. Mszczonów jest jedynym
polskim miastem w elitarnej europejskiej sieci miast
Brundtland, która skupia miejscowości mające
szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu ekologii i
zastosowaniu nowoczesnych technik umożliwiających
poczynienie oszczędności w zużyciu energii.
Warto także wspomnieć, że dzięki współpracy
samorządu z miejscowymi NZOZ-ami wyremontowane
i należycie wyposażone są obecnie miejscowe placówki
opieki medycznej, a kontrakt podpisany z KRUS-em
pozwolił na uruchomienie w podmszczonowskim
Osuchowie punktu rehabilitacyjnego, który zapewnia
mieszkańcom darmową pomoc specjalistyczną w
zakresie: masażu oraz kinezyterapii i fizykoterapii.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że burmistrz
Grzegorz Kurek jest twórcą sprawnie działającego
samorządowego aparatu urzędniczego, opierającego
się na wysoko wykwalifikowanych pracownikach,
którzy doprowadzili do przyznania Urzędowi
Miejskiemu Certyfikatu Jakości ISO. To dzięki nim oraz
zaangażowaniu radnych udało się w okresie w okresie
4 kadencji samorządowych (1990-2006) wybudować:
t przeszło 12 kilometrów sieci gazowych,
t około 126.5 kilometrów wodociągów,
t 43500 m2 chodników,
t 90 kilometrów dróg i ulic (wybudowanych i
zmodernizowanych).
t ponad 22.5 km kanalizacji sanitarnej,
t oczyszczalnię ścieków,
t ujęcia wody: w Markowie Towarzystwo, w Badowo Mściskach, Badowo-Dańkach, Lindowie,
Osuchowie, Piekarach i Mszczonowie oraz dwa
punkty czerpalne w Edwardowie i
Małachowszczyźnie,
t utworzyć wysypisko śmieci dla Gminy Mszczonów.
Sprawne zarządzanie gminą pozwoliło ponadto na
doprowadzenie do całkowitego zmodernizowania sieci
energetycznej oraz rozbudowania i kompletnej
modernizacji oświetlenia ulicznego z największym GPZ
na Mazowszu Zachodnim.
Najlepszym potwierdzeniem XX letniego
dorobku Gminy Mszczonów oraz wysokich notowań jej
lidera - burmistrza Grzegorza Kurka, niech będzie fakt
jego powołania, jako jedynego polskiego burmistrza,
do powstałego w tym roku przy Prezydencie RP ciała
doradczego, noszącego nazwę Narodowej Rady
Rozwoju.
Spis inwestycji zrealizowanych w ostatniej
kadencji 2006-2010 oraz zestawienie nagród i
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w y r ó ż n i e ń p r z y z n a nyc h
zamieszczamy poniżej.

