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Sesja mszczonowskiego samorządu

W środę, 26 lutego 2014 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, 
na której radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  
na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego na terenie miasta i gminy Mszczonów
Zaproszony na sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie komen-
dant powiatowy PSP w Żyrardowie    st. bryg. mgr inż. Andrzej 
Oklesiński omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględ-
nieniem gminy Mszczonów.
Zdaniem Andrzeja Oklesińskiego stan ochrony przeciw-
pożarowej na terenie gminy Mszczonów można uznać za 
dobry. Według komendanta duża ilość obiektów produk-
cyjno – magazynowych w dzielnicy przemysłowej miasta 
Mszczonowa, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom prze-
ciwpożarowym oraz rozbudowanej infrastrukturze w postaci 
wodociągów oraz dróg dojazdowych nie stanowi realnego 
zagrożenia pożarowego.
W roku 2013 na terenie gminy Mszczonów odnoto-
wano spadek ilości pożarów do 30 zdarzeń w skali roku. 
Niestety nastąpił znaczny wzrost miejscowych zagrożeń do  
87 zdarzeń. 
W roku 2013 liczba pożarów na terenie powiatu spadła  
o 49 % w stosunku do roku 2012. 
Powiat żyrardowski pod względem operacyjnym zabezpie-
czony jest przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej 
Straży Pożarnej oraz 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych typu „S”.
Na terenie miasta i gminy Mszczonów zlokalizowana jest jedna 

jednostka - OSP Mszczonów włączona do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-
czego, która wykazuje się celującą mobil-
nością i gotowością bojową. Tylko w roku 
ubiegłym OSP Mszczonów wyjeżdżała do 
różnego typu zdarzeń aż 104 razy.
Zdaniem komendanta należy poczynić 
także starania w celu poprawienia mobil-
ności pozostałych jednostek OSP. W 
tym celu we współpracy z samorządami 
gminnymi należy zwiększyć ilość druhów 
upoważnionych do prowadzenia pożarni-

czych pojazdów 
u p r z y w i l e j o w a -
nych np. poprzez 
w s p ó ł f i n a n s o -
wanie podno-
szenia przez nich 

kwalifikacji. 
Istnieje potrzeba podjęcia działań związanych z włącze-
niem do KSRG wytypowanych jednostek OSP: Osuchów, 
Michałów, Żyrardów i Korytów.
Komendanci Gminni powinni przeprowadzić analizę wypo-
sażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczy i ochronę osobistą 
strażaka.
W podsumowaniu Andrzej Oklesiński podziękował strażakom 
z gminy Mszczonów za wzorowe działanie i partnerską współ-
pracę.
Uczestniczący w sesji Wojciech Szustakiewicz, starosta 
powiatu żyrardowskiego podkreślił, że jest dumny z działania 
jednostek OSP o których można mówić w samych super-
latywach. Starosta podziękował za współpracę zarówno 
Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczym Strażom 
Pożarnym, które w roku ubiegłym zdały trudny sprawdzian 
zarówno w czasie podtopień jak i w sytuacji zagrożenia 
wybuchu gazu na terenie Żyrardowa. 
- Na straż pożarną zawsze można liczyć, więc możemy czuć 
się bezpiecznie- podsumował Wojciech Szustakiewicz.
Podinspektor Mieczysława Korzonkowska z Urzędu Miej-
skiego w Mszczonowie omówiła realizację zadań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej w gminie Mszczonów za 2013 rok, 
zwracając szczególną uwagę na dwie istotne inwestycje. 
Pierwszą z nich był zakup lekkiego samochodu do ratow-
nictwa drogowego dla OSP Mszczonów za kwotę 350 tysięcy 
złotych. Ponad 200 tysięcy złotych wyłożyły władze samo-
rządowe Mszczonowa. Dodatkowe fundusze pozyskane 
natomiast zostały z: Komendy Głównej PSP  (93 tyś. złotych) i 
Zarządu Głównego OSP (50 tyś. złotych).
Drugą inwestycją była modernizacja remizy w Osuchowie, 
która bez wątpienia stała się wizytówką tej miejscowości. 
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 580 tysięcy złotych, 
w tym dofinansowanie unijne 250 tysięcy złotych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zakres robót obejmował m.in. modernizację pomieszczeń 
budynku OSP, kompleksową termomodernizację całego 
budynku, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i 
c.o. wraz z przyłączami i wykonaniem przydomowej oczysz-
czalni ścieków, a także nowe ogrodzenie i elementy zago-
spodarowania terenu wokół budynku.

Otwarcie obrad

Na straż pożarną 
zawsze można liczyć, 
więc możemy czuć 

się bezpiecznie- 
podsumował starosta 

Wojciech Szustakiewicz

Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM tradycyjnie powitał 
wszystkich zebranych



W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

4   Merkuriusz Mszczonowski kwiecień 2014/nr 03 (220)

W ramach przeprowadzonych inwe-
stycji wykonano także remont i termo-
modernizację budynku remizy we 
Wręczy, ułożono kostkę brukową na 
terenie obiektu OSP w Piekarach, 
uzupełniono kostkę  brukową w OSP  
Bobrowce, naprawiono dach remizy 
OSP w Grabcach Towarzystwo oraz 
przeprowadzono remont schodów i 
odnowienie pomieszczeń w budynku 
OSP Zbiroża.
Należy zaznaczyć, iż większość prac 
zostało wykonanych przez strażaków 
we własnym zakresie i częściowo z 
własnych środków.
W roku ubiegłym skierowano na szko-
lenie podstawowe ratowników biorą-
cych bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych, kurs udzielania pierwszej 
pomocy medycznej dający tytuł ratow-
nika, kurs naczelników i dowódców kurs 
kierowania ruchem drogowym, kurs 
ratownictwa technicznego oraz kurs 
z zakresu: Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe. Łącznie przeszkolonych zostało 
28 członków.
Ponadto, przeprowadzono badania 
lekarskie dla  140 członków gminnych 
jednostek OSP biorących udział w dzia-
łaniach ratowniczych.
Strażacy biorący udział w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych posiadają 

aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP oraz ubez-
pieczenia, a kierowcy pojazdów aktualne badania psycho-
techniczne i uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzy-
wilejowanych.
Należy dodać, iż w celu doskonalenia umiejętności ratow-
niczych, jednostki OSP biorą udział w zawodach sportowo-
-pożarniczych zarówno gminnych jak i powiatowych.
Na bieżąco przeprowadzane są także badania techniczne 
samochodów strażackich oraz serwisowane są sprzęty do 
ratownictwa drogowego i  medycznego.
Zakupiono ubrania specjalistyczne i bojowe oraz sprzęt 
pożarniczy: drabiny specjalistyczne, prądownice, węże, piły 
spalinowe, hydronetki wodne, pompy szlamowe i radiotele-
fony.
Druh Waldemar Suski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko- 
Gminnego OSP RP w Mszczonowie poinformował o 

posiedzeniach zarządu w roku 2013, a także o zorganizo-
wanym turnieju wiedzy pożarniczej w którym udział wzięło  
28 osób. Prezes wymienił również szereg inicjatyw i wydarzeń 
jakim były m.in. zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu 
gminnym i powiatowym w których OSP Mszczonów zdobyła 
pierwsze miejsce.
Głos zabrał również dh Mirosław Zielonka, który omówił m.in. 
rozwój i zakres działania jednostek OSP na terenie gminy. 
Szczególną uwagę zwrócił na fakt uszczuplania się stanu 
ilościowego jednostek z uwagi na brak ludzi chętnych do 
pracy i brak młodzieży zainteresowanej pożarnictwem. W 
związku z tym zaproponował, aby w każdej OSP stworzyć 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będące pierwszym etapem 
wprowadzania młodych ludzi w struktury pożarnicze. 
Na zakończenie tego punktu obrad burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek podkreślił, że aby doprowadzić wszystkie jednostki OSP 
z terenu gminy do doskonałości potrzeba środków o które 
samorząd Mszczonowa będzie zabiegał ze źródeł zewnętrz-
nych.

Podjęte uchwały
Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas sesji podjęli 
szereg bieżących uchwał.
Uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami sołectw Lutkówka-Kolonia i Osuchów 
dotyczących odłączenia od  sołectwa Lutkówka-Kolonia 
miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejsco-
wości do sołectwa Osuchów.
Radni przegłosowali również uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków, które pozostają na tym 
samym poziomie co w roku 2013. 
Rada podjęła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy 
najmu lokali użytkowych, uchwałę dotyczącą dostoso-
wania opisu granic okręgów wyborczych i granic obwodów 
głosowania gminy Mszczonów do stanu faktycznego oraz 
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Nosy – Poniatki.
Ponadto uchwalono plan dofinansowania form doskona-
lenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofi-
nansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia obję-
tych dofinansowaniem w 2014 roku i uchwałę dotyczącą 
zmiany w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na rok 
2014.

Łukasz Nowakowski

Druh Waldemar 
Suski, prezes Zarządu 

Oddziału Miejsko- 
Gminnego OSP RP 

w Mszczonowie 
podsumował 
działalność 

gminnych OSP  
w roku 2013

5 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
wiceprzewodniczący RM Andrzej 
Osiński, wiceprzewodniczący RM 
Marek Zientek, radny Jerzy Siniarski, 
radny Piotr Chyła oraz radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy.
Podczas prac komisji, burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek poinformował, że 
wraz z nadejściem wiosny rozpocznie 

się coroczny przegląd gminnych 
dróg, aby można było na bieżąco 
dokonywać napraw i zaplanować 
konieczne przebudowy.
Następnie burmistrz przedstawił 
radnym pomysł rewitalizacji Parku 
wraz terenami przykościelnymi na który 
gmina Mszczonów będzie starała się 
uzyskać dofinansowanie. Radni wraz 
z burmistrzem jednogłośnie stwierdzili, 
że w ramach inwestycji będzie trzeba 
wybudować m.in. miejsce do aktyw-
nego wypoczynku dla dorosłych, plac 
zabaw dla dzieci oraz punkt gastro-

nomiczny, miejsce na mini koncerty, 
a także kurtynę wodną zapewniającą 
orzeźwienie w upalne dni.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
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13 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
Barbara Gryglewska, radna Renata 
Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, 
radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr 
Chyła, jako przewodniczący Komisji 
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Tematem posiedzenia komisji była ocena 
działalności Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za  
2013 rok. 
Została szczegółowo przeanalizowana 
działalność Komisji wykazując podejmo-
wane inicjatywy oraz wydatki z tym zwią-
zane.
Komisja w 2013 roku odbyła 22 spotkania. 
W tym okresie do Komisji wpłynęły: 43 
podania w sprawie nadużywania alko-
holu i przemocy, 92 podania w sprawie 
pomocy finansowej (wycieczki, zielone 
szkoły, kolonie, obozy, itp.), 5 wniosków  
skierowano do biegłych (psycholog i 
psychiatra), 5 wniosków skierowano do 
sądu.
Komisja zorganizowała spektakle dla 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz średnich z terenu gminy ( Sąd nad 
papierosem, Kreatywni-bardziej skuteczni, 
Komunikacja interpersonalna, Fas, Wulga-
ryzmy - przemoc Werbalna, Weronika w 
wielkim mieście, Życie nie po to jest by…., 
Konflikt problemem okresu młodzień-
czego, Czy to ty czy może ja, Twój wybór- 
dopalacze i inne środku uzależniające, 
Przepaść). 
Ponadto, Komisja finansuje dożywianie 

dzieci w postaci kanapek w szkołach 
podstawowych i gimnazjum z terenu 
wiejskiego oraz w gimnazjum w Mszczo-
nowie oraz dzieci ze świetlicy środowi-
skowej. Łączny koszt dożywiania wyniósł 
34.069,39 złotych.
W roku ubiegłym z wypoczynku letniego 
skorzystało 24 dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym.  Na kolonie do Jastrzębiej 
Góry wyjechało 14 dzieci i do Białego 
Dunajca 10 dzieci. Łączny koszt wypo-
czynku letniego dla dzieci wyniósł   
22.980 złotych.
Ponadto zakupiono słodycze dla dzieci 
uczestniczących w Mikołajkach  orga-
nizowanych przez Radę Miejską na 
Termach.
Dodatkowo wyposażono świetlicę środo-
wiskową w nowe meble do dwóch 
pomieszczeń, wykładzinę do jednego 
pokoju, zmywarkę, odkurzacz, wieżę cd, 
tablety , playstation oraz w gry i zabawki 
dla dzieci. 
Komisja współpracuje ze szkolnym 
psychologiem i pedagogiem w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Mszczo-
nowie i w Osuchowie, Poradnią Leczenia 
Uzależnień w Żyrardowie oraz Komisa-
riatem Policji w Mszczonowie.
Od stycznia 2013 roku są prowadzone  
zajęcia dla osób uzależnionych od alko-
holu i współuzależnionych. Dla osób 
uzależnionych zajęcia odbywają się  w 
każdą pierwszą i dwie ostatnie soboty 
miesiąca w godz. 8 -10. 
Natomiast dla osób współuzależnionych 
zajęcia odbywają się w każdą pierwszą i 
dwie ostatnie soboty miesiąca  w godz. 
10 – 12. 

Działa również Klub AA „ZORZA”, który 
mieści się w Mszczonowie przy ul. Tarczyń-
skiej 31. Punkt czynny jest we wtorki i piątki 
od godz. 19.00 w sezonie letnim i od 17.00 
w sezonie jesienno – zimowym. W każdy 
pierwszy czwartek miesiąca od godz. 
16.15 do 18.00 czynny jest punkt interwen-
cyjny w świetlicy środowiskowej w Mszczo-
nowie przy ul. Tarczyńskiej 31.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

14 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radna Renata Siwiec, radny Waldemar 
Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Marek 
Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, 
jako przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży.
Tematem prac komisji było wysłuchanie 
informacji na temat organizacji wypo-
czynku zimowego dzieci i młodzieży przy-
gotowanej przez OSiR i MOK.
Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury Grażyna Pływaczewska przedsta-

wiła harmonogram organi-
zacji ferii w MOK 2014, które 
wystartują pod hasłem „W 

świecie bajkowych postaci”.
W tegorocznej ofercie Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury znalazło się wiele propo-
zycji skierowanych do dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym, młodzieży, a 
nawet dorosłych mieszkańców gminy 
Mszczonów.
W tym roku dyrekcja wychodząc 
naprzeciw lokalnej społeczności wpro-
wadziła nowe zajęcia i niespodzianki do 
których należeć będą m.in. gotowanie 
dla dzieci, zajęcia choreograficzne,  
kondycyjno- wzmacniające i spalające 
tkankę tłuszczową, zimowe tańce dla 
wszystkich  w sali klubowej MOK, warsz-
taty plastyczne dla  dzieci i wiele innych 
atrakcji. W tegorocznym programie nie 
zabraknie również bajek w wykonaniu 

teatru ART- RE.
W podsumowaniu, Barbara Gryglewska, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu 
i Młodzieży stwierdziła, że tradycyjnie 
program MOK jest pełen atrakcji i cieszy 
bogatą ofertą.
Wiele atrakcji podczas ferii zapewnił 
także Ośrodek Sportu i Rekreacji w ofercie 
którego przewidziano różne formy aktyw-
nego wypoczynku, organizowane w 
obiekcie hali sportowej i na lodowisku. 
W programie znalazły się gry zespołowe, 
liczne zawody oraz konkursy.
Ponadto, dyrektor ZOPO przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat pobiera-
nych przez szkoły wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia objętych dofinansowaniem 
w 2014 roku, który komisja zaopiniowała 
pozytywnie.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

Głęboko poruszeni, z wielkim 
żalem żegnamy

Ś.P.

Barbarę  Łukasiewicz-
Lebiedzińską

Przewodniczącą Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej  

w Mszczonowie 

oraz Naczelnika Miasta i Gminy  
w Mszczonowie w latach 1970 – 

1984

 Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego 

współczucia

 Burmistrzowie Mszczonowa, 
Przewodniczący i Rada Miejska  

w Mszczonowie oraz pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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25 lutego 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek 
Baumel, radny Waldemar Suski, radny 
Jerzy Siniarski oraz radny Marek Zientek, 
jako przewodniczący Komisji Budżetu i 
Mienia Komunalnego.
Radni w trakcie prac komisji zajęli się 
analizą wydatków bieżących Zakładu 
Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej 
za  II półrocze 2013 rok oraz analizą 

kalkulacji kosztów usług świadczonych 
przez ZGKiM.
Posiedzenie   komisji otworzył i prowa-
dził Przewodniczący Komisji Marek 
Zientek, który poprosił Małgorzatę 
Badowską, główną księgową Zakładu 
o przedstawienie sprawozdania, okre-
ślając ogólną kondycję finansową 
ZGKiM oraz zakres świadczonych 
usług.
Małgorzata Badowska poinformo-
wała, że w roku ubiegłym przychody 
ogółem wyniosły 6 846 438,19 złotych, 

zaś koszty 6 729 897,52 złotych,  
w związku z czym rok zamknął 
się zyskiem w wysokości ponad  
80 000 złotych.   
Małgorzata Badowska szczegółowo 
omówiła także przychody i koszty w 
poszczególnych sektorach działal-
ności ZGKiM.
Wiele uwagi poświęcono sprawom 
inwestycji wykonanych z dotacji gminy 
oraz z własnych środków Zakładu. W 
sumie na cele inwestycyjne realizo-
wane przez ZGKiM wydano ponad  
1,2 mln złotych.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

24 lutego 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
wiceprzewodniczący RM Andrzej 
Osiński, radny Dariusz Olesiński, radny 
Zdzisław Banasiak, radny Andrzej 
Osial, radny Marek Baumel oraz 
radny Jerzy Siniarski, jako przewod-
niczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicz-
nego.
Członkowie komisji wysłuchali oceny 
stanu bezpieczeństwa pożarowego 
na terenie miasta i gminy Mszczonów 
oraz zaopiniowali materiały na sesję.
Mieczysława Korzonkowska, przed-
stawiła informację na temat reali-
zacji zadań w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej w gminie Mszczonów 
za 2013 rok.
W sprawozdaniu poruszono m.in. 
kwestię dotyczącą zakupu lekkiego 
samochodu do ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Mszczonów marki 
IVECO oraz pozyskanie specjalistycz-
nego sprzętu dla jednostek z terenu 
gminy.
W raporcie ujęto również, iż w roku 
ubiegłym skierowano na szkolenie 
podstawowe ratowników biorących 
bezpośredni udział w działaniach 
ratowniczych, kurs udzielania pierw-
szej pomocy medycznej dający 
tytuł ratownika, kurs naczelników i 
dowódców kurs kierowania ruchem 
drogowym, kurs ratownictwa tech-
nicznego oraz kurs z zakresu: Lotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. Łącznie prze-

szkolonych zostało 28 członków.
Ponadto, przeprowadzono badania 
lekarskie dla  140 członków gminnych 
jednostek OSP biorących udział w 
działaniach ratowniczych.
Strażacy biorący udział w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych posiadają 
aktualne badania lekarskie, prze-
szkolenie BHP oraz ubezpieczenia, 
a kierowcy pojazdów aktualne 
badania psychotechniczne i upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów 
uprzywilejowanych.
Należy dodać, iż w celu doskonalenia 
umiejętności ratowniczych, jednostki 
OSP biorą udział w zawodach spor-
towo-pożarniczych zarówno gmin-
nych jak i powiatowych.
Na bieżąco przeprowadzane są 
także badania techniczne samo-
chodów strażackich oraz serwiso-
wane są sprzęty do ratownictwa 
drogowego i  medycznego.
Zakupiono ubrania specjalistyczne 
i bojowe oraz sprzęt pożarniczy: 
(drabiny specjalistyczne, prądow-
nice, węże, piły spalinowe, hydro-
netki wodne, pompy szlamowe i 
radiotelefony).
W ramach przeprowadzonych 
inwestycji wykonano modernizację 
budynku remizy w Osuchowie, termo-
modernizację we Wręczy, ułożono 
kostkę brukową na terenie obiektu 
OSP w Piekarach, uzupełniono kostkę  
brukową na odcinku garaż – wjazd w 
OSP  Bobrowce, naprawiono dach 
remizy OSP w Grabcach Towarzy-
stwo oraz przeprowadzono remont 

schodów i odnowienie pomieszczeń 
w budynku OSP Zbiroża.
Należy zaznaczyć, iż większość prac 
zostało wykonanych przez strażaków 
ratowników we własnym zakresie i 
częściowo z własnych środków.
Następnie, Aneta Orzechowska, 
naczelnik Wydziału Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miejskiego w 
Mszczonowie przedstawiła projekty 
uchwał dotyczące dostosowania 
opisu granic okręgów wyborczych i 
granic obwodów głosowania gminy 
Mszczonów do stanu faktycznego.
Ewelina Maciszewska, pracownik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Nosy – Poniatki.
Z kolei Małgorzata Badowska, 
naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
i Obsługi Rady Miejskiej przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przepro-
wadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami sołectw Lutkówka 
- Kolonia i Osuchów dotyczących 
odłączenia od sołectwa Lutkówka 
- Kolonia miejscowości Dębiny 
Osuchowskie i przyłączenia tej miej-
scowości do sołectwa Osuchów.

Łukasz Nowakowski
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Koniec zimy zwiastuje rozpoczęcie nowych inwestycji. 
Rozumiem, że będą one dopełnieniem kadencyjnego 
cyklu przedsięwzięć. W tym roku czekają  nas wybory 
samorządowe, więc - jak sądzę - można je będzie uznać 
za podsumowanie czteroletniej pracy obecnych władz 
samorządowych? 

Może to wiele osób zdziwi, ale zupełnie nie zgodzę  się  z 
tezą, którą pan sugeruje. Na szczęście  gmina Mszczonów 
nie musi jak większość polskich gmin pracować w cyklach 
kadencyjnych. Nie robimy zwrotów w gminnej polityce 
co cztery lata i tym samym nie planujemy jej rozwoju w 
tak krótkich okresach. Mszczonów może się poszczycić 
ciągłością  i we władzach samorządowych, która prze-
kłada się na możliwość  kreślenia i realizacji jego  rozwój w 
sposób długofalowy. To sprawia, iż  jesteśmy skuteczniejsi 
gospodarczo i  lepiej zarządzani niż większość gmin w 
Polsce. Przed wyborami mieszkańcy nie dają się wciągać 
w polityczne awantury, nie szukają sensacji, dokonują  
decyzji co do kandydatów na radnych i burmistrza 
kierując się ich doświadczeniem oraz  wynikami wcześniej-
szej  działalności. Krótko mówiąc mszczonowianie znają 
zasadę, że nie zmienia się koni w galopie, dzięki temu 
nie muszą jak część  ich sąsiadów cały czas hamować  i 
wyprzęgać  (uśmiech). Zyskujemy przewagę nad konku-
rencją  przy każdych wyborach. Gdy inni świeżo wybrani 
samorządowcy uczą się pracy i przecierają nowe dla nich 
ścieżki, my nie zmieniając tempa pracy  zyskujemy nad 

nimi przewagę. Tak jest chociażby ze środkami 
zewnętrznymi. Pozyskują je głównie ci, którzy 

już wiedzą  jak się o nie starać. 

W tym roku także  będą  reali-
zowane inwestycje, na które 
udało się pozyskać  fundusze 
spoza gminnego budżetu? 

 Udało się nam  pozy-
skać półmilionową   dotację na 
rozbudowę TERM. Za te pieniądze 
powstanie w kompleksie grota 

solna, sauna zewnętrzna, a także odwrócony zostanie 
bieg wody termalnej, dzięki czemu do końca listopada 
będzie mógł działać największy z basenów TERM, tzw.  
basen rekreacyjny. Oprócz tego wybudowany zostanie 
dodatkowy parking, gdyż obecny zupełnie nie jest w 
stanie pomieścić aut osób, które w  gorące dni są chętne 
do skorzystania z termalnego wypoczynku. Wyznaczone 
zostaną  nowe ścieżki rowerowe, a także sfinansowana 
zostanie działalność info-kiosków w gminach partner-
skich, gdzie Termy aktywnie promują swoją    działalność. 

Czy to prawda, że w tym roku ma w końcu ruszyć  tak 
długo zapowiadana modernizacja miejskiej oczyszczali 
ścieków?

Tak,  na tę potężną inwestycję udało się nam pozy-
skać 77% dotację z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia to przeszło 11 milionów złotych. 
To jest właśnie to o czym mówiłem na wstępie – dzięki 
doświadczeniu i skuteczności w działaniu pozyskujemy 
środki na inwestycje, których przeprowadzenie w oparciu 
tylko i wyłącznie o własny budżet, byłoby praktycznie 
niewykonalne. Niestety wiele gmin w naszym kraju nie 
potrafi wykorzystać  takich możliwości i dlatego z roku 
na rok, z kadencji na kadencję, ich dystans do takich 
gmin jak Mszczonów będzie się jedynie coraz bardziej  
wydłużał. 

Modernizacja oczyszczalni potrwa około dwóch lat. W 
tym roku zostanie ona zapoczątkowana, a finał przedsię-
wzięcia planujemy  na rok 2015. 

Jakie jeszcze inwestycje zostały zaplanowane na ten 
rok?

Przeszło sześćset tysięcy  złotych chcemy wydać na 

7 marca 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
radna Barbara Gryglewska, radna 
Renata Siwiec, radny Krzysztof Kraw-
czyk, radny Waldemar Suski, radny 
Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński 
oraz radny Piotr Chyła, jako przewod-
niczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej.
Członkowie komisji wysłuchali Barbarę 
Ciszewską, kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, która 
przedstawiła sprawozdanie doty-
czące realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej za okres styczeń-
-grudzień 2013 roku.
Kierownik Barbara Ciszewska szczegó-
łowo omówiła zestawienie wykorzy-
stanych w okresie sprawozdawczym 

środków z budżetu państwa i budżetu 
gminy na świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny.
Ponadto, kierownik poinformowała, że 
od 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  prowadzi specjalistyczne 
poradnictwo prawne oraz psycholo-
giczne, które świadczone jest przez 
radcę prawnego oraz przez psycho-
loga osobom i rodzinom pomocy 
społecznej, wykazującym potrzebę 
wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych. Dyżury odby-
wają się w każdy poniedziałek w 
godzinach 8.00– 12.00 (radca prawny) 
oraz w każdą środę i piątek w godzi-
nach 8.00 – 13.00 (psycholog). 
Na zakończenie Barbara Ciszewska 
wyszczególniła zakres działania 
Ośrodka, a w tym wykonywanie cało-

kształtu zadań pomocy społecznej na 
terenie objętym działalnością.

Piotr Chyła, jako przewodniczący 
Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej wraz z członkami komisji 
podziękowali kierownik MOPS-u za 
wzorowe zarządzanie placówką 
i otoczenie należytą opieką ludzi 
potrzebujących.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Wywiad

Nowe miejsca pracy dla 
mszczonowian i dobre drogi –  
to nasze główne cele

Z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem
rozmawia Mateusz Milczarek
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dokumentacje i koncepcje  terenów inwestycyjnych. 
Gmina, jeśli chce się dalej rozwijać  musi zabiegać o 
kolejnych inwestorów. Stwarzać warunki dla powsta-
wania następnych miejsc  pracy. To jest naszym głównym 
celem. Musimy zadbać o to, aby mszczonowianie mogli 
godnie żyć i móc zarabiać  na utrzymanie swoich rodzin, 
tu na miejscu, a nie szukać  chleba daleko od domu. 

W sumie wykonamy w tym roku inwestycji  
za ok. 10 milionów złotych. Doinwestujemy budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków i usuwanie azbestu. 
Wybudujemy oświetlenie uliczne w ulicach: Niesiołow-
skiego w Mszczonowie, Szkolnej we Wręczy, w Piekarskiej 
w Strzyżach i w Olszówce. Przebudowana zostanie ulica 
Tarczyńska w Mszczonowie (ok. 900 tys. złotych).  Zain-
westujemy w drogi i chodniki osiedla Spokojna (przeszło 
800 tys. złotych), a także w chodnik na ulicy Kwiatowej.  
Przebudujemy ulice:  Szkolną w Bobrowcach,  Wspólną 
w Nosach Poniatkach, Lipową w Badowo –Mściskach, 
Wrzosową w Kowiesach i  Okrężną  w Osuchowie. Sprawę 
poprawy dróg i ulic także uważam za priorytetową. 
Sukcesywnie zamierzamy przebudowywać  całą sieć  
naszej gminnej sieci drogowej, aby mieszkańcy mogli bez 
trudu dojeżdżać  do swych domostw o każdej porze roku. 

A co z  największą  z zapowiadanych inwestycji na 
terenie gminy, czyli budową parku nauki i rozrywki  we 
Wręczy? Ostatni ponownie media ogólnopolskie dono-
siły, iż  ma powstać. 

Jestem przekonany, że ta gigantyczna inwestycja 
zostanie zrealizowana. Inwestor ma już skupionych prze-
szło 100 hektarów gruntów. Mamy jego zapewnienia, 
że nie wycofuje się z planowanych działań.  Jednakże 
trzeba pamiętać, że w budowę parku zaangażował 
się prywatny kapitał, który z racji na ogrom planowa-
nych prac musi współpracować nie tylko z gminą, ale  
przede wszystkim  z rządową administracją. Nie mamy 
więc większego wpływu na przebieg tej inwestycji. Nie 
chcę  składać deklaracji co do czasu jej rozpoczęcia i 
zakończenia. Już raz byliśmy przekonani, że wszystko uda 
się przeprowadzić zgodnie z planem i niestety państwu 
polskiemu zabrakło funduszy na rozbudowę  istniejącej 
sieci drogowej, która umożliwiłaby  jej dostosowanie 
do potrzeb parku. Przecież ten obiekt  w skali roku ma 
przyjmować nawet nie kilkaset tysięcy, ale już miliony 
odwiedzających. Niewątpliwie będzie to koło zama-
chowe gospodarki nie tylko Mszczonowa, ale całego 
regionu. Zdajemy sobie sprawę z wagi planowanego 
przedsięwzięcia. Jednak pomimo tego musimy sobie 
uświadomić, że gmina nie wybuduje nowych odcinków 
dróg i węzłów komunikacyjnych na trasach krajowych, 
aby umożliwić dojazd do takiego centrum rozrywki.  Ze 
swej strony pomagamy inwestorowi z całej swojej mocy. 
Niczego nie zaniedbujemy. Wypełniamy wszystkie wcze-
śniejsze zobowiązania i liczymy, że równie poważnie do 
całej sprawy zacznie podchodzić rząd. 

Przejdźmy do bardziej przyziemnych spraw. W lipcu 
minie rok od uruchomienia nowego systemu zbiórki 
śmieci, czy w pana ocenie spełnił on pokładane w nim 
nadzieje?

Niestety nie oceniam go dobrze. Dzikich wysypisk nie 
ubywa. Do miejsc publicznych cały czas podrzucane są  
mniejsze i większe gabarytowo śmieci. Rozumiem, że są  
kłopoty z odbiorem od mieszkańców odpadów wielko-
-gabarytowych i tu niewątpliwie trzeba  szukać lepszych 
rozwiązań, ale niestety gmina jest cały czas  zasypywana 
w sposób niekontrolowany także zwykłymi odpadami, 
które normalnie każdy z nas może w określonym dniu 
wystawić przed swój dom. Dlaczego worki wypełnione 
zwyczajną  drobnicą walają się po rowach i lasach? 
Czyżby naprawdę brakowało nam wciąż  świadomości, 
że o wspólne dobro należy dbać  tak jak o prywatne? 
Obawiam się, że dopiero młode pokolenie może to zrozu-

mieć. 

Na koniec wrócę  jeszcze do nadchodzących 
wyborów, czy samorząd i jego instytucje już  się do nich 
przygotowują?

Nie ma mowy o specjalnej mobilizacji. Pracujemy 
równo przez całą kadencję. Ludzi nie da się oszukać. 
Mszczonowianie  wielokrotnie udowadniali, że przed 
dokonaniem wyboru oceniają kandydatów za cało-
kształt ich pracy. Nie kupują  tych tzw. „aktywnych”, 
którzy objawiają się  w gminnym życiu dopiero na kilka 
miesięcy przed wyborami. Niestety mamy sygnały, że i 
tym razem takich postaci nie zabraknie. Urząd i jednostki 
gminne są  bowiem teraz zasypywane  pismami, w 
których nadawcy żądają udzielania kompleksowych 
informacji o prowadzeniu dotychczasowej działalności 
i przeprowadzanych inwestycjach. Niby, to nic złego. 
Każdy ma do tego prawo. Dlatego Urząd  i jednostki 
gminne na  bieżąco informują o wszystkim co się u  nich  
dzieje. Cały czas wiadomości  o prowadzonej dzia-
łalności i jej efektach zamieszczane są  w mediach, a 
przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej. Ci, 
którzy żyją sprawami lokalnymi dobrze o tym wiedzą. 
Ci czasowo „aktywni”  muszą  natomiast teraz szybko 
nadrobić zaległości, aby podczas wyborów  udawać 
ekspertów. Wysyp tych pism, to  najwyraźniej sygnał, 
abyśmy zaczęli uważać. Jako samorządowiec z krwi i 
kości apeluję do wszystkich mieszkańców, aby za kilka 
miesięcy, przed wrzucenia karty do  urny wyborczej,  
zadali sobie trud i sprawdzili co jego kandydat uczynił 
dla gminy, a nie ograniczali się tylko do jego szumnych 
deklaracji. Wybierzmy działaczy społecznych, którzy 
są znani w lokalnych środowiskach, którzy naprawdę  
potrafią pracować dla dobra wspólnego, którzy  już  
udowodnili, iż  można na nich polegać. 

Rusza budowa szerokopasmowej 
sieci światłowodowej „Internet dla 
Mazowsza” z uwzględnieniem gminy 
Mszczonów.

W terminie od marca 2014 do grudnia 2015 
roku realizowane będą prace polegające 
na budowie ziemnej sieci światłowodowej. 
Odbiorcami końcowymi projektu będą 
mieszkańcy, przedsiębiorstwa i jednostki 
administracji publicznej Mazowsza oraz 
organy rządowe w województwie.
Inwestycja „Internet dla Mazowsza” współ-
finansowana jest przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013.

W przypadku pytań podajemy kontakt 
e-mail: idm_building@techbud.org.pl
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Z Grażyną  Korzonkowską, 
prezesem KS Mszczonowianka 
rozmawia Łukasz Nowakowski

Pani Prezes proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom początki klubu pod Pani 
kierownictwem.

Prezesem Klubu Sportowego Mszczo-
nowianka jestem od 2009 roku. 
Mszczonowianka już wówczas była 
w IV lidze, w czubie tabeli i już wtedy 
fundusze na działalność klubu pocho-
dziły z prowadzonej działalności 
gospodarczej.
Od tego czasu wiele spraw udało się 
załatwić. Zawsze najbardziej prioryte-

Wywiad

Naszym priorytetem są zawodnicy

Z Piotrem Chyłą, 
przewodniczącym 

Komisji Kultury, Zdrowia i 
Opieki Społecznej oraz 

wiceprzewodniczącym Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy rozmawