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Burmistrz zaprasza
na wycieczkę
do Tarczyna
Jeszcze w tym roku zakończy się - najistotniejsza
po miejskiej obwodnicy- inwestycja drogowa,
prowadzona na terenie gminy Mszczonów.
Budowa Traktu Tarczyńskiego - bo o niej właśnie
mowa- jest przedsięwzięciem, w którym
uczestniczą aż cztery samorządy.
ciąg dalszy na stronie 2

Piknik Rodzinny Klubu Sportowego
Mszczonowianka
12.06.2010r.

Rodzinny
piknik
na piłkarskim
stadionie
czytaj na stronach 7-8
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Burmistrz zaprasza na wycieczkę do Tarczyna
ciąg dalszy ze strony 1
G m i n a M s z c z o n ó w,
wspólnie z gminą Żabia Wola i
dwoma samorządami
powiatowymi - żyrardowskim i
grodziskim doprowadzą do
wybudowania odcinka drogi
łączącego nie tylko Mszczonów z
Tarczynem, ale także trasę
katowicką z trasą krakowską.
Będzie to bardzo wygodne
połączenie, które zwiększy
a t r a k c y j n o ś ć
podmszczonowskich terenów
przemysłowych, a ponadto
stanowić będzie komunikacyjną
alternatywę dla trasy nr 50 (na
odcinku od Mszczonowa do
Grójca) w przypadku gdyby ta z
jakiegokolwiek powodu uległa
zablokowaniu. Trakt Tarczyński jak łatwo można wywnioskować
po jego nazwie- to droga
h i s t o r yc z n a o n i e by wa ł y m
znaczeniu dla całego regionu.
Niekiedy mówiono też o nim Trakt
Napoleoński, gdyż to właśnie po
nim na początku XIX wieku
maszerowały oddziały cesarskiej
armii. O historycznym
charakterze drogi świadczą też
liczne dworki i pałace,
rozlokowane na całej jej długości.

Dla mieszkańców Mszczonowa
tym najbardziej znanym jest
pałac w Grzegorzewicach, ale
ogólnie w Polsce niewątpliwie
najpopularniejszą siedzibą
szlachecką z okolic Traktu jest
dworek, rozreklamowany dzięki
popularnemu serialowi
„Złotopolscy”.
Zmodernizowanie
Traktu Tarczyńskiego kosztować
będzie przeszło 10 milionów
złotych. Gmina Mszczonów
wyasygnuje na ten cel 898 526
złotych, powiat grodziski i gmina
Żabia Wola po 574 933 złote, zaś
powiat żyrardowski 469 912
złotych. Dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego wyniesie
natomiast 7 555 000 złotych.
Budowany odcinek drogi o
długości 8 kilometrów przebiega
po terenach dwóch gmin Mszczonowa (5 km) i Żabiej Woli
(3 km). Po stronie
mszczonowskiej inwestycję
można podzielić na trzy części.
Pierwsza to modernizacja ulicy
Tarczyńskiej - od świateł na
skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią,

aż do wiaduktu nad obwodnicą w
pobliżu firmy Mostva. Na tym
odcinku ulica Tarczyńska jest
poszerzana, zyska też nowa
nakładkę asfaltową i w niektórych
miejscach będzie miała
dobudowane chodniki. Druga
część budowy to wiadukt nad
obwodnicą, którego wykonaniem
zajęła się Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w
ramach inwestycji nazwanej II
etapem budowy obwodnicy
miasta Mszczonowa. Trzecia
część inwestycji to wykonanie
utwardzonej drogi przez las od
siedziby firmy Mostva, aż do
granicy gminy. Na tym odcinku
droga jest krawężnikowana i na
dużej jej części już pojawił się
tłuczeń. Dojazd do stawów
świętej Anny (który jeszcze tak
niedawno nie był sprawą prostą)
teraz odbywa się sprawnie i
szybko. Piaszczystą i wyboistą
nawierzchnię zastąpiła
utwardzona droga, na której
jeszcze trochę i pojawi się
warstwa gładkiego asfaltu. Prace
prowadzone są w taki sposób,
aby cały czas trakt był
przejezdny.
B u r m i s t r z
Mszczonowa Józef Grzegorz
Kurek stwierdził, że największy
spośród samorządów wkład
finansowy gminy Mszczonów nie
powinien dziwić, gdyż to właśnie
mszczonowski samorząd

najbardziej naciskał na
wybudowanie Traktu i to po jego
stronie leży najdłuższy i tym
samym najdroższy odcinek
budowanej drogi. Dla
Mszczonowa zmodernizowany
Trakt Tarczyński przyniesie same
korzyści. Miasto, które już
obecnie leży na skrzyżowaniu
szlaków komunikacyjnych zyska
dzięki niemu dodatkowe i bardzo
istotne połączenie drogowe.
Olbrzymim plusem Trakt będzie
również dla dzielnicy
przemysłowej. Zwiększy jej
atrakcyjność dla potencjalnych
inwestorów, a tym, którzy już
zainwestowali w Mszczonowie
poprawi sytuację komunikacyjną.
Dzięki niemu powinny zniknąć
korki na wąskim obecnie odcinku
drogi przy halach magazynowych
„ B i e d r o n k i ”, g d z i e
niejednokrotnie czekające na
rozładunek TIR-y w znacznym
stopniu blokują drogę.
Jak wynika z zapowiedzi
burmistrza cała inwestycja
powinna zostać zakończona do
30 listopada b.r. - Wtedy to
b ę d z i e
m o ż n a
p o
zmodernizowanej drodze wybrać
się na szybką wycieczkę do
Ta r c z y n a - ż a r t u j e n a
zakończenie rozmowy burmistrz.
M.L.