gminie

M s zc zo n ó w

Inwestycje zrealizowane
w okresie kadencji (2006-2010)
Najistotniejsze inwestycje zrealizowane w 2006
roku:
- termomodernizacja i przebudowa budynku SP we
Wręczy (zadanie realizowane w latach 2005-2006)
-zagospodarowanie terenu sportowego przy SP
Wręcza,
- modernizacja i wyposażenie zaplecza stołówki dla SP
Mszczonów,
-wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami w
miejscowości Zbiroża,
-wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Wręcza, Wręcza A, Olszówka,
Nowy Dworek,
-zagospodarowanie centrum Osuchowa
-budowa kanalizacji deszczowej w Osuchowie,
-przebudowa drogi we wsi Zimnice
Najistotniejsze inwestycje zrealizowane w 2007
roku:
- wybudowanie sieci wodociągowej z przyłączami a
ulicach Fabrycznej i Żyrardowskiej oraz jej połączenie
z siecią wodociągową w Markowie Towarzystwo oraz w
ulicy Czereśniowej w Mszczonowie,
- wybudowanie sieci wodociągowej w ulicy Strzelców
Kaniowskich,
- wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Żyrardowskiej,
- odbudowa ratusza miejskiego,
- przebudowa chodników w ulicach: Tarczyńskiej,
Warszawskiej, Żyrardowskiej i Nowy Rynek
-przebudowa drogi w Świnicach
-przebudowa i modernizacja drogi we wsiach
Wygnanka i Edwardowo,
-przebudowa i budowa ulic: Konwaliowej, Różanej oraz
Spółdzielczej
Najistotniejsze inwestycje zrealizowane w 2008
roku:
-budowa kanalizacji wraz z przykanalikami w ulicy
Brzoskwiniowej w Mszczonowie,
-wybudowanie TERM Mszczonów
-wybudowanie ulicy Termalnej we Mszczonowie,
-budowa ulicy osiedlowej na os. Dworcowa III
Najistotniejsze inwestycje zrealizowane w 2009
roku:
-modernizacja drogi we wsi Olszówka
-modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie
-modernizacja drogi we wsi Nosy Poniatki,
Bronisławka, Lutkówka, Gąba, Michalin i Lindów
-budowa drogi dojazdowej do pól we wsi Osuchów
-nakładka na ul. Fabrycznej w Mszczonowie
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Najistotniejsze Inwestycje zrealizowane w 2010
roku:
-zorganizowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej,
-termomodernizacja i remont budynku komunalnego
przy ulicy Warszawskiej,
Bieżące inwestycje:
-udział w kosztach budowy Traktu Tarczyńskiego
-rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego,
-budowa bieżni i trybun na terenie sportowym w
Osuchowie,
- uruchomienie Punktów Przedszkolnych przy szkołach
na terenach wiejskich
Plany inwestycyjne (inwestycje do rozpoczęcia
w 2010 r.):
-modernizacja targowiska przy ulicy Morelowej,
-budowa drogi we wsi Janówek,
-budowa drogi we wsi Bobrowce,
-budowa drogi we wsiach Grabce Tow., Wólka Wręcka,
-budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce
-budowa chodnika w ulicy Cmentarnej,
-budowa chodnika w ulicy Józefpolskiej
-adaptacja pomieszczeń GCI Mszczonów
-budowa boisk Orlik przy Gimnazjum Mszczonów,
-wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z
Termami”,
-zakup ciężkiego samochodu specjalnego z modułem
ratownictwa ekologicznego,
-odnowa centrum wsi Bobrowce,
-modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa
kanalizacji sanitarnej we Mszczonowie,
-przebudowa ulicy Sienkiewicza oraz Nowy Rynek we
Mszczonowie,
-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowościach: Zmna Woda , Tłumy, Chudolipie,
Lutkówka Druga, Lutkówka Kolonia, Lutkówka, Pieńki
Osuchowskie, Bronisławów Osuchowski, osy Poniatki,
Osuchów, Zbiroża, Wygnanka,
-budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowościach: Małachowszczyzna, Olszewek,
Bobrowce, Osuchów Suszeniec, Janówek, Nowe
Poręby, Pawłowice.

Certyfikaty i dyplomy
MSZCZONOWA
A.

B.

C.

D.

Dyplom Gazety Bankowej (w 1998 roku) dla
Gminy Mszczonów za zajęcie pierwszego miejsce
w Polsce pod względem wartości inwestycji
zagranicznych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca
Dyplom i tytuł „MIASTO 2000” za projekt
dotyczący wykorzystania podziemnych gorących
źródeł do celów grzewczych.
Dyplom Złotej Setki Samorządów 2001 Centrum
Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita”
dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w
rozwój lokalny w latach 1998-2000.
Dyplom Złotej Setki Samorządów 2002 Centrum
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E.

F.

G.
H.

I.
J.

K.

L.

M.
N.

O.
P.

Q.
R.

S.

T.

U.

V.

Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita”
dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w
rozwój lokalny w latach 1999-2001.
Dyplom, Kapituła Rankingu „Profesjonalna Gmina
Przyjazna Inwestorom” wyróżnia miasto
Mszczonów za zajęcie V miejsca w grupie gmin do
15 tysięcy mieszkańców, rok 2001/2002.
Dyplom, Kapituła Rankingu „Profesjonalna Gmina
Przyjazna Inwestorom” wyróżnia miasto
Mszczonów za zajęcie III miejsca w kategorii
zarządzanie rozwojem w grupie gmin do 15
tysięcy mieszkańców, rok 2001/2002.
Certyfikat Systemu Jakości ISO, rok 2002.
Dyplom Centrum Badań Regionalnych i dziennika
„Rzeczpospolita” dla miasta Mszczonów w uznaniu
za inwestycje w rozwój lokalny w latach 20012003.
Certyfikat Systemu Jakości ISO, rok 2003.
Dyplom Złotej Setki Samorządów 2003 Centrum
Badań Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita”
dla miasta Mszczonów w uznaniu za inwestycje w
rozwój lokalny w latach 2000-2002, Mistrz
zrównoważonego rozwoju.
Krajowa Izba Gospodarcza; Tytuł GMINA FAIR
PLAY 2004 otrzymuje Gmina Mszczonów, 30
września 2004 r.
Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom ze
znakiem jakości gminie Mszczonów; 28
października 2005 r.
Certyfikat Systemu Jakości ISO, rok 2005.
Krajowa Izba Gospodarcza; Tytuł GMINA FAIR
PLAY 2005 otrzymuje Gmina Mszczonów, 12
października 2005 r.
Złota Setka Samorządów 2005, Dyplom uznania
dla miasta Mszczonów, 5 lipca 2005r.
Krajowa Izba Gospodarcza; Tytuł GMINA FAIR
PLAY 2006 Złota Lokalizacja Biznesu otrzymuje
Gmina Mszczonów, 29 września 2006 r.
Teraz Polska - Gmina Mszczonów
Krajowa Izba Gospodarcza; Tytuł GMINA FAIR
PLAY 2007 otrzymuje Gmina Mszczonów, 5
października 2007 r.
Krajowa Izba Gospodarcza; GMINA FAIR PLAY
2007 przyznaje honorowe wyróżnienie w kategorii
miasteczek i małych miast Gminie Mszczonów, 5
października 2007 r.
Nominacja Środowiska Samorządowego;
Najbardziej Podziwiany Burmistrz Józef Kurek, 11
grudnia 2007 r.
Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Ośrodek
D o r a d z t w a R o l n i c z e g o w Wa r s z a w i e ;
Podziękowanie Panu Józefowi Grzegorzowi
Kurkowi Burmistrzowi miasta i Gminy Mszczonów
a zajęcie I miejsca w pierwszym etapie konkursu:
„Gmina Przyjazna dla mieszkańca wsi”, styczeń
2008 r.
Kapituła Rankingu nadaje tytuł „Profesjonalna
Gmina Przyjazna Inwestorom” ze znakiem jakości
miastu Mszczonów za zajęcie II miejsca w grupie
gmin do 15 tysięcy mieszkańców.
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Walne w Spółdzielni
Mieszkaniowej
W dn. 17 maja o godz. 1630w sali
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w
Mszczonowie. Zgodnie z przyjętym
porządkiem obrad zebrani wysłuchali
sprawozdania z działalności Zarządu za
2009 r, sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za 2009 r., a także udzielili
absolutorium Zarządowi, który nadal
działa w takim samym składzie, tj.:
- Horbot Wojciech - Prezes Zarządu
- Mirgos Ewa - Z-ca Prezesa ds.
ekonomiczno- finansowych
- Stefanowski Adam - członek
Następnie rozpoczęła się dyskusja,
której głównymi tematami było
docieplanie budynków na Osiedlu
Dworcowa III, cena ciepłej wody i
centralnego ogrzewania. Poruszano
również tematy związane z
oświetleniem osiedli, podrzucaniem
śmieci, do osiedlowych kontenerów,
przez osoby nie zamieszkujące osiedli
lub prowadzące działalność związaną z

handlem. Po dyskusji zebrani
członkowie przeszli do zgłaszania
kandydatów do nowej Rady Nadzorczej.
W wyniku głosowania w skład Rady
weszli:
1. Janiak Andrzej - Przewodniczący
2. Banasiewicz Barbara - Z-ca
Przewodniczącego
3. Gryglewska Barbara - Sekretarz
4. Olczak Krystyna - członek
5. Makowska Marianna - członek
6. Wojtczak Małgorzata - członek
7. Leszkiewicz Wiesława - członek
8. Kurzepa Jadwiga - członek
9. Popławska Jadwiga - członek
10. Olborska Barbara - członek
11. Szymanowski Jan - członek
12. Czerniakowski Marek - członek
13. Owczarek Zofia - członek
14. Farjaszewska Grażyna - członek
15. Pawłowski Adam - członek
Anna Salamon

Szanowni Państwo!
Pragnę Państwa poinformować, iż zgodnie z
zapisami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013, w
ramach działania 4.3. Ochrona
powietrza, energetyka, istnieje możliwość
uzyskania dofinansowania do montażu
zestawów kolektorów słonecznych w
budynkach mieszkalnych. Osoby
zainteresowane uczestnictwem w projekcie
proszone są o wypełnienie ankiety i złożenie w
Urzędzie Miejskim w Mszczonowie Pl.
Piłsudskiego 1, w Wydziale Gospodarki
Gminnej w pokoju nr 10, w terminie do
10.06.2010r. Ankiety w wersji
elektronicznej dostępne są na stronie
internetowej urzędu www.mszczonow.pl w
zakładce „Ważne komunikaty”. Ankiety są
informacją o Państwa zainteresowaniu
uczestnictwem w projekcie polegającym na
zakupie i instalacji kolektorów słonecznych w
Państwa domach i nie rodzą żadnych
zobowiązań.
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
Sprawę prowadzi:
Hanna Kaniewska
Tel. 46 858-28-34

Zaproszenie do udziału w wystawie Expo Zdrowie w Mszczonowie!
Expo zdrowie już
Mszczonowskiego!

