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20-lecie mszczonowskiego samorządu
W sobotę 29 maja o godz. 15.00 w sali kinowej Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste posiedzenie mszczonowskiej
Rady Miejskiej, podczas którego uczczono 20 lat funkcjonowania
samorządu w Mszczonowie.
więcej na stronie 3

130 lat OSP Mszczonów
i 120 lat Orkiestry Dętej OSP
W drugim dniu tegorocznego Jarmarku Mszczonowskiego (6.06)
obchodzone były w mieście dwa szacowne jubileusze - 130-te
urodziny OSP i 120-te strażackiej Orkiestry Dętej.
więcej na stronie 7

DZIEŃ DZIECKA
W LUTKÓWCE
NA SPORTOWO…..............str.12

XIV Jarmark Mszczonowski 5 czerwca 2010 rok

Wesoła zabawa
w deszczowych
Bobrowcach.....................str.12

XIV Jarmark Mszczonowski obfitował w wiele atrakcji, ale największą z
nich niewątpliwie okazał się koncert zespołu „GOLEC u ORKIESTRA”.
Bracia Golcowie podbili Mszczonów nie tylko swoim śpiewaniem i graniem,
na przeróżnych instrumentach, ale przede wszystkim otwartością. Jeszcze
przed koncertem przechadzali się po Mszczonowie i rozmawiali z
mieszkańcami.
więcej na stronie 5

Golcowie podbili Mszczonów
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Z obrad mszczonowskiej
Rady Miejskiej
W środę 26 maja odbyła się
kolejna sesja miejskiego
samorządu. Była ona poświęcona
informacjom na temat rynku
pracy na terenie miasta i gminy
M s z c z o n ó w. S a m o r z ą d o w c y
wysłuchali także sprawozdania z
działalności Gminnego Centrum
Informacji.
Sesja rozpoczęła się od
sprawozdania za rok 2009
dotyczącego miejscowego rynku
pracy, który przedstawił Jan
Maciejewski, dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w
Żyrardowie. Z przedstawionej
informacji wynika, że w roku
ubiegłym zwiększyła się liczba
bezrobotnych rejestrujących się w
PUP. Stopa bezrobocia w powiecie
żyrardowskim przekroczyła 12%.
Zauważalny jest również wyraźny
spadek ofert pracy w porównaniu
z latami poprzednimi.
Charakterystyczny jest też duży
przepływ osób bezrobotnych tzn.
wiele osób się rejestrowało, ale z
drugiej strony dużo się też
wyrejestrowywało. PUP
zarejestrował w ubiegłym roku
ponad 650 osób z terenu miasta i
g m i n y
M s z c z o n ó w ,
wyrejestrowało się zaś 518 osób.
W ubiegłym roku PUP pozyskał
ponad 1600 ofert pracy
skierowanych do osób
bezrobotnych. Ponadto na terenie

powiatu działa 14 prywatnych
agencji pracy. Niewątpliwie
jednak sytuacja na rynku pracy
jest trudniejsza niż była w latach
ubiegłych. Mimo to bezrobocie w
gminie Mszczonów jest lepsza niż
w innych gminach powiatu
żyrardowskiego i na koniec 2009
roku w PUP zarejestrowanych było
405 osób z terenu miasta i gminy
Mszczonów.
Zgodnie z informacjami
przedstawionymi przez dyrektora
PUP w 2009 roku uzyskał on
rekordową kwotę 10 mln złotych z
przeznaczeniem na aktywizację
osób bezrobotnych. Z aktywizacji
tej skorzystało 1300 osób w tym
136 osób z terenu gminy
Mszczonów. Jan Maciejewski
poinformował również, że 11 osób
z terenu gminy Mszczonów
skorzystało z dofinansowania na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
W dalszej części spotkania
samorządowcy wysłuchali
informacji z działalności
Gminnego Centrum Informacji,
które przedstawiła Beata

Sznajder, kierownik GCI. Omówiła
ona zakres spraw, którymi
zajmują się pracownicy centrum.
A są to wszystkie sprawy związane
z promocją gminy, pisaniem
wniosków unijnych dotyczące tzw.
projektów „miękkich”, organizacją
kursów, pomocą osobom

Usługi szewskie
Mszczonów,
ul. Nowy Rynek 2

Już otwarte.
Zapraszamy!
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poszukującym pracy, usługami
biurowymi i korzystaniem z
Internetu przez mieszkańców,
pomocą rolnikom, uczestnictwem
w licznych projektach
organizowanych przez gminę, a
także redagowaniem Merkuriusza
M s z c z o n o w s k i e g o
i
moderowaniem oficjalnej strony
internetowej miasta oraz strony
internetowej GCI. Pani kierownik
omówiła również projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia do
realizacji projektu „Otwarci na
wiedzę - konkurencyjni w pracy” w
ramach POKL 2007-2013 , na
który gminie Mszczonów udało się
uzyskać dofinansowanie unijne w
kwocie ponad 1,5 mln złotych.
Podpisanie zaś umowy o
dofinansowanie wymaga złożenia
odpowiednich załączników, w tym
uchwały RM w sprawie
zatwierdzenia w/w projektu.
Następnie Małgorzata Badowska,
n a c z e l n i k Wy d z i a ł u
Organizacyjnego krótko omówiła
radnym zakres współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy
Mszczonów. Burmistrz Kurek
podkreślił również, że miasto jest
zawsze otwarte na pomoc dla
organizacji pozarządowych, które
służą dobru mieszkańców, choć
nie zawsze dostępne środki
finansowe pozwalają w pełni
zaspokoić oczekiwania danej
organizacji.
Kolejną sprawą, którą zajęli się
podczas obrad radni była uchwała
w sprawie zatwierdzenia stawek
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Postanowiono, iż obecnie
obowiązujące stawki zostaną
utrzymane do dnia 31 marca 2011
roku Mieszkańcy Mszczonowa