Podziękowania
W imieniu Gminy Mszczonów składam serdeczne podziękowania
za wsparcie akcji pomocy powodzianom:
 Sołectwom: Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno-Gnojna,
Kamionka, Lindów, Marianka, Marków Towarzystwo, Pawłowice,
Piekary, Sosnowica, Wręcza, Zbiroża, Zimna Woda, Świnice
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczonowie
 Poczcie Polskiej
 Przedszkolu Niepublicznemu „Smerfolandia”
 Szkole Podstawowej w Mszczonowie
 Zespołowi „Mister Dex”
 pracownikom MOPS-u zaangażowanym w zbieranie funduszy na
rzecz powodzian podczas Jarmarku Mszczonowskiego (
zgromadzono kwotę 5900, 66 zł)
 Kierownikowi oraz zespołowi Gminnego Centrum Informacji w
Mszczonowie
 a szczególnie wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Mszczonów
Państwa pomoc będzie wręcz nieoceniona dla wielu ludzi, którzy zostali
tak ciężko doświadczeni przez powódź na terenie naszego
województwa, a Państwa wspaniałomyślność i dobre serce to z
pewnością godny przykład do naśladowania dla innych.
Dary rzeczowe i zebrane pieniądze w łącznej kwocie 15 795,66 zł
zostaną przekazane na rzecz powodzian w gminie Słubice, powiat
płocki, województwo mazowieckie.
Kierownik MOPS w Mszczonowie
Barbara Ciszewska
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WIEŚCI Z RATUSZA
Rozmowa z Burmistrzem
Józefem Grzegorzem Kurkiem

Mszczonowa

Inwestycje idą do przodu
J a k p r ze b ie g a
zamierzona na bieżący
rok realizacja
p l a n o w a n y c h
inwestycji?
- Wszystkie planowane na
b r. i n w e s t y c j e
zrealizujemy, chociaż ze
względu na opóźnienia w
procedurach unijnych
jakie nieustannie funduje
na Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Jednostka
Wdrażania programów
Unijnych, mamy
o p ó ź n i e n i a
w
r o z s t r z y g a n i u
przetargów. Do jesieni
skończymy modernizację
przedszkola oraz
rozpoczniemy remont dla
potrzeb GCI pomieszczeń
po poczcie. Rozpoczęły się
już prace modernizacyjne
na ul.Sienkiewicza.
Rozpoczną się również w
najbliższych dniach prace
związane z budową
kanalizacji ulicach :
Sportowej, Bocznej,
Sz ko l nej , Sp o ko j nej ,
Bagno oraz prace

modernizacyjne na
oczyszczalni ścieków
(gdzie wciąż czekamy na
dofinansowanie unijne).
W najbliższym czasie
rozpocznie się budowa
wodociągu w rejonie
Bobrowiec, Tłum oraz
Lutkówki B i Lutkówki
Kolonia. Rozpoczną się
również remonty dróg
oraz ulic, budowa
chodników, budowa dróg
w Bobrowcach, Janówku,
Grabcach Towarzystwo
oraz w Pieńkach
Strzyżach. Do końca
września zakończy się
b u d o w a Tr a k t u
Tarczyńskiego, a do końca
sierpnia obwodnicy i od
września zaczną się
odbiory techniczne. Do
jesieni wybudujemy
również stadion
lekkoatletyczny w
Osuchowie i boiska ze
sztuczną trawą w
Mszczonowie. Wszystkie
te przedsięwzięcia
pozwolą lepiej żyć i
funkcjonować naszym

mieszkańcom.
Panie burmistrzu są
tacy, którzy mówią, że
gmina wciąż za mało
realizuje zadań na
rzecz mieszkańców.
Czy mógłby Pan się do
tego odnieść.
- Zawsze są tacy ludzie,
którym nic nie pasuje, a
sami nic nie zbudowali.
Relatywnie do możliwości
zawsze byliśmy lepsi od
innych. Krytyka dopiero
się zacznie jak będą się
zbliżały wybory
samorządowe. Proszę nie
wierzyć w rewelacje, jakie
będą podawane w
anonimowych ulotkach.
Na każde wypowiedziane
nasze stwierdzenie mamy
wiarygodne dane i
dokumenty. Nasza gmina
była i jest postrzegana
jako wzór i przykład
właściwych relacji
pomiędzy burmistrzem,
Radą Miejską a
m i e s z k a ń c a m i .
Mieszkańcy i ich potrzeby
zawsze są dla nas
najważniejsi, zawsze
postępujemy zgodnie z
prawem o czym świadczą
odwołania od decyzji,

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom i wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie obchodów 130-lecia
istnienia mszczonowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz 120-lecia działalności orkiestry OSP Mszczonów. A byli to:
Firma KOPERSKI i Wspólnicy
Sp. Jawna :Janina, Łukasz,
Błażej i Wiktor Koperscy.
Łukasz Koperski Przewodniczący Rady
Miejskiej
Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Miasta
Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu
Żyrardowskiego
Firma „ JERONIMO MARTINS
DYSTRYBUCJA S.A”
ZOP ZOSP w Żyrardowie
Arendarczyk R.
„KAMIENIARSTWO”
Bank Spółdzielczy
w Mszczonowie
Biedrzyccy Anna i Andrzej
Bieńkowscy D.A.
Bielarscy E.M
Banasiak „BASTAL”
Bednarek J.Z. „Stolarstwo”
Bieńkowski Marek „BENON”
Chyła Zofia i Piotr
Ciećwierscy Magdalena i
Jerzy
Krystyna i Krzysztof
Ciechomscy
Czarneccy Agnieszka i
Jarosław
Czeremużyńscy Elżbieta i