6

czerwca

podczas

Jarmarku

Czym jest wystawa Expo Zdrowie?
Expo Zdrowie staje się popularną imprezą publiczną.
Można tu skorzystać z darmowych badań, testów i porad
dotyczących najczęstszych problemów zdrowotnych
dotykających nasze społeczeństwo.
Expo Zdrowie prowadzą eksperci zdrowego stylu życia,
którzy przede wszystkim pokazują, jak w prosty sposób
„wyleczyć się“ z niewłaściwych nawyków zdrowotnych, by
uniknąć chorób lub złagodzić skutki tych, które już się
nabyło.
Każdy uczestnik będzie mógł zmierzyć sobie ciśnienie,
wydolność płuc, procent tkanki tłuszczowej, poziom cukru i
cholesterolu. Będzie można przejść test wysiłkowy, poznać
swój wiek biologiczny oraz skorzystać z masażu
rozluźniającego. Organizatorzy zapewniają również
indywidualną konsultację lekarską.

Usługi szewskie
Mszczonów,
ul. Nowy Rynek 2

Już otwarte.
Zapraszamy!
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Wystawa Expo Zdrowie to wspaniała okazja, aby zadbać o
siebie. Wszystkie badania (oprócz badania cholesterolu) są
bezłatne.
Wystawę będzie można zwiedzić w holu Urzędu Miejskiego
w Mszczonowie w godzinch od 11.00 do 18.00.

Pilnie poszukujemy operatorów
wózków widłowych z aktualnymi
psychotestami i książeczką Sanepidu
oraz kobiet do pakowania z
książeczkami Sanepidu.
AZ 5088
Tel. 697 818 383 lub 603 625 532

KULTURA

Polskie i ukraińskie krajobrazy w MOK-u
W Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył
się kolejny wernisaż. W sobotę 15 maja uroczyście otwarto
wystawę, pochodzącego ze Skierniewic malarza - Mariana
Grochowskiego. Wszystkich przybyłych do MOK-u przywitała
dyrektor ośrodka Grażyna Pływaczewska, a następnie wspólnie z
wicedyrektorem Markiem Baumelem przedstawiła oglądającym
postać artysty, który na swoich dziełach przedstawia urokliwe
krajobrazy Polski i Ukrainy. Za wystawienie prac podziękowała ich
autorowi pomysłodawczyni wystawy, instruktor MOK-u , Anna
Lipińska -Broda. Zaraz po niej głos zabrała Natalia Sawina,
dyrektor Centrum Kultury i Informacji Ambasady Ukrainy w RP.
Chwaliła ona nie tylko talent artystyczny Mariana Grochowskiego,
ale także dziękowała jemu za olbrzymi wkład pracy w umacnianie
dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą. Po
wystąpieniu dyrektor Sawiny głos zabrała przedstawicielka Urzędu
Miejskiego, skarbnik gminy- Jadwiga Barbulant, która w imieniu
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka dokonała formalnego otwarcia
wystawy.
Marian Grochowski (lat51)mieszka w Skierniewicach,
gdzie współzakładał Galerię dla Dzieci i Młodzieży „Kreska” oraz

stworzył Stowarzyszenie LIBERATIS. Jako doświadczony artysta
chętnie dzieli się swoją wiedzą i dlatego organizuje plenery dla:
dzieci, młodzieży studenckiej oraz dorosłych amatorów sztuki
malarskiej. Swoje prace wystawiał m.in. w: USA, Francji, Izraelu i
na Białorusi. Jako malarz i nie tylko jest zafascynowany Ukrainą.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia LIBERATIS wciąż pracuje nad
jak największym zbliżeniem obu narodów. Obecna na wernisażu
dyrektor Centrum Kultury i Informacji Ambasady Ukrainy w RP
Natalia Sawina bardzo ciepło wypowiadała się o jego działalności
społecznej oraz artystycznej. Poniżej zamieszczamy tekst jej
autorstwa, który ukazał się w folderze reklamującym wystawę.
„Marian Grochowski, artysta malarz już od ponad 25 lat
uprawia twórczość malarską. Jego ulubioną tematyką są pejzaże i
szafarze wykonane w różnych technikach, głównie akwarele,
gwasze, pastele i oleje. Prezentowane na wystawie płótna olejne
ukazują fragmenty rodzimego i ukraińskiego pejzażu, przepojone
nastrojem spokoju i kontemplacji, dając w nich równocześnie
wyraz swemu emocjonalnemu i pełnemu zachwytu stosunkowi do
natury… .*
kier