mogą więc być spokojni, nie
będzie bowiem żadnych zmian,
jeśli chodzi o opłaty za wodę i
odprowadzanie ścieków.
Na sesji przyjęto także nowe
regulaminy dla targowisk
miejskich zlokalizowanych w
Wymysłowie oraz w Mszczonowie
przy ulicy Morelowej. Główne
zmiany polegały na ustaleniu
godzin, w których na obu
targowiskach będzie mógł być
prowadzony handel.
Obrady samorządu zakończyły
wolne wnioski i zapytania, wśród
których z krótkimi informacjami
wystąpili: Barbara Ciszewska,
kierownik MOPS-u oraz Michał
Szymański, dyrektor OSiR-u. Pani
kierownik Ciszewska
poinformowała radnych o
prowadzonej akcji pomocy dla
powodzian, dyrektor Szymański
przekazał informacje, że Termy
nominowane zostały do konkursu
„Polska pięknieje - 7 cudów
funduszy europejskich” w
kategorii turystyka aktywna, a
także zapewnił, że kompleks
basenów jest praktycznie gotowy
do sezonu letniego.
Rafał Wasilewski

Serdeczne wyrazy
współczucia Izabeli
Makulskiej
z powodu śmierci
Mamy składają
koleżanki
z Miejskiej
Biblioteki
Publicznej.

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
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20-lecie mszczonowskiego samorządu
W sobotę 29 maja o godz. 15.00 w sali kinowej
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbyło się
uroczyste posiedzenie mszczonowskiej Rady
Miejskiej, podczas którego uczczono 20 lat
funkcjonowania samorządu w Mszczonowie.
Na jubileuszową sesję zaproszeni zostali:
Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu
żyrardowskiego, ksiądz dziekan Tadeusz
Przybylski i ksiądz proboszcz Sławomir Tulin,
Jacek Stokwisz, komendant mszczonowskiego
komisariatu policji, pracownicy Urzędu
Miejskiego oraz kierownicy wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy, a także
sołtysi.
Uroczystą sesję samorządu rozpoczęła
modlitwa poprowadzona przez księdza Tulina
oraz krótkie wystąpienie księdza dziekana
P r z y b y l s k i e g o, w k t ó r y m z ł o ż y ł o n
podziękowania za zgodną współpracę z
urzędem, gratulacje z okazji 20-lecia
działalności samorządu oraz życzenia dalszej
owocnej pracy dla radnych i burmistrza na
rzecz społeczności lokalnej.
Następnie w przemówieniu okolicznościowym
burmistrz Józef Grzegorz Kurek przypomniał
jak długą drogę przeobrażeń przeszedł
Mszczonów przez ostatnie 20 lat. Dziś miasto
jest dostrzegane nie tylko na Mazowszu, ale
również w skali całego kraju. Burmistrz
podkreślił, że wszystko to udało się osiągnąć
bez pytań o legitymacje partyjne i pustych
sporów ideologicznych. Udało się to też
dlatego, że samorząd zawsze działał razem, a
głównym celem władz miasta było zawsze
dobro gminy Mszczonów i jej mieszkańców.
Droga ku przeobrażeniom od sennego, małego
miasteczka do dzisiejszego Mszczonowa

p o s t r z e g a n e g o j a ko l i d e ra w w i e l u
przedsięwzięciach, jako liczącego się ośrodka
przemysłowo-logistycznego z dobrą
infrastrukturą drogową, jako miasta , które
umiejętnie korzysta z funduszy unijnych, czy w
końcu miasta, któremu inne samorządy tak
naprawdę mogą wielu osiągnięć pozazdrościć,
nie była przecież łatwa i wciąż jest jeszcze
wiele do zrobienia. Ale efekty tej 20-letniej
pracy samorządu są widoczne i dostrzegane
przez każdego, kto znał dawny Mszczonów i
kto dziś go odwiedza.
Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że
wszystkie osiągnięcia Mszczonowa są
niewątpliwie wspólnym sukcesem wielu ludzi
składających się na machinę samorządową.
Począwszy od radnych i władz miasta, poprzez
pracowników urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysów i szefów
organizacji społecznych, na licznych
przyjaciołach gminy Mszczonów kończąc.
Serdeczne podziękowania burmistrz Kurek
s k i e r o wa ł r ó w n i e ż w s t r o n ę k s i ę ż y
proboszczów, którzy wielokrotnie wspierali
samorząd i byli z nim w najważniejszych
momentach.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski przypomniał krótko
przemiany, które doprowadziły do reaktywacji
samorządów w Polsce oraz wymienił ludzi
tworzących lokalny samorząd przez okres
ostatnich 20 lat. Podkreślił również, że
wszyscy oni mają swój bogaty wkład w
miejsce, które gmina Mszczonów zajmuje dziś
na samorządowej mapie Polski.
Również starosta powiatu żyrardowskiego
Wojciech Szustakiewicz przekazując list
gratulacyjny w imieniu powiatu wspomniał o
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dobrej współpracy samorządu Mszczonowa z
powiatem, otwartości i zrozumieniu dla wielu
przedsięwzięć ze strony władz miasta oraz
tego, że Mszczonów w wielu inicjatywach
postrzegany jest jako lider w całym powiecie.
Podczas sesji radni przyjęli także uchwałę
przyznającą tytuł „Zasłużony dla miasta
Mszczonowa” dla dwóch osób - pani Barbary
Gryglewskiej i pana Piotra Dymeckiego w
uznaniu ich wieloletnich zasług dla miasta oraz
jako inicjatorów powstania w mieście Izby
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Odznaczenia
te wręczyli wspólnie burmistrz Józef Grzegorz
Kurek, przewodniczący Łukasz Koperski oraz
wiceprzewodniczący Mirosław Wirowski.
Kolejnym punktem sesji było wręczenie
pamiątkowych statuetek wszystkim radnym i
sołtysom, a także pracownikom Urzędu
Miejskiego oraz wszystkich jednostek
organizacyjnych gminy, którzy w samorządzie
przepracowali 20 lat.
Tuż po zakończeniu jubileuszowej sesji
wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny
przygotowany przez młodzież z
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, w którym
młodzi artyści zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne oraz taneczne. Zarówno
występy solistów, jak i dziewcząt z dwóch
działających w MOK-u formacji tanecznych
„Fresh” i „Olimpijki” spotkały się z uznaniem
publiczności i nagrodzone zostały gromkimi
brawami.
Uroczystości jubileuszowe zakończył drobny
poczęstunek przygotowany w sali klubowej
ośrodka, podczas którego nie mogło
oczywiście zbraknąć rocznicowego tortu, z
którego pierwszy kawałek odkroili wspólnie
burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz
Przewodniczący RM Łukasz Koperski.
Rafał Wasilewski

Z ŻYCIA GMINY
I. RADNI RADY
MIEJSKIEJ
W MSZCZONOWIE
1. Łukasz Koperski
2. Mirosław Wirowski
3. Piotr Chyła
4. Krzysztof Gołyński
5. Barbara Gryglewska
6. Wojciech Horbot
7. Krzysztof Krawczyk
8. Jadwiga Laskowska
9. Andrzej Osial
10. Andrzej Osiński
11. Jerzy Siniarski
12. Renata Siwiec
13. Ryszard Stusiński
14. Mariusz Wieszczycki
15. Marek Zientek
II. SOŁTYSI Z TERENU
GMINY MSZCZONÓW
16. Anna Federowicz
17. Zygmunt Kobierski
18. Teresa Wolna

LISTA OSÓB UHONOROWANYCH STATUETKAMI
Z OKAZJI XX-LECIA SAMORZĄDU
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ryszard Kaźmierczak
Józef Obłękowski
Zygmunt Popławski
Wojciech Burchert
Elżbieta Drzewiecka
Jarosław Lewicki
Janusz Olborski
Krystyna Borowska
Eleonora Korbiń
Bożena Mroczkiewicz
Jadwiga Małecka
Jan Giers
Eugeniusz Prekiel
Andrzej Badowski
Piotr Słojewski
Krzysztof Szymański
Mieczysław Długaszek
Hanna Kłos
Anna Zielińska

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Elżbieta Maciszewska
Elżbieta Szczepańska
Marian Drzewiecki
Barbara Rybicka
Bronisław Szymański
Marianna Jankowska
Hanna Melon
Marek Choła
Grażyna Sadowska
Wiesław Kowalski

III.
PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W MSZCZONOWIE
48. Józef Grzegorz Kurek
49. Zofia Krukowska
50. Barbara Kłopotowska
51. Małgorzata Badowska
52. Teresa Koszulińska

53.
54.
55.
56.

Bożena Kalota
Zofia Siwirska
Jadwiga Kurzepa
Zuzanna
Magnuszewska
57. Jadwiga Wójcik
58. Adam Karliński
59. Marianna Jolanta
Jackowska
IV. PRACOWNICY MOK
W MSZCZONOWIE
60. Helena Seliga
61. Elżbieta Sybilska
62. Andrzej Sobczak
63. Danuta Wójt
64. Marek Baumel

V. PRACOWNICY
ZGKIM
W MSZCZONOWIE
65. Bogdan Fedorowicz
66. Jan Skórzyński
67. Zdzisław Siniarski
68. Jolanta Siniarska
69. Irena Wojtczak
70. Jan Adamiec
VI. PRACOWNICY MOPS
W MSZCZONOWIE
71. Barbara Ciszewska
72. Bogusława Banasiak
73. Jolanta Wilczyńska
VII.
PRACOWNICY
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W MSZCZONOWIE
74. Jolanta Matusiak
75. Izabela Makulska
76. Halina Prus
77. Aleksandra Karolak

Termy w konkursie
„Polska pięknieje”
24 maja w sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
odbyło się uroczyste ogłoszenie i wręczenie nominacji w konkursie
„Polska pięknieje - 7 cudów funduszy europejskich”. Konkurs
organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po
raz trzeci i z roku na rok cieszy się ogromnym zainteresowaniem
beneficjentów i mediów. Konkurs „Polska pięknieje” powstał, aby
nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki,
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania
przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji współfinansowane z
Funduszy Europejskich. Nominacje do głównej nagrody zostały
wręczone osobiście przez minister Elżbietę Bieńkowską i
wiceministra Adama Zdziebło w 7 kategoriach. W tym toku do
konkursu odnotowano rekordową liczbę zgłoszeń, bo aż 138
projektów. 21 projektów, które zostały nominowane pokazują, jak
widowiskowe mogą być inwestycje w Polsce. Wśród nominowanych
w kategorii „Turystyka aktywna” znalazły się również mszczonowskie
Termy. W swojej kategorii baseny termalne w Mszczonowie
konkurują z projektem „Nordic Walking - pasja bez granic” z gminy
Barlinek oraz „Kompleksową rewaloryzacja Parku Północnego w
Sopocie”. Podczas spotkania w Warszawie gminę Mszczonów
reprezentowali burmistrz Józef Grzegorz Kurek i dyektor OSiR-u

Harcerska Akcja Letnia 2010
Komenda Hufca ZHP Mszczonów
Organizuje obóz dla dzieci i młodzieży w terminie
od 19.07.2010 do 02.08.2010
LOKALIZACJA: Stanica harcerska w Gorzewie
Stanica zlokalizowana jest wśród malowniczych lasów i jezior
Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem
Sumino. Dysponuje bardzo dobrym zapleczem socjalnym i
sanitarnym (umywalnie z ciepłą wodą, natryski i toalety),
własnym ujęciem wody oraz ekologiczną oczyszczalnią ścieków ,
bardzo dobrym wyposażeniem kuchni, przestrzenna stołówką.
Znajduje się tam boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę,
kompleks stołów do tenisa stołowego, przestrzenny obszar leśny
do prowadzenia gier terenowych i biegów na orientację oraz
własne kąpielisko.
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Michał Szymański, którzy odebrali nominację.
Na koniec spotkania minister Bieńkowska pogratulowała wszystkim
nominowanym oraz podkreśliła, że znalezienie się w tej elitarnej
grupie, to już duże zwycięstwo.
Lista zwycięzców zostanie uroczyście ogłoszona podczas III Forum
Funduszy Europejskich na początku października br.
Rafał Wasilewski