Andrzej
Czarneccy J. S. GABOLMEBLE
Dobraczyńscy Krystyna i
Maciej
Domalscy Irena i Wacław
Dymeccy Mirosława i Cezary
Hanna Dziadkiewicz
EHOL- MECH
Federowicz K.T. „Piekarnia”
Zofia Fidulska
Elżbieta i Krzysztof Gołyńscy
Barbara Gryglewska
Iwona i Wojciech Horbot
Jadwiga i Andrzej Janiak
Otylia Magdalena i Krzysztof
Kiełczewscy
Krystyna i Adam Kustosz
Małgorzata i Krzysztof
Krawczyk
Emilia, Jan ,Bartosz
Kurowscy
Urszula, Jan, Piotr Koprowscy
Mieczysława Korzonkowska
Grażyna i Marek
Korzonkowscy
Kowalscy „BRUKSELKA”
Kuliccy „Piekarnia”
Danuta i Grzegorz Koperscy
Klub Sportowy
„Mszczonowianka”

Barbara i Krzysztof
Kłopotowscy
Maria i W. Kwiatkowscy
Karalus J. „WETEN”
Janina i Janusz Kozińscy
Maria i Janusz Legięccy
Joanna i Andrzej
Lewandowscy „Piekarnia”
Jadwiga i Waldemar
Laskowscy
Dorota i Paweł Lasoń
Marian Łajszczak
M.G. ŁUSZCZYŃSCY
„MECHANIKA”
Marcinowska-Wiśniewska
„BIOSTYL”
W.E. Matysiak
„KRAWIECTWO”
K .D. Melon
D. Narożna „FHU DANKONI”
Nowakowski T. Klatt.H
Halina i Jerzy Narożni
Irena i Ireneusz Nalej
Małgorzata i Piotr Olczak
Janina, Jacek i Piotr Olczak
OSP Bobrowce
OSP Nosy Poniatki
OSP Osuchów
OSP Piekary
OSP Wrecza
OSP Zbiroża
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które są rozstrzygane
prawie zawsze na naszą
korzyść. Na 8848
wydanych decyzji było
tylko 9 odwołań z czego 5
rozstrzygnięto na korzyść
urzędu, a większość
odwołań złożyła znana

wszystkim organizacja
ekologiczna.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również.

OSP Żyrardów
OSP Jaktorów
OSP Korytów
OSP Bartniki
OSP Wiskitki
OSP Radziejowice
OSP Kuklówka
OSP Wisła
OSKP Mszczonów
A.. Andrzej Osial
Przedszkole
„SMERFOLANDIA”
Dariusz i Marzena Piątkowscy
Anna, Ala Piasek
M.R. Płuzińscy
J. SZ. Popławscy
Nina i Włodzimierz
Radkiewicz
M.Z. Stefanowscy
Teresa, Marcin i Bogdan
Szwed
G.B. Skoneczni „Stolarnia”
Agata i Michał Szymańscy
E.L. Strzeleccy
Stefankiewicz „Sajgonka”
Renata R. Siwiec
Bożena i Robert Starostka
Salon Kosmetyczny „EDEN”
E. Ryszard Stusińscy
Helena Sobczak
Andrzej Sobczak
J.J. Skowrońscy
Krystyna Świderska
„Kwiaciarnia”.
Danuta i Mieczysław
Świderscy

M.S.J. Szustkiewicz
Wioletta i Marcin Traczyk
„PAPIRUS”
Jadwiga i Leon Trzcińscy
„STOLARNIA”
Ewa i Grzegorz Traczyk
Małgorzata i Jacek Wróbel
'AQUA'
Janina Wolniewicz
Bogumiła i Stanisław
Wojciechowscy
Danuta i Edmund Wiśniewscy
Krystyna i Mirosław Wirowscy
Dorota i Robert Węgrowscy
Jolanta i Wiesław Wilczyńscy
J.P. Woźniak
Jadwiga i Mariusz
Wieszczyccy
Ewa i Mirosław Zielonka
Zdzisława i Marek Zientek
Daniela i Stanisław
Zwierzyńscy
Teresa i Andrzej Zielińscy
„SKLEP SPOŻYWCZY”
Restauracja „KASKADA”
w Mszczonowie
Spółdzielnia mieszkaniowa
w Mszczonowie
Spółdzielnia HandlowoUsługowa w Mszczonowie
Klub Sportowy
„MSZCZONOWIANKA”
Cech Rzemiosła i
Przedsiębiorczości
w Mszczonowie
ZIELENIAK H.P.P. Płuźińscy
Zarząd Oddziału M-G
w Mszczonowie

Rozmawiał:
Rafał Wasilewski

Z ŻYCIA GMINY

Kopciuszek na wesoło
Za d z i w i ł , g d y ż K O P C I U S Z E K w
wykonaniu aktorów amatorskiego zespołu
nie tylko potrafi rozbawić do łez, ale także
zmusić do refleksji, czy i w nas nie tkwią
nierozpoznane do dziś talenty. Osoby
tworzące „Grupę Josefa” na co dzień nie mają
nic wspólnego z aktorstwem. Są
przedsiębiorcami, sadownikami,
urzędnikami, studentami... Łączy ich jednak
jedna wspólna pasja, a jest nią ... teatr. Wielu
z nich na scenie czuje się tak swobodnie, że
aż dziw bierze dlaczego nie zostali
zawodowymi aktorami. Gwiazdami
przedstawienia są niewątpliwie odtwórczynie
ról córek macochy Kopciuszka - Bożena
Durka i Anna Czarnecka. Na olbrzymie brawa
zasłużył też „król” Piotr Słojewski, wraz ze
swą „królową” Krystyną Penczonek i
„szambelanem” Rafałem Wasilewskim.
Wspaniale w swoją rolę wczuła się również
„macocha” - Katarzyna Osińska. Nie
chciałbym skrzywdzić pozostałych aktorów i
dlatego ogólnie oddam ukłon w kierunku
całej obsady przedstawienia, w której
znaleźli się: Magdalena Pawlak (narrator),
Iwona Woźniak (Kopciuszek), Teresa Deka
(wróżka), Krzysztof Kurzepa (królewicz),
Adam Witecki (dobosz) oraz „chór” - Elżbieta
Sybilska, Wanda Sikorska, Małgorzata
Słojewska, Jolanta Zielonka, Anna
Penczonek, Aleksandra Dziża, Joanna
Pływaczewska, Agnieszka Pawlak, Jarosław
Iżycki, Marcin Perak, Paweł Słojewski, Mikołaj
Osiński, Grzegorz Czarnecki, Daniel Wroński,
a także mali "paziowie" - Zuzia Durka i Kuba
Czarnecki. Należy wspomnieć również o tych,
którzy choć niewidoczni także mieli swój

wkład w sukces spektaklu, czyli o Irminie
Słojewskiej (suflerce) oraz twórcy muzycznej
oprawy spektaklu, którym był Marek Baumel.
Teatr „Grupa Josefa” został założony w 2005
roku. Składa się on z dorosłych mieszkańców
miasta i gminy Mszczonów. Jego pierwszym
przedstawieniem była „Mała czarownica” w
reżyserii Josefa Baila (z Teatru Starego w
podmonachijskim ERDING), na którego cześć
nazwano cały zespół. Spektakl tamten był
specjalnie przygotowywany na otwarcie
zmodernizowanego Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury, jakie nastąpiło w grudniu
2005r. Drugim spektaklem „Grupy Josefa”
była „Księżniczka Grymasela”, którego
premiera odbyła się w 2008 roku. Tamtą
sztukę wyreżyserowała już Grażyna
Pływaczewska - dyrektor MOK-u. Oba
przedstawienia były wielokrotnie grane na
scenie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, a
także na deskach
Teatru
Starego w Erding. „Kopciuszek”
r ó w n i e ż
z o s t a n i e
zaprezentowany w bawarskim
Erding i stanie się to zgodnie z
planem w listopadzie tego roku.
Przez najbliższe miesiące będzie
go natomiast można oglądać w
Mszczonowie. Jestem
przekonany, że nie zawiedzie
Państwa oczekiwań. Serdecznie
zapraszam do obejrzenia tego
interesującego spektaklu, który
- co jest jego niewątpliwą zaletą
- jest zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych.
Marcin Letkiewicz
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Punkt
Rehabilitacyjny
w Osuchowie

ZABIEGI KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ
W kwietniu 2010 roku Urząd Miejski w
Mszczonowie zakupił dla punktu Rehabilitacyjnego w
Osuchowie nową aparaturę medyczną.
Jest to aparat do krioterapii miejscowej suchymi
parami ciekłego azotu.
Zabiegi krioterapii mają na celu:
- Uśmierzenie bólu
- Zmniejszenie napięcia mięśni
- Obniżenie aktywności procesów zapalnych
- Zmniejszenie obrzęku
- Pobudzenia układu odpornościowego
- Zmniejszenie sztywności porannej
Czas wykonywania zabiegów waha się od 40 sekund do
kilku minut w zależności od powierzchni którą należy
wychładzać.
Wskazania do zastosowania krioterapii:
r e u m a t o i d a l n e z a p a l e n i e s t aw ó w, c h o r o b y
zwyrodnieniowe stawów, zespół bolesnego barku, zespół
bolesnego łokcia, tendopatie , dyskopatie, zapalenia
okołostawowe ścięgien, torebki stawowej kaletek
maziowych, mięśni, dolegliwości związane z
mikrourazami, stłuczenia i ich następstwa, naderwanie
przyczepów ścięgien i więzadeł ( tzw. Łokieć tenisisty ),
stany pooperacyjne ( utrzymujące się dolegliwości po
usunięciu łąkotki, operacyjnym leczeniu niestabilności
stawów ), przykurcze mięśniowe i stawowe, skręcenia
kończyn, przewlekłe zespoły bólowe i przeciążeniowe.
Przeciwwskazania do zastosowania krioterapii:
choroby nowotworowe, wyniszczenia organizmu,
nietolerancja zimna, zaawansowana miażdżyca,
miejscowe odmrożenia, zaawansowane ropnozgorzelinowe zmiany w kończynach dolnych.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie
wykonywania zabiegów przy: dusznicy bolesnej,
zaburzeniach rytmu serca, wadach zastawek serca,
zakrzepach żylnych i zatorach tętnic, zespole Reynauda.

ul. Piekarska 2 , 96-323
Osuchów gm. Mszczonów
oferuje leczenie w zakresie:
MASAŻU
KINEZYTERAPII
- leczenie zespołów bólowych
kręgosłupa
- likwidacji ograniczeń zakresu
ruchu w stawach
- rehabilitację neurologiczną
- rehabilitację po urazach
- rehabilitację dzieci z
zaburzeniami narządu ruchu i
wadami postawy (od lat 7)
FIZYKOTERAPII ( zabiegi)
- lampa SOLLUX
- galwanizacja
- laser
- jonoforeza
- magnetronie
- elektrostymulacje mięśni
- ultradźwięki
- prądy diadynamiczne
- prądy interferencyjne
- prądy TENS
- krioterapia ( na odrębnych
zasadach )

Punkt Rehabilitacyjny w Osuchowie
znajduje się w budynku dawnej
poczty. Można z niego korzystać
nieodpłatnie. Osobami
uprawnionymi do pobierania
rehabilitacji są mieszkańcy gminy
Mszczonów oraz rolnicy
ubezpieczeni przez KRUS
skierowani przez w/w instytucję.
Osoby nie zameldowane na terenie
gminy bez skierowania z KRUS
mogą korzystać z zabiegów
wyłącznie za pisemną zgodą z
Urzędu Gminy w Mszczonowie.
Aby skorzystać z zabiegów należy
zgłosić się ze skierowaniem
lekarskim .
Gabinet czynny jest od poniedziałku do
piątku.
Zapisy na zabiegi na miejscu po
okazaniu skierowania oraz dowodu
zameldowania (dowód osobisty).
Informacji dotyczących masażu udziela i
zapisów dokonuje osobiście masażysta.
Nr telefonu w celach informacyjnych :
667969606
( nie ma zapisów ani możliwości

zmian terminu odbycia
rehabilitacji przez telefon !!! )

Zapisy od poniedziałku do
00
30
piątku od 15 do 17

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
MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI
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Święto Bożego Ciała - fotoreportaż
Publikujemy zdjęcia polowych ołtarzy opisanych w poprzednim numerze w artykule
“Święto Bożego Ciała - wiara i tradycja”

Mszczonów

Osuchów
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Piknik Rodzinny - Klubu Sportowego Mszczonowianka 12.06.2010r.

Rodzinny piknik na piłkarskim stadionie

Stadion piłkarski z reguły
kojarzony jest jako miejsce, w którym
spotkać można: piłkarzy, kibiców i
działaczy klubowych. W powszechnym
przekonaniu jest to też azyl, do którego
mężczyzna zmierza, aby odpocząć od
pracy oraz rodzinnych obowiązków i oddać
się bez reszty swojej życiowej pasji, jaką
jest futbol. Działacze i sympatycy Klubu
Sportowego MSZCZONOWIANKA
postanowili zadać kłam tym stereotypom i
na swój stadion zaprosili wszystkich
mieszkańców Mszczonowa i okolicznych
miejscowości. Zorganizowany przez nich
piknik rodzinny okazał się strzałem w
dziesiątkę. 12 czerwca boisko przy ulicy
Brzoskwiniowej zmieniło się gigantyczny
plac zabaw. Każdy tego dnia mógł znaleźć
na nim coś interesującego. Dla fanów piłki
nożnej rozegrano dwa mecze. Jako pierwsi
zmierzyli się ze sobą młodzi futboliści z
rocznika 1997. W meczu otwarcia pikniku
KS Mszczonowianka 97 przegrała 1:4 z
Unią 97 Sochaczew. W drugim spotkaniu
reprezentacja seniorów Mszczonowianki
poprawiła humory kibicom, wygrywając aż

5:1 z Koroną Góra Kalwaria.
Podczas pikniku nie zabrakło
propozycji dla dzieci. Najmłodsi mogli
podziwiać wóz strażacki z OSP Mszczonów ,
a także wraz ze swoimi rodzicami
uczestniczyć w konkursach
poprowadzonych przez druha Waldemara
Suskiego. Strażacki blok programowy nosił
tytuł -„ I ty możesz zostać strażakiem” i kto
wie, czy właśnie dzięki niemu w przyszłości
szeregów OSP Mszczonów nie zasilą nowi
ochotnicy zachęceni do służby piknikowymi
zabawami z dzieciństwa. Nie zawiodły
także „Bliźniaczki z jednej paczki”, które
rozbawiły przybyłą na stadion dziecięcą
publiczność. Najmłodsi oblegali również
rozstawione przy boisku trampoliny, a
także dmuchane zjeżdżalnie, zamki i
pirackie okręty.
Sporo wysiłku uczestników
pikniku kosztował udział w konkursach
sportowo-rekreacyjnych,
zorganizowanych przez instruktorów
mszczonowskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Walka o zwycięstwo w każdej z
zaproponowanych konkurencji była
bezpardonowa i bardzo widowiskowa.
O dobry humor piknikowej
publiczności zadbał kabaret „Czwarta fala”,
a
należytą oprawę muzyczną imprezy
zapewnili: zespół „ALLEGRETTO” oraz
wokalista Dariusz Przybysz, który wystąpił
na festynowej scenie z przebojami z
repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Udaną,
rodzinną imprezę zakończyła plenerowa
dyskoteka, poprowadzona przez
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konferansjera całej imprezy Zbigniewa
Sasina.
Przez cały czas trwania pikniku
sprzedawane były losy loterii fantowej, z
której dochód zasilił klubową kasę. Główną
nagrodę loterii w postaci telewizora
wygrała 8 -letnia Patrycja Grzelak z
Mszczonowa, zaś drugą nagrodę - rower udało się wylosować Rafałowi Borowcowi.
Fundatorami telewizora byli miejscowi
przedsiębiorcy: Piotr Kustosz, Sławomir
Czarnecki, Paweł i Piotr Skorupińscy oraz
Jolanta i Zbigniew Bednarkowie. Natomiast
rower ufundował Wiesław Wilczyński.
Główną wygraną szczęśliwej posiadaczce
zwycięskiego losu wręczyła osobiście
prezes Mszczonowianki- Grażyna
Korzonkowska.
Podczas uroczystego
podsumowania sezonu, dokonanego w
blasku reflektorów, na piknikowej scenie,
władze klubu przyznały specjalne statuetki
wspomagającym klub rodzicom młodych
zawodników (Piotrowi Czarneckiemu,
Agnieszce i Tadeuszowi Millerom, oraz
Piotrowi Kustoszowi), trenerom (Rafałowi
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Dopierale i Ryszardowi Dumale), a także
s p o n s o r o m ( S ł a w o m i r o w i Wa c h ,
Zbigniewowi Bednarkowi, Sławomirowi
Czarneckiemu, Jarosławowi

Czarneckiemu, Zenonowi Ludwiniakowi
oraz Mariuszowi Ludwiniakowi).
Nagłośnienie pikniku zapewnił
M s z c z o n o w s k i O ś r o d e k K u l t u r y,

rozstawianą scenę, energię elektryczną
oraz wynajem sanitariatów zasponsorował
Urząd Miejski we Mszczonowie.
Marcin Letkiewicz

Wyróżnienia:

„Kwiaty dla mamy” rozstrzygnięte
25 maja w Szkole Podstawowej w Mszczonowie
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie I edycji
ogólnopolskiego konkursu plastycznego „KWIATY DLA MAMY” organizowanego przez
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Mszczonowie. Tematyka konkursu była bardzo
prosta i jasna, a jego adresatami były dzieci w
wieku 5-6 lat. Chodziło o to, aby przedstawić za
pomocą dowolnej techniki plastycznej
najwspanialszy i najpiękniejszy bukiet kwiatów
przeznaczony dla mam w dniu ich święta, które
przypada 26 maja. Konkurs został ogłoszony
jeszcze w lutym br. na stronie internetowej
http://blizejprzedszkola.pl/konkursy.
Organizatorzy nie zawiedli się i śmiało można
powiedzieć, że konkurs cieszył się naprawdę
dużym zainteresowaniem. Łącznie bowiem do
konkursu wpłynęły 363 prace ze 114 placówek z
terenu całej Polski. Komisja konkursowa w
składzie: mgr Jolanta Zielonka, mgr Barbara
Oracz oraz mgr Agata Lesiak, stanęła przed
trudnym wyborem. Wszystkie prace były
bowiem bardzo barwne, kolorowe i wykonane z
niezwykłą starannością. Zadanie wyłonienia
zwycięzców nie było więc wcale łatwe. Po
dokładnym obejrzeniu wszystkich nadesłanych
prac postanowiono nagrodzić 3 prace oraz
wyróżnić dodatkowo jeszcze 10 prac. Podczas

oceniania brane były pod uwagę takie elementy
j a k : s a m o d z i e l n o ś ć w y ko n a n i a p ra c y,
pomysłowość, a także estetyka pracy.
- Chcemy pogratulować oraz serdecznie
podziękować wszystkim nauczycielom za pracę
włożoną w przygotowanie i udział dzieci w
konkursie. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane
zwycięzcom pocztą do końca czerwca powiedziała nam Barbara Oracz.
Wystawę pokonkursową prac można jeszcze
obejrzeć w holu mszczonowskiej Szkoły
Podstawowej.
Rafał Wasilewski
Poniżej zamieszczamy lista zwycięzców:
1 miejsce
Michałek Bać - Przedszkole Publiczne nr 3
w Kolbuszowej
Nauczyciel - Aneta Konefał
2 miejsce
Dawid Łukasik - Przedszkole Samorządowe
w Rajbrocie
Nauczyciel - Ewelina Mazankiewicz
3 miejsce
Gabrysia Spuła Przedszkole 174 im. Królewny Śnieżki w Poznaniu
Nauczyciel - Wanda Frąckowiak
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Natalia Miśkiewicz - Miejskie Przedszkole nr 8
w Zgierzu
Nauczyciel - Barbara Bogusławska
Julia Olborska - Przedszkole Niepubliczne
Smerfolandia w Mszczonowie
Nauczyciel - Sylwia Stopińska
Amelia Ciosek - Samorządowe Przedszkole nr 83
w Krakowie
Nauczyciel - Grażyna Borucka, Halina Tusznicka
Oliwia Piotrowska - Przedszkole Miejskie nr 11
w Będzinie
Nauczyciel - Aneta Jędruch
Mirosław Kita - Oddział Przedszkolny przy szkole
Podstawowej w Łukowicy
Nauczyciel - Stanisława Talar
Anna Kulicka - Społeczne Przedszkole Integracyjne
w Teresinie
Nauczyciel - Małgorzata Bańkowska
Joanna Głowacka - Miejskie Przedszkole nr 33
w Płocku
Nauczyciel - Marlena Strzępka
Nicola Dienst - Przedszkole nr 8 “Mali Polanie”
w Gnieźnie
Nauczyciel - Danuta Janas
Michał Przygoda - Gminne Przedszkole Publiczne
w Jajkowicach
Nauczyciel - Joanna Adamska
Magda Rzytka - Zespół Szkolno - Przedszkolny
im Jana Pawła II w Boguszycach
Nauczyciel - Izabela Smarzlik
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Dzień Dziecka
w Mszczonowie
Dzień Dziecka jest niestety tylko raz w roku,
ale za to na terenie Mszczonowa tego właśnie
dnia na najmłodszych czeka bardzo wiele
atrakcji. Również w tym roku 1 czerwca
mszczonowska dziatwa nie mogła narzekać na
nudę.
Egzotyczne atrakcje w SP
Od godz. 9.00 rano w mszczonowskiej szkole
podstawowej Rada Rodziców wraz z
przewodniczącym Wiesławem Wilczyńskim
przygotowała dla dzieci całą moc atrakcji.
Impreza była podzielona na trzy części.
Pierwszą był egzotyczny występ artystyczny
przeniesiony niczym z kart „Baśni z tysiąca i
jednej nocy”. Najmłodsi podczas pokazu mogli
podziwiać nie tylko zdolności akrobatyczne
oraz taneczne dwójki artystów, ale również
mogły przyjrzeć się umiejętnościom fakira. A
jak wiadomo ulubionym miejscem
wypoczynku każdego fakira jest łoże
naszpikowane gwoździami. Okazję do
wypróbowania jaką to przyjemnością jest
usiąść na siedzisku wypełnionym tymi ostrymi
przedmiotami miał nawet sam przewodniczący
Rady Rodziców, którego niewątpliwą odwagę
dzieci doceniły nagradzając go brawami.
Największą frajdą dla najmłodszych była
jednak możliwość bliskiego spotkania z
wężami, które okazały się nie aż tak groźne i
niemiłe jak można by przypuszczać. Dla wielu
uczniów była to pierwsza okazja w życiu do
spotkania oko w oko z boa dusicielem czy też
pytonem tygrysim. Najwięcej pisków wśród
publiczności wzbudziły chyba jednak dwa

przyjacielskie szczury, które również były
jednymi z bohaterów pokazu.
Następnie na sali gimnastycznej rozpoczęły się
liczne konkursy sprawnościowe, a tuż przy
głównym wejściu do budynku szkoły
wystartował blok popisów artystycznych
przygotowanych przez uczniów najmłodszych
klas. Nie zabrakło też smakołyków z grilla,
który obsługiwali rodzice. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyło się również
malowanie buzi, do którego ustawiała się długa
kolejka. Jednym słowem atrakcji nie
brakowało.
Wesołe zabawy w MOK-u
Również Mszczonowski Ośrodek Kultury 1
czerwca przygotował dla najmłodszych
wspaniałą ofertę. Już o godz. 9.00 specjalnie
dla uczniów klas zerowych z Osuchowa, Piekar,
Wręczy, Bobrowiec i Mszczonowa wyświetlony
został film. Następnie w sali klubowej czekał na
nich słodki poczęstunek, orzeźwiające napoje i

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 GostynińskoWłocławskiego 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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wspólna zabawa przy muzyce, którą
poprowadził Piotr Sadowski. Jako
doświadczony wodzirej pan Piotr bardzo
szybko porwał najmłodszych w wir zabaw,
quizów i konkursów tanecznych, w których na
dzieci czekało mnóstwo nagród. Dla
wszystkich, którzy utracili nieco kalorii podczas
tańca i wspólnych harców czekały słodkie
przysmaki, ale przerwa nie mogła trwać zbyt
długo, bo już za chwilę trzeba było wracać do
radosnej zabawy wraz z gronem roześmianych
rówieśników. Dzieci bawiły się tego dnia
wspaniale. Tańczyły, śmiały się i skakały.
Radości nie było wręcz końca. Można śmiało
więc powiedzieć, że był to dla nich naprawdę
udany Dzień Dziecka.
Tego samego dnia o godz.. 17.00 w MOK- u na
wszystkie dzieci czekała jeszcze jedna
niespodzianka w postaci specjalnie
przygotowanego dla nich bloku filmowego.
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
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Pierwsze igrzyska w Mszczonowie
W piątek 11 czerwca na terenie Kompleksu
Basenów Termalnych w Mszczonowie odbyły
się I Dziecięce Igrzyska Olimpijskie
zorganizowane przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji. Adresatami imprezy były dzieci w
wieku od 2 do 6 lat, uczęszczające zarówno
do przedszkoli jak i klas zerowych z terenu
całej gminy Mszczonów. Nawet pogoda tego
dnia wyjątkowo dopisała i cały dzień
świeciło słońce.
- Celem igrzysk była promocja aktywności
fizycznej wśród dzieci w wieku
przedszkolnym, integracja placówek
przedszkolnych z terenu naszej gminy, ale
również zapoznanie dzieci z ideą i symboliką
Igrzysk Olimpijskich, a także zasadami „fair
play” - powiedział nam Michał Szymański,
dyrektor mszczonowskiego OSiR-u.
Do udziału w Igrzyskach stawiło się 7
drużyn reprezentujących: Przedszkole
Miejskie nr 1, Przedszkole Niepubliczne
„Smerfolandia”, klasę „0” z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, a
także maluchy uczęszczające do Zespołu
Szkół Publicznych w Osuchowie oraz szkół
podstawowych w Lutkówce, Bobrowcach i
Piekarach. Łącznie udział w imprezie wzięło
blisko 250 osób.
Na młodych uczestników igrzysk czekało
wiele ciekawych zadań i konkurencji.
Pierwszym z nich było przygotowanie flagi,
tablicy, chorągiewek oraz jednobarwnych
koszulek, które bez wątpienia stanowiły
świetny pomysł na niezwykle kolorowe
otwarcie całej imprezy. Po uroczystym
wciągnięciu flag oraz odegraniu hymnu
imprezy, wszystkich małych sportowców
zaproszono do specjalnie przygotowanych
sektorów, na których przeprowadzane były
wszystkie konkurencje sportowe.
Uczestnicy igrzysk podzieleni zostali na trzy
kategorie wiekowe: 2-3 lata, 4-5 lat oraz 6 latkowie. Wśród rozgrywanych konkurencji
znalazły się: przejście pod płotkami,
układanie wieży, tor przeszkód, rzut do celu,
toczenie piłki, rzut piłką do kosza,
przenoszenie piłeczki na łyżce, skoki w
workach, hokej na trawie, ciągnięcie
ciężarka i wiele, wiele innych.
Podczas chwil koniecznych na regenerację
sił i uzupełnienie płynów w organizmie na
maluchy czekało również mnóstwo
dodatkowych atrakcji w postaci
dmuchanych zjeżdżalni i zamków oraz
stoiska, gdzie każdy chętny mógł poddać się
zabiegowi malowania buzi. Po sportowych
zmaganiach każdy uczestnik mógł
skorzystać z poczęstunku przygotowanego i

ufundowanego przez jednego ze sponsorów
Igrzysk - Karczmę Sole.
Tuż po zakończeniu rywalizacji na
poszczególnych sektorach, odbyło się
uroczyste podsumowanie wyników oraz
wręczenie nagród, ufundowanych przez
p o zo s t a ł yc h s p o n s o r ó w i m p r e z y Geotermię Mazowiecką S.A., Firmę FM
Polska Sp. z o.o. oraz YKK Poland Sp. z o.o.
Wszystkie dzieci bez względu na wyniki
przeprowadzonych konkurencji otrzymały
jednakowe nagrody: medal-naklejkę,
baloniki oraz sprzęt do zabawy w wodzie koło do nauki pływania lub piłkę plażową.
Każda placówka zaś otrzymała pamiątkowe
dyplomy oraz sprzęt sportowy. Młodzi
sportowcy zapowiedzieli też już swój udział
w przyszłorocznej olimpiadzie.
Tekst i foto: Rafał Wasilewski
Klasyfikacja końcowa:
- Kategoria 2-3 lata:
I miejsce - Przedszkole Miejskie nr 1
II miejsce - Przedszkole Niepubliczne
„Smerfolandia”
- Kategoria 4-5 lat:
I miejsce - Przedszkole Miejskie nr 1
II miejsce - Przedszkole Niepubliczne
„Smerfolandia”
III miejsce - Zespół Szkół Publicznych
w Osuchowie
IV miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bobrowcach, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Lutkówce
- Kategoria 6 lat:
I miejsce - Przedszkole Miejskie nr 1
II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Piekarach
III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Lutkówce
IV miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mszczonowie
V miejsce - Zespół Szkół Publicznych
w Osuchowie
VI miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bobrowcach
Mszczonowski OSiR dziękuje
dyrektorom oraz kadrze pedagogicznej
wszystkich placówek za
zaangażowanie oraz udział w I
Dziecięcych Igrzyskach Olimpijskich
oraz wszystkim sponsorom, którzy
umożliwili przeprowadzenie imprezy
na takim poziomie.
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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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KLASA Z KLASĄ
MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
Jak jeść kawior? Kto powinien
siedzieć przy kierowcy - gość czy żona
kierowcy? Jak powinien wyglądać strój
galowy? To pytania, na które szukali
odpowiedzi gimnazjaliści z ZSP w
Osuchowie.
Osuchowscy gimnazjaliści jak co
roku realizowali projekt Klasa z klasą.
Tegoroczne hasło projektu brzmiało: Jak
cię widzą, tak cię piszą. Uczestnictwo w
nim rozwijało w uczniach potrzeby
dobrego, kulturalnego i odpowiedniego
zachowania w różnych życiowych
sytuacjach.
Za d a n i a d o t yc z y ł y s avo i rvivre`u. W pierwszym etapie musieli
u ł o ż y ć w ł a s ny ko d e k s d o b r e g o
zachowania i przedstawić je w formie
graficznej. Prace były imponujące.
Towarzyszyły nam przez cały czas
realizowania projektu, bowiem zgodnie
z regulaminem każda klasa swój Kodeks
dobrego zachowania musiała umieścić w
swojej sali w widocznym miejscu.
W drugim etapie uczniowie wzięli
udział w turnieju Savoir - vivre na co
dzień i od święta.
Musieli popisać się swoją wiedzą
na temat zachowania w różnych
życiowych sytuacjach. Udzielali nie tylko
odpowiedzi ustnych. Przygotowali też
wykłady, dramy, pokazy.
Wreszcie w trzecim etapiemusieli
zaprojektować strój szkolny codzienny i
galowy, a także obliczyć jego koszt.
Każdy etap projektu wywoływał
mnóstwo emocji. Po pierwszych dwóch
etapach prowadziła klasa III b (wych. P.
Agata Grzybowska). Ona też zwyciężyła
. Nasi eksperci od savoir- vivre`pojadą
w nagrodę na wybrany przez siebie film.
Gratulujemy i życzymy wspaniałych
wrażeń w sali kinowej.
WL
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