Brąz dla cheerleaderek z MOK-u
W sobotę 15 maja odbył się Ogólnopolski
Turniej Zespołów Cheerleaders BALTICA
CUP 2010 w Gdańsku. W imprezie wzięła
również udział mszczonowska grupa
cheerleaderek „Fresh”. Dziewczęta
musiały wyjechać już w piątek w południe
do Gdańska (podróż trwała prawie 8
godzin autobusem), by móc stawić się z
samego rana na odprawie zespołów do
turnieju. Po dniu pełnym emocji i zmagań

udały się na odpoczynek oraz zwiedziły
plażę w Gdańsku - Brzeźnie.
Dziewczynki po raz kolejny startowały w
swojej kategorii czyli junior młodszy. Na
turnieju wystąpiło 21 zespołów z całej
Polski w tym m.in. Impresja Bis z Płocka ,
Silver Angels z Gdańska, Cheersea Akademia Cheerleaders Gdańsk, JastarDance - SP Jastarnia , Impresja - Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica Płock,
Dzieciąteczka ze SP 10 w Gdyni.
Po raz kolejny mszczonowski zespół
stanął na wysokości zadania powtarzając
swój pierwszy sukces i zajął III miejsce w
kategorii junior młodszy (klas IV-VI).
Zawodniczki z Fresh'a ujęły jury swoim
wdziękiem i umiejętnościami
tanecznymi. Grupa oprócz
pamiątkowego pucharu otrzymała także
brązowe medale oraz dyplomy.
Cała impreza odbywała się w hali
sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w
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Gdańsku Brzeźnie ul. Krasickiego 10.
Zespoły zrzeszone w PSCh (Polskie
Stowarzyszenie Cheerleaders) były
oceniane oddzielnie według oficjalnych
kart sędziowskich PSCh. Grupa „Fresh” w
przyszłości również będzie ubiegać się o
miano zespołu zrzeszonego w PSCh jako
grupa startująca w dywizji cheer-dance
(dywizja, w której obowiązkowo
wykonuje się elementy tańca typowe dla
cheerleadingu, spotykanego na całym
świecie: skoki cheer, leaps, szpagaty,
wymachy, piruety). Jak się okazuje
naszym małym tancerkom dużo nie
brakuje, ale same dobrze wiedzą, że

KULTURA
czeka je jeszcze sporo wysiłku i pracy na treningach.
Trenerka zespołu (Katarzyna Wójcik - trener PSCh, sędzia 3-ej
kategorii PSCh) również wzięła czynny udział podczas turnieju,
zasiadając w składzie komisji sędziowskiej kategorii junior
(gimnazja). Na zeszłym turnieju w Białej Podlaskiej (17
kwietnia) pełniła funkcję sędziego głównego turnieju (w tym
turnieju oceniała również swoje zespoły) i jak się okazuje ocena
własnej pracy jest dość dużym wyzwaniem: należy się do niej
zdystansować i potrafić wyłapać wszelkie błędy tancerek, mimo
iż na co dzień się z nimi pracuje. Ostatecznie w Białej
dziewczynki zajęły IV miejsce w swojej kategorii rywalizując w
grupie z zespołami zrzeszonymi, tym się różni otwarty turniej
zespołów cheerleaders.
Niestety w Gdańsku zabrakło grupy starszej: „Olimpijek”, które
zawsze wiernie wspierały najmłodszy zespół, ale miejmy
nadzieję, że na kolejny turniej wyjedzie pełny skład sekcji tańca
sportowego Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
Relację z zawodów przygotowała: Katarzyna Wójcik

Znawcy Akademii spotkali się z literatem
We wtorek 11 maja w bibliotece szkolnej
odbył się gminny konkurs czytelniczy dla
klas IV- tych zatytułowany "Baśniowy świat
pana Kleksa". Uczniowie, którzy chcieli wziąć
udział w konkursie musieli nie tylko
przeczytać "Akademię pana Kleksa", ale
również znać tytuły wierszy Jana Brzechwy

oraz wiele faktów i ciekawostek z jego
biografii. W konkursie udział wzięli
przedstawiciele czterech szkół z terenu
gminy - z Piekar, Osuchowa, Wręczy i
Mszczonowa. W jury zasiadły - Izabella
Makulska, dyrektor Biblioteki Publicznej,
Elżbieta Kubiak, dyrektor SP w Mszczonowie
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oraz Grażyna Szymczak, nauczycielka. Nad
przygotowaniem konkursu i jego
przebiegiem czuwała zaś Elżbieta
Grzybowska.
Przed przystąpieniem do zmagań
konkursowych dzieci złożyły przysięgę:
"Bacząc na drogie imię Jana Brzechwy,

KULTURA

przysięgamy bawić się uczciwie i wesoło!".
Potem przyszedł już czas na zadania.
Konkurs składał się z 17 konkurencji.
Uczniowie mieli wykonać dowolną techniką
portret pana Kleksa i dostarczyć go przed
ko n k u r s e m . D z i e c i by ł y d o s ko n a l e
przygotowane do konkursu. We wszystkich
konkurencjach decydowała szybkość w
wykonaniu poleconego zadania. Zgłoszenie
wykonania polecenia przez jedną z drużyn
było równoznaczne z końcem pracy również
dla pozostałych grup. Dwa kolejne polecenia
wymagały od uczniów nie tylko umiejętności
intelektualnych, ale również tanecznych,
aktorskich i kabaretowych. Pierwsze z nich
zadanie polegało bowiem na rozśmieszeniu
jury swoim tańcem do piosenek z filmu
"Akademia pana Kleksa", drugie, to tzw.
"przędzenie liter", czyli wiązanie supełków
na kawałku wełny w ciągu 30 sekund.
Kolejna z konkurencji polegała na tym, że
uczniowie mieli przebrać się za pana Kleksa.
Zmaganiom drużyn przyglądali się i
kibicowali ich opiekunowie.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji i
podliczeniu wyników okazało się, że
pierwsze miejsce w konkursie zajęli
uczniowie Szkoły Podstawowej we Wręczy zdobywając 119 pkt, drugie miejsce
przypadło uczennicom ze Szkoły

Drużynę A stanowili uczniowie Szkoły
Podstawowej w Piekarach:
1. Maciszewska Natalia
2. Petrykowski Olaf
3. Trzeciecki Piotr

Drużynę B stanowiły uczennice Szkoły
Podstawowej w Osuchowie:
1. Jóźwiak Katarzyna
2. Ossolińska Karolina
3. Szlaga Ewelina

Drużynę C stanowili uczniowie Szkoły
Podstawowej w Mszczonowie:
1.Kowalska Patrycja - IIID
2.Michalski Norbert
3.Walczyńska Julia - IIID

Drużynę D stanowili uczniowie Szkoły
Podstawowej we Wręczy:
1. Pruszyńska Aneta
2. Więckowski Bartłomiej
3. Wrzodak Agata

Podstawowej w Osuchowie, które zdobyły
110 punktów, zaś trzecie miejsce zajęli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie otrzymując 105 punktów.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Piekarach zdobyli 103 pkt.
Następnie wszyscy uczestnicy konkursu
udali się do Biblioteki Publicznej na spotkanie
autorskie z Tomaszem Trojanowskim,
autorem książek i słuchowisk radiowych dla
dzieci. Literat opowiedział młodym
słuchaczom w bardzo zabawny sposób o tym
jak powstaje książka i jak trudny i
skomplikowany jest sam proces twórczy.
Autor opowiedział dzieciom także o swojej
pierwszej książce zatytułowanej „Kocie

Zwycięzcy
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historie”, które to otrzymały Nagrodę
Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Jej
bohaterami są koty, których pierwowzorami
były zwierzaki mieszkające w domu pisarza.
Przedstawił także dzieciom swoją najnowszą
książkę - „Misja Lolka Skarpetczaka”.
Ukazuje ona młodemu czytelnikowi, jak
ważna w życiu jest wyobraźnia oraz
przestrzega przed niebezpieczeństwem
zatracenia się w grach komputerowych i
wirtualnym świecie.
Na zakończenie Tomasz Trojanowski wręczył
jeszcze uczestnikom konkursu czytelniczego
nagrody książkowe ufundowane przez
Miejską Bibliotekę Publiczną.
Rafał Wasilewski

Spotkanie z Tomaszem Trojanowskim

REKLAMA

Bazy magazynowe w Mszczonowie
i Żabiej Woli zapraszają do odwiedzenia
swoich punktów handlowych
Posiadamy w dobrej cenie:
- opał m. in. węgiel orzech, eko groszek
- materiały budowlane i hutnicze
- pasze, nawozy mineralne, środki ochrony roślin
- płyty pilśniowe, lakierowane, płyty OSB
- stolarka wg zamówienia
Więcej informacji pod numerami telefonów:
- Mszczonów 046 - 857 1630, 857 1217, 0 694 129 283
- Żabia Wola 046 857 8222

Pawilony "Hermes" i "Merkury" zapraszaja na wiosenne zakupy!
Tylko u nas sprawdzona jakosc i ciekawe wzory odziezy, obuwia
oraz szeroki wybór sprzetu AGD, RTV oraz mebli.