Organizator zapewnia:
- zakwaterowanie w namiotach 10-osobowych ( 6 osób w
namiocie) z oświetleniem, wyposażonych w łóżka, materace,
pościel, koce, poduszki
- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę posiadającą
uprawnienia wydane przez Kuratorium Oświaty
- opiekę lekarską z ambulatorium
- całodobowe wyżywienie 4 posiłki dziennie
- własne kąpielisko z pomostami i służbą ratowniczą
- sprzęt sportowy
- wycieczki
- udział w imprezach ogniskach, festiwal, igrzyska sportowe,
dyskoteki, koloriada, śluby obozowe i wiele innych ciekawych
atrakcji oraz niezapomnianych przeżyć
Koszt obozu wynosi 660 zł
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do:
- Komenda Hufca:
harcmistrz Zbigniew Grabek,
tel. 46 857 13 14

KULTURA

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
OFERUJE: materiały konstrukcyjne, cement, klinkier,
dachówkę ceramiczną, beton komórkowy, cegłę pełną,
bloczek betonowy, materiały wykończeniowe do
poddaszy i elewacji budynków
W BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH
pn.-pt. 7.00 - 18.00; sob. 7.00 - 14. 00
MSZCZONÓW, ul. Boczna 4
Kontakt: 695 467 210, 501 148 654
XIV Jarmark Mszczonowski 5 czerwca 2010 rok

Golcowie podbili Mszczonów
X I V J a r m a r k M s zc zo n o w s k i
obfitował w wiele atrakcji, ale największą z
nich niewątpliwie okazał się koncert zespołu
„GOLEC u ORKIESTRA”. Bracia Golcowie
podbili Mszczonów nie tylko swoim
śpiewaniem i graniem, na przeróżnych
instrumentach, ale przede wszystkim
otwartością. Jeszcze przed koncertem
przechadzali się po Mszczonowie i
rozmawiali z mieszkańcami. Tuż przed
samym koncertem także nie zachowywali
się jak typowe gwiazdy. Nie zamknęli się w
garderobie i nie odgrodzili szczelnym

kordonem współpracowników, ale chętnie
odpowiadali na prośby tych, którzy pragnęli
mieć z nimi zdjęcia. Z osobami z
publiczności do fotografii pozowali także po
występie. Podpisywali swoje płyty, a także
składali autografy na koszulkach, a nawet
ramionach fanów. Takim zachowaniem
zyskali powszechną sympatię. Rynek
mszczonowski podczas ich występu pękał w
szwach. Pamiętam wszystkie czternaście
Jarmarków i z całą pewnością mogę
stwierdzić, że po raz pierwszy na koncert
gwiazdy wieczoru przybyły takie tłumy.
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Wiele dobrego można także
napisać na temat koncertów
poprzedzających występ Golców. Pierwszy z

KULTURA

nich - „Twist and rock and roll, czyli przeboje
lat 60-tych i 70-tych” w wykonaniu
zespołów artystycznych działających w MOK
wielu uczestnikom Jarmarku przypomniał
ich młode lata. Zakurzone nieco przeboje
młodzież i dzieci z MOK-u odświeżyły po
mistrzowsku. Widowisko wyreżyserowała
Monika Kotowska, instruktor tańca z
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. W
niezwykłym koncercie uczestniczyli młodzi
artyści z: Grupy Wokalnej WOKALIZA prowadzonej przez Iwonę Skwarek, Grupy
Tańca Sportowego „Fresh” i „Olimpijki” Katarzyny Wójcik, Grupy Wokalnej „Voice” Piotra Sadowskiego, Studia Tańca
„Arabeska” -Moniki Kotowskiej i Agnieszki
Penczonek, a także gościnnie (spoza MOKu) z Grupy Tanecznej „Studio Jazz”. O
scenografię widowiska zadbała Anna
Lipińska-Broda, a aranżacją muzyczną zajął
się Marek Baumel.
Drugi koncert „A TO CI
BIESIADA - super biesiada polska w trzech

aktach” także podobał się jarmarcznej
publiczności. Występ czwórki
rozśpiewanych dziewcząt w repertuarze
typu covery był nawet atrakcyjny
podwójnie. Dynamiczny i dobrze
przygotowany show miał również ten atut,
że wystąpiły w nim urodziwe artystki.
Specjalnie dla dzieci organizatorzy
Jarmarku zaprosili do Mszczonowa
„AKADEMIĘ PANA KLEKSA”. Była ona
jedynie czteroosobowa, ale za to bardzo
ruchliwa i tym nadrabiała znaczne braki
ilościowe. Adaś Niezgódka wspólnie z
profesorem Ambrożym Kleksem i dwoma
asystentkami wyczarowywali bajkowe
postacie, które udanie bawiły dzieci.
W naszej relacji z XIV Jarmarku
brak jeszcze tylko opisu samego początku i
końca miejskiego festynu. Zakończył go,
późno w nocy koncert gwiazdy Disco Polozespołu TOPLES, z wokalistą Marcinem
Siegieńczukiem. Natomiast zaraz po
otwarciu Jarmarku, przez burmistrza Józefa
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Grzegorza Kurka i dyrektor MOK-u Grażynę
Pływaczewską,
wręczono - zgodnie z
tradycją - nagrody i wyróżnienia dla
laureatów Spotkań Artystycznych Szkół. W
tegorocznej edycji „artystycznej olimpiady”
zwyciężyły - Szkoła Podstawowa
Bobrowcach i Gimnazjum w Mszczonowie,
drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w
Piekarach, trzecie - Szkoła Podstawowa w
Lutkówce, a wyróżnienia przyznano - Szkole
Podstawowej w Mszczonowie, Szkole
Podstawowej we Wręczy i Gimnazjum w
Osuchowie.
W trakcie festynu zbierane były
dary rzeczowe oraz pieniądze na rzecz
powodzian. Specjalne stoisko oraz patrole
kwestujących były zorganizowane przez
Mszczonowski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Do wpłacania na rzecz osób
poszkodowanych w powodzi zachęcały też:
Malwina Wirowska i Luiza Sadowska, które
w zamian za dobrowolną sumę wrzuconą do
puszki, umieszczonej w stoisku MOPS-u,

KULTURA
malowały dzieciom twarze w różnobarwne
wzory. Swoje stoiska miały też: Grupa
Plastyczna KOLOR z MOK-u, której
przewodzi - instruktor plastyk, Anna
Lipińska-Broda, a także klasa integracyjna z
SP Mszczonów. Rodzice uczniów wraz z
nauczycielami prowadzili loterię fantową na
rzecz klasy. Należy też zaznaczyć, że w
Jarmarku uczestniczyli goście z
zaprzyjaźnionego z Mszczonowem miasta
Erding. Małżeństwo Małgorzata i Michael
Maidel zostali przez organizatorów
poproszeni o wejście na scenę i podzielenie
się z publicznością swoimi wrażeniami na
temat festynu. Otrzymali także autograf
gwiazdy wieczoru - Łukasza Golca.
Organizatorem XIV Jarmarku
Mszczonowskiego był Mszczonowski
Ośrodek Kultury. Imprezę poprowadziły:
Anna Wójcik oraz Justyna Napierała. W
grupie sponsorów festynu znaleźli się: SPV
Auriga Investment, SPV Carina Investment,
SPV Antlia Investment, Geotermia

Mazowiecka, Mondi Packaging, Fiege,
RO.SA.INVEST, Jeronimo (Biedronka),
Budokrusz, FM Polska, YKK, Ergon,
Spółdzielnia Mieszkaniowa, SHU

Mszczonów, Bank Spółdzielczy Biała
Rawska, WETEN Jan Karalus, BASTAL
Zdzisław Banasiak.
Marcin Letkiewicz

130 lat OSP Mszczonów i 120 lat Orkiestry Dętej OSP

Podwójne strażackie święto
W drugim dniu tegorocznego
Jarmarku Mszczonowskiego (6.06)
obchodzone były w mieście dwa szacowne
jubileusze - 130-te urodziny OSP i 120-te
strażackiej Orkiestry Dętej. Oba święta
zgromadziły na miejskim rynku wielu gości.
Tłumnie na rocznicowe obchody przybyli

także sami mszczonowianie. Straż to
najstarsza z obecnie działających na terenie
miasta organizacji społecznych. Natomiast
Orkiestra Dęta, zgodnie z danymi Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr, jest najstarszą z
funkcjonujących orkiestr w Polsce.
Przynależnością do mszczonowskich
struktur OSP może się wykazać wiele
miejscowych rodzin. U niektórych są to
wręcz tradycje wielopokoleniowe.
Najbardziej zasłużone dla OSP
mszczonowskie rody to Narożni i
Kalinowscy. Całą strażacką brać w
Mszczonowie łączą więzy przyjaźni, a
atmosfera, jaka panuje w jej gronie skłania
do stwierdzenia, że „wszyscy druhowie to
jedna rodzina”.
Mszczonowscy strażacy od
początku byli wierni tradycji patriotycznej i
kościołowi. Nie zmogły ich ani okupacja, ani
też mroczne czasy komunizmu. Dlatego też
rocznicowe uroczystości musiała rozpocząć
Msza Święta. Celebrowali ją wszyscy
mszczonowscy księża: dziekan Tadeusz
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Przybylski- proboszcz parafii p.w. świętego
Jana Chrzciciela, ks. Sławomir Tulin proboszcz parafii p.w. Świętego Ojca Pio
oraz wikary Paweł Pietrzak. Zaraz po
nabożeństwie wszystkich zebranych z
dziejami OSP zapoznał druh Waldemar
Suski. W chwilę po nim historię orkiestry
przeczytała klarnecistka Klaudia
Michałowska. Później przystąpiono do
dekoracji medalami i odznaczeniami
związkowymi. Listę osób udekorowanych
zamieszczamy na zakończenie naszej
dziennikarskiej relacji. Strażacy otrzymali
też tego dnia wiele pamiątkowych statuetek
i dyplomów, które ofiarowali im min. Adam
Orliński -przedstawiciel marszałka sejmiku
województwa mazowieckiego Adama
Struzika i starosta żyrardowski Wojciech
Szustakiewicz. Burmistrz Mszczonowa Józef
Grzegorz Kurek i przewodniczący RM Łukasz
Koperski wręczyli przedstawicielowi
Orkiestry OSP Ministerialną (MKiDN)
ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA
K U L T U R Y P O L S K I E J ”. W g r o n i e
przemawiających znalazł się także
komendant PSP w Żyrardowie brygadier
Andrzej Oklesiński, który zakomunikował
strażakom, iż jak wszystko na to wskazuje
otrzymają oni w najbliższej przyszłości nowy
ciężki samochód bojowy. Taki prezent byłby
dla jednostki olbrzymim wsparciem, dlatego
też obietnicę komendanta Oklesińskiego
przyjęto gromkimi brawami.
W dniu urodzin, OSP zostało
w s p a r t e p r ze z w i e l u m i e s z k a ń c ó w
Mszczonowa: samorządowców,
reprezentantów miejskiego biznesu,
funkcyjnych jednostek samorządowych, a
także osób znanych w mieście. Uczynili oni
to w zamian za wbicie pamiątkowego
gwoździa w drewnianą tablicę wykonaną z
myślą o upamiętnieniu jubileuszu.
Po ceremonii wbijania gwoździ

rozpoczęto część artystyczną obchodów. W
jej trakcie mieszkańcy mogli wysłuchać
koncertów trzech orkiestr strażackich- OSP
Mszczonów, Młodzieżowej Orkiestry Dętej
OSP z Kask i Orkiestry Dętej z Bogatego. Na
strażackie święto przyjechał też do
Mszczonowa zaprzyjaźniony Zespół
Regionalny „Wisła”. W dalszej kolejności na
scenie pojawili się: dzieci z klasy
integracyjnej, działającej przy Szkole
Podstawowej w Mszczonowie, Zespół
Biesiadny AKORD, a także znana i lubiana
przez mszczonowiaków, miejscowa kapela
disco polo- „Mr DEX”.
Lista gości honorowych,
uczestniczących w jubileuszowych
obchodach, niewymienionych wcześniej:
Marek Choiński- Członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej Iwański Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w
Żyrardowie, Jacek Stokwisz - Komendant
Komisariat u Policji we Mszczonowie,
Wojciech Horbot - Prezes Mszczonowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Zbigniew Grabek
- komendant Hufca ZHP Mszczonów, Andrzej
Zieliński - prezes Cechu Rzemiosła i
Przedsiębiorczości wraz z delegacją,
Grażyna Pływaczewska- dyrektor MOK-u ,
Michał Szymański -dyrektor OSIR, Grażyna
Korzonkowska - prezes Zarządu KS
Mszczonowianka, wiceprzewodniczący RM
Mirosław Wirowski, radni -Piotr Chyła,
Krzysztof Gołyński, Jadwiga Laskowska,
Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Mariusz
Wieszczycki, Marek Zientek, a także poczty
sztandarowe - PSP Żyrardów, OSP
Żyrardów, OSP Korytów, OSP Radziejowice,
OSP Kuklówka, OSP Wisła, OSP Wiskitki,
OSP Bartniki, OSP Bobrowce, OSP Osuchów,
OSP Piekary, OSP Wręcza, OSP Zbiroża.
Lista odznaczonych i wyróżnionych:
-MEDAL HONOROWY im. Bolesława
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CHOMICZA - dla OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ w MSZCZONOWIE,
-ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU - dla Marka
Węgrowskiego i Kazimierza Edmunda
Wiśniewskiego
-Złoty medal „ Za zasługi dla pożarnictwa”
dla- Bogdana Banaszka, Mieczysławy
Korzonkowskiej, Jana Skowrońskiego
- Srebrny medal „ZA zasługi dla

pożarnictwa”dla - Jacka Dynarowskiego,
Pawła Lasonia, Grzegorza Walczaka,
-Brązowy medal „ Za zasługi dla
pożarnictwa” dla- Grzegorza Adamiaka,
Rafała Badowskiego, Łukasza
Banaszkiewicza, Waldemara
Brzozowskiego, Monikę Listowską, Tomasza
Matyjasa, Tomasza Sobieckiego, Waldemara
Suskiego, Sylwestra Szymańskiego,

Ponizej publikujemy list, jaki nadesłano do Burmistrza Miasta Mszczonowa
J.G.Kurka - przedstawia on obraz naszej gminy widziany oczami “sąsiada” mieszkańca powiatowego Zyrardowa.
Żyrardów, dn. 2010.05.30
Szanowny Panie Burmistrzu!
Wielokrotnie, kiedy przejeżdżam przez Mszczonów na jedno z łowisk {łowisk
wedkarzem}podziwiam łąd i porządek jaki panuje na ulicy prowadzącej mnie na ryby
do popularnie zwanej „Anki”. Z uwagi na powoławnie mnie przez posła na Sejm R.P.
D.Kaczanowskiego do pełnienia funkcji asystenta ds. ochrony przyrody, oraz faktu że
od lat szkolnych jestem estetą {wychowałem się nad rzeką Narwią w pow. Pułtuskim},
chciałbym Panu b. serdecznie podziękować za wygląd i czystość, jaką widać gołym
okiem. Świadczy to bowiem o tym, że są jeszcze gospodarze w naszym zielonym
województwie. Niejednokrotnie przed łowieniem wspólnie z kolegą z Żyrardowa
zbieramy śmieci pozostawione przez pseudo-wędkarzy na grobli łowiska „Anka” i
umieszczamy je w beczkach do tego celu przeznaczpnych. Po takich obejściach całego
terenu przystępujemy dopiero do połykania przyjemności jaką jest dla mnie
wędkarstwo. Miasto Mszczonów przypomina mój rodzinny krajobraz n.Narwią, a
szczególnie położony nieopodal rodzinnego gniazda Serock, przez który przejeżdżamy
z żoną udając się do mniejscowości Gzowo w pow. pułtuskim skąd pochodzę. Czystość
i estetyka są widoczne zza szyb samochodu co rónież widać i tu w Mszczonowie. Cieszy
mnie niezmiernie taki widok i ponownie chciałbym z całęgo serca Panu podziękować,
oraz wszystkim Służbom, którymi Pan kieruje, a które wykonują swoją pracę należycie
i wzorowo, za w pełni tego słowa snaczeniu stan estetyki, ładu i czystości.
Życząc Panu dalszego powodzenia w upiększaniu Mszczonowa, a tym samym
naszego rodzinnego Mazowsza - łączę wyrazy szacunku i pozostaję z poważaniem.
ASYSTENT SPOŁECZNY
ds. Ochrony Środowiska i Przyrody
przy Biurze Poselskim PiS w Żyrardowie
Stanisław Wasilewski

Miejska Biblioteka
Publiczna - Izba
Pamięci Ziemi
Mszczonowskiej
zwracają się z apelem do
mieszkańców o pomoc w
„ o c a l e n i u o d
zapomnienia” historii i
tradycji naszego miasta.
Jeśli posiadają państwo
pamiątki, fotografie lub
ciekawe opowieści i
informacje związane z
historią naszego regionu
zapraszamy do

współpracy. Nie
pozwólmy, by o
przeszłości naszej małej
Ojczyzny „mówiły tylko
kamienie”…
KONTAKT:
MBP ul. Szkolna 3,
tel. (0-46) 857-13-46,
e-mail:
biblioteka@mszczonow.pl

IPZM ul. Warszawska 23,

tel. (0-46) 857-19-66,
e-mail:
ipzm@neostrada.pl
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Jubilaci: prezes OSP Mszczonów Janusz
Legięcki i kierownik Orkiestry Dętej
OSP Mszczonów Janusz Koziński
Krzysztofa Wiśniewskiego,
-DYPLOM UZNANIA ZA ZASŁUGI DLA
OCHOTNICZEGO POZARNICTWA ZIEMI
MSZCZONOWSKIEJ -dla HONOROWYCH
CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W MSZCZONOWIE- Kazimierza
Kalinowskiego i Mieczysława Świderskiego
-ODZNAKA HONOROWA nadana przez
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO- „ ZASŁUŻONY DLA
K U LT U R Y P O L S K I E J ” d l a J a n u s z a
Kozińskiego, Marka Węgrowskiego i Jacka
Zielonki.
-Odznaka Strażak WZOROWY dla- Dagmary
Bednarek, Marka Listowskiego, Grzegorza
Siedleckiego, Roberta Klimkowskiego,
Krzysztofa Cieślika, Maksymiliana Hincz,
Bogusława Woźniaka.
Marcin Letkiewicz

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 w Internecie na stronie GCI 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

KULTURA

Święto Bożego Ciała
- wiara i tradycja
Boże Ciało jest świętem, w którym nie tylko oddajemy
cześć Jezusowi ukrytemu w hostii, ale także demonstrujemy
swoją wiarę. Procesje, jakie tego dnia przechodzą ulicami
miejscowości są wyrazem przywiązania wiernych do Kościoła.
Parafianie towarzyszą w nich swojemu kapłanowi, który niesie
Monstrancję w drodze do czterech ołtarzy, przy których czytane
są cztery ewangelie. Droga przed Hostią usłana jest kwieciem
sypanym przez bielanki. W procesjach biorą udział:
ministranci, strażacy, członkowie organizacji i stowarzyszeń
katolickich oraz grup modlitewnych.
Z racji burzliwej historii naszego narodu procesje
Bożego Ciała od lat mają także swój wydźwięk patriotyczny. Na
polowych ołtarzach obok symboli religijnych pojawiały i wciąż
pojawiają się także symbole narodowe. W tym roku takich
właśnie akcentów nie zabrakło w Osuchowie. Ostatni z ołtarzy
ustawiony w tej miejscowości był przypomnieniem o potrzebie
dokonania intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Na

ołtarzu przy obrazie ukoronowanego Jezusa pojawiła się biało czerwona flaga oraz biały orzeł. Na trzecim ołtarzu zawisł
portret nowego błogosławionego, bohaterskiego kapłana
Solidarności, ks. Jerzego Popiełuszki. Proboszcz osuchowskiej
parafii, ks. kanonik Jerzy Witkowski w homilii mówił natomiast
o głodzie, który dotyka człowieka w różnych wymiarach.
Wspominał o głodzie wiary i głodzie duchowym, który
zaspokoić może tylko częste przyjmowanie Bożego Ciała. W
kontekście niedawnych, tragicznych wydarzeń, związanych z
katastrofą smoleńską wspomniał także o głodzie prawdy.
Przestrzegał ponadto, aby na ziemi, która od lat mimo
wszystko jest syta, nie lekceważyć zagrożenia wynikającego z
głodu pożywienia. Pytał wprost, czy żywioły, jakimi jesteśmy
doświadczani, nie mają nam uzmysłowić szacunku dla chleba,
który obecnie tak powszechnie jest znieważany. Mówił, że
używanie ziarna jako opału, jest znakiem czasów, w jakich
przyszło nam żyć. Znakiem niepokojącym, w którym wszystko
nawet boże dary przelicza się na pieniądze.
W Lutkówce procesję do czterech ołtarzy poprowadził
ks. profesor Józef Warzeszak, wykładowca Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w procesie
beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki był cenzorem jego
kazań. Szacownemu gościowi towarzyszył proboszcz parafii ks.
prałat Zbigniew Chmielewski. Pierwszy ołtarz ustawiono przy
figurze Chrystusa, stojącej w przykościelnym lesie. Drugi przy
kapliczce, usytuowanej przy pobliskim skrzyżowaniu dróg.
Trzeci przy głównym wejściu do plebani, a czwarty przy krzyżu
misyjnym. Droga procesji w malowniczej Lutkówce nie jest
długa, ale bardzo urokliwa. Warto choć raz odwiedzić tę
miejscowość w dniu Święta Bożego Ciała.
W Mszczonowie w procesji uczestniczyli wszyscy
miejscowi kapłani: proboszcz Parafii p.w. Świętego Jana
Chrzciciela, ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski, proboszcz
Parafii p.w. Świętego Ojca Pio, ks. Sławomir Tulin oraz
ks. wikariusz Paweł Pietrzak. Uroczysta Msza Święta
odprawiona została w kaplicy Parafii p.w. Świętego Ojca Pio.
Pierwszy ołtarz ustawiony został przy krzyżu stojącym w
pobliżu kaplicy. Kolejne ołtarze stanęły: przy krzyżu na
skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Krzywej, przy Domu Strażaka i
przy siedzibie Cechu. Procesję zakończono w kościele farnym.
Wierni podążając za niesioną przez kapłana Hostią szli kolejno
ulicami: Tarczyńską, Dworcową, Sienkiewicza, Krzywą,
Grójecką, Kilińskiego, Łączną, Rawską i Żyrardowską.
M.L.

Procesje w Mszczonowie, Lutkówce i Osuchowie

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
str. 10

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

Pieczywo produkowane metodą tradycyjną z zastosowaniem mąk wysokiej
jakości, o wyjątkowych walorach smakowych w szerokim asortymencie
znajdziecie Państwo tylko w sklepach naszej Spółdzielni
Zapraszamy

Termin oddania - I pólrocze 2009. UWAGA - II gi etap budowy w/g zyczen klienta !!!
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DZIEŃ DZIECKA W LUTKÓWCE NA SPORTOWO…
1 czerwca - Dzień Dziecka… to wyjątkowy dzień dla
wszystkich dzieci. W naszej szkole zorganizowano
go w tym roku na sportowo. Z każdej klasy
wyłoniono zawodników, którzy rywalizowali w
konkursach sportowych. Klasy walczyły miedzy
sobą a Jury ich oceniało i przyznawało punkty.
Konkurencji było wiele: przekłuwanie balonów,
kalambury słowne, bieg z piłeczką pingpongową,
rzuty woreczkami do kosza. Jedna z konkurencji

Wielką atrakcja tego dnia była zorganizowana w
szkole loteria fantowa. Uczniowie bardzo chętnie
kupowali losy, bo czekali na główną wygraną czyli
przenośne DVD. Końca kolejki nie było widać.
Wreszcie się udało. Przemek Mentek uczeń klasy III
po kilkunastu próbach wylosował upragniony los.

nazwana „mało miejsca” przysporzyła zawodnikom
niemałych kłopotów. Bo oto 10 osób miało się
zmieścić na jednej małej stronie z gazety. Zabawa
była przednia nie tylko dla pomysłowych
zawodników, ale także i dla kibiców.

Dodatkową atrakcją tego szczególnego dnia po
zmaganiach sportowych było wystawienie przez
uczniów z koła teatralnego „Kleksik”
przedstawienia pt. „Lenka”. Przedstawienie
poruszało poważny problem przemocy w szkole i
wymuszania pieniędzy. Młodzi aktorzy otrzymali za
to przedstawienie w Gminnym konkursie Małych
Form Teatralnych III miejsce. Wielkie emocje wśród
publiczności wzbudziła postać policjanta granego
przez Szymona Halczaka. Jako policjant
prezentował się rewelacyjnie.

Po emocjach kulturalnych był czas na chwilę relaksu
na wspólnym rysowaniu kredą magicznej łąki i
jedzeniu upieczonych na ognisku kiełbasek.
Każdy uczeń wrócił do domu z czymś słodkim i
myślę, że miło spędził czas w gronie swych kolegów
na wspólnej zabawie i współzawodnictwie.
W tym miejscu w imieniu uczniów naszej szkoły,
Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły chce
serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tej uroczystości i
podarowali naszym uczniom odrobinę radości.
Sponsorzy i fundatorzy nagród:
- PGE oddział Żyrardów
- S.H.U. Mszczonów
- MOK i OSIR w Mszczonowie
- Pan Krzysztof Rabiański
- ERGON Badowo Mściska
- AMBRA Mszczonów
- L.K.R. państwo Nowakowscy - Żyrardów
- YUSK
- Pan Ryszard Kwiatkowski
oraz mieszkańcy okolicznych wsi.
AGA

Wesoła zabawa w deszczowych Bobrowcach
Już po raz siódmy Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
zorganizowała festyn. W tym roku odbył się on 16 maja. Grono
pedagogiczne zaprosiło na wesołą zabawę: rodziców swoich uczniów,
pozostałych mieszkańców Bobrowiec, a także sąsiadów z okolicznych
miejscowości. Celem szkolnego festynu była integracja mieszkańców z
miejscową placówką oświatową. Szkoła w Bobrowcach ma już przeszło 80letnią historię. Jej budynek został wybudowany przez mieszkańców, którzy
zawsze czuli się współodpowiedzialni za sprawy oświaty na swoim terenie i
nigdy nie szczędzili szkole pomocy. Tym razem wsparcia finansowego
udzielili jej kupując losy na festynowej loterii. Każdy z 800-set losów był
wygrany. Kupno nagród loteryjnych oraz cała organizacja zabawy była
możliwa dzięki sponsorom, w gronie których znaleźli się: firma Univeg
Trade Poland SA, Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, YKK Mszczonów,
Kazimierz Kuran -masarnia w Żabiej Woli, Marek Darczuk - sklep Karol we
Mszczonowie, Spółdzielnia Handlowo Usługowa we Mszczonowie, Mirosław
Laskowski oraz dyrektor Grażyna Pływaczewska i pracownicy MOK.
Imprezę otworzyła osobiście dyrektor SP Bobrowce, pani Urszula
Gowin. Wśród gości zaproszonych znaleźli się: proboszcz Parafii Osuchów
ks. kanonik Jerzy Witkowski, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

oraz radny z okręgu Bobrowce Jerzy Siniarski. Konferansjerem zabawy była
Luiza Wirowska. O stosowne nagłośnienie zadbał natomiast Mszczonowski
Ośrodek Kultury. Na festynowej scenie dla wszystkich bawiących się grali i
śpiewali: uczniowie miejscowej szkoły w programie „Mini lista przebojów”,
Zespół Voice Piotra Sadowskiego z MOK-u, grupa Los Modelos oraz młodzi
artyści z Ensemble Benc Boys (Joanna Pływaczewska, Anna Baumel,
Mateusz Urbaniak, Tomasz Kaniut, Rafał Czarnecki i Daniel Wroński).
Festyn zakończyły dwa koncerty: zespołu AKORD i grupy MUSIC LIVE.
Festyny szkolne w Bobrowcach były zawsze dobrze
zorganizowane i szczyciły się wspaniałą publicznością, która świetnie
potrafi się bawić. Niestety słabą stroną imprez bobrowieckich jest zwykle
pogoda. Trzeba jednak mieć nadzieję, że za rok nie będzie już padać.
Podobno aura tak jak ludzki charakter zmienia się cyklicznie co siedem lat,
więc przyszłoroczny, ósmy festyn szkolny powinien w końcu odbyć się w
blasku, obficie grzejącego słońca.
tekst: Marcin Letkiewicz
foto: Tadeusz Sułek
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