Termin oddania - I pólrocze 2009. UWAGA - II gi etap budowy w/g zyczen klienta !!!
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SZKOŁY

„Mamom w dniu ich święta”…
Taki właśnie tytuł nosiło barwne i wesołe
przedstawienie, które w środę 26 maja
przygotowali uczniowie klas zerowych z
mszczonowskiej Szkoły Podstawowej dla
swoich mam. Dzień Matki to z pewnością
dzień szczególny i bliski każdemu z nas
niezależnie od tego ile mamy lat. W tym
dniu staramy się oddać swojej mamie to,
czym Ona obdarza nas przez cały czas tj.
miłość, dobro i ciepło.
Uroczystość przygotowana przez dzieci w
sali kinowej MOK-u rozpoczęła się
wspólnym radosnym śpiewem, następnie
uczniowie klas „0” słowami wierszy oddali
miłość i szacunek dla mam. Nie zabrakło
również zabawnych rymowanek, do
których inspiracją były zaobserwowane
przez dzieci sytuacje z życia codziennego.
Sprytnie i trafnie dobrane wierszyki

wzbudzały życzliwy uśmiech na twarzach
wszystkich mam. Zarówno też dla dzieci,
jak i zaproszonych mam, występ ten był
bardzo emocjonujący. Mali aktorzy
niejednokrotnie walczyli bowiem z tremą i
zawstydzeniem, mamy zaś z wyraźnym
niepokojem oczekiwały na występ swoich
milusińskich i na to, jak ich pociechy
poradzą sobie z tym niełatwym zadaniem.
Spektakl przygotowany przez dzieci pod
kierunkiem pań - Barbary Oracz i Agaty
Lesiak, bardzo się jednak wszystkim
podobał, a maluchy zebrały mnóstwo
braw i pochwał.
Na zakończenie dzieci złożyły mamom
życzenia i wręczyły wykonane w szkole
własnoręcznie drobne podarunki oraz
portrety mam.
Dalsza część popołudnia upłynęła na

spotkaniu przy kawie i herbatce oraz
wspaniałych wypiekach w sali klubowej
MOK-u.
Rafał Wasilewski

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
Mimo że zbliża się koniec roku szkolnego uczniowie
chętnie biorą udział w konkursach. 11.05.2010 roku (we
wtorek) o godz. 9.00 w bibliotece Podstawowej Szkoły w
Mszczonowie odbył się gminny konkurs czytelniczy dla klas IV
pt.: "Baśniowy świat pana Kleksa". Aby wziąć w nim udział,
należało przeczytać "Akademię pana Kleksa", znać tytuły
wierszy Jana Brzechwy i ważne fakty z jego biografii. W
konkursie udział wzięli przedstawiciele czterech szkół naszej
gminy. Zmaganiom drużyn przyglądali się i kibicowali ich
opiekunowie.
Uczniowie naszej szkoły przystąpili również do
konkursu informatycznego na pokaz lub grę przygotowaną w
środowisku Logomocji-Imagine: „Mazowsze bliższe
Europejczykom” oraz „Śladami Fryderyka Chopina”.
Przedmiotem konkursu o zasięgu ogólnopolskim było
samodzielne wykonanie w środowisku Logomocja - polska
edycja Imagine pokazu lub gry dotyczącej jednego z
wymienionych wyżej tematów. W konkursie startowały dwie
uczennice z naszej szkoły: Marcelina Mrukiewicz - klasa VI a i
Weronika Szuplewska - klasa Va. Obie uczestniczki dostały
wyróżnienie za swoje prace, które przygotowywały pod
kierunkiem p. Małgorzaty Woźniak na zajęciach koła
informatycznego.
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Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół
podstawowych Liga Zadaniowa, to ogólnopolskie zawody
informatyczne dla uczniów szkół podstawowych
zainteresowanych programowaniem w języku Logo.
Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
(OEIiZK) oraz portal „Partnerstwo dla przyszłości”
http://www.pdp.edu.pl.
Patronat medialny nad konkursem sprawuje Tygodnik
Społeczno Oświatowy „Głos Nauczycielski”.
Polega on na samodzielnym rozwiązywaniu zadań graficznych
w środowisku Logo.
Konkurs poszerza treści podstawy programowej przedmiotu
Informatyka w szkole podstawowej.
Uczniowie naszej szkoły rozwiązywali zadania z
zakresu grafiki Logo. Wiedzę potrzebną do wykonania zadań
zdobywali na zajęciach koła informatycznego prowadzonego
przez p. Małgorzatę Woźniak. Zawody trwały od listopada
2009r. do kwietnia 2010r. Wśród finalistów tego konkursu są
również uczniowie naszej szkoły:
Dominik Soboń uczeń klasy VI a i Jakub Walczyński uczeń
klasy VI a.
Zwycięzcom gratulujemy!
Beata Pietrzyk

Dzień Ziemi świętowany jest na całym świecie. Po raz pierwszy
obchodzono go 22 kwietnia 1970 r. w Stanach Zjednoczonych,
a w Polsce organizowany jest od 1990 roku. Główną ideą święta
jest zwrócenie uwagi nas wszystkich na sprawy związane z
przyrodą i jej ochroną.

w Osuchowie odbyły się 22 kwietnia. Zostały przygotowane
przez uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Uczniowie
zaprezentowali inscenizacje pt. „Kochajmy Ziemię”, w której
przestrzegali przed zagrożeniami, jakie mają wpływ na nasze
środowisko. Na przedstawienie zostali zaproszeni pani
wicedyrektor G. Frelik, uczniowie klasy 0-II wraz
wychowawczyniami. Dzieci z zainteresowaniem oglądały
przedstawienie, żywo reagując na to, co się działo na scenie.

Obchody tegorocznego Dnia Ziemi w Zespole Szkół Publicznych

Iwona Dziuba

Dzień Ziemi w Osuchowie

Informujemy iż na
terenie Gminy
Mszczonów działa:

Stowarzyszenie
Rodziców i Opiekunów
Dzieci
Niepełnosprawnych
„Uśmiech Dziecka”.
Świetlica terapeutyczna dla
dzieci znajduje się we
Mszczonowie przy ul.
Warszawskiej 27.
Serdecznie zapraszamy
w s z y s t k i c h
zainteresowanych na zajęcia
w naszej świetlicy. Są to
zajęcia teatralno-muzyczne,
plastyczne, kulinarne i
rehabilitacyjne.
Bliższych informacji można uzyskać
pod numerem telefonu:
0-506-316-955 lub odwiedzając
naszą stronę internetową:
www.usmiechdziecka.mszczonow.pl

Mszczonów 2010-04-09

OGŁOSZENIE
Burmistrz Mszczonowa informuje, że w
związku z możliwością pozyskania w 2011 r.
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na działania z zakresu
usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
zainteresowane osoby ( właściciele, zarządcy lub
użytkownicy budynków) proszone są o składanie
wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w
Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, pok. nr 10, w
terminie do 10 maja 2010r.
Osoby prawne oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą składają
wnioski indywidualne o przyznanie dofinansowania
( na formularzu wniosku- wzór dostępny na stronie
internetowej WFOŚiGW w Warszawie).
Osoby fizyczne ( w tym wspólnoty
mieszkaniowe) nie prowadzące działalności
gospodarczej składają wnioski o dofinansowanie za
pośrednictwem gminy.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
zamieszczone są na stronach internetowych:
1.
w w w. m s z c z o n o w. p l w z a k ł a d c e
Formularze do pobrania/Gospodarka odpadami i
kanalizacja;
2.
bip.mszczonow.pl w zakładce
Urząd/Wydziały/Wydział Gospodarki
Gminnej/Azbest
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr Tel.
46-858-28-34 lub osobiści w pok. nr 10.
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
Sprawę prowadzi:
Hanna Kaniewska
Tel. 46 858-28-34

Reklamuj się
w “Merkuriuszu
Mszczonowskim”!
Ceny reklam i ogłoszeń:
1 strona - 244 zł
1/2 strony - 122 zł
1/4 strony - 61 zł
1/8 strony - 30,50 zł
1/16 strony - 15,25 zł
- cena obejmuje jednorazowe pojawienie
się ogłoszenia,
- ogłoszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być
zwolnione lokalne organizacje i
instytucje w zależności od treści i
objętości materiałów przekazanych
redakcji,
- reklam i ogłoszeń nie zamieszczamy na
pierwszej stronie,
- zainteresowani zamieszczeniem
ogłoszenia lub reklamy w Merkuriuszu
Mszczonowskim proszeni są o
skontaktowanie się w tej sprawie z

Gminnym Centrum Informacji
w Mszczonowie,
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071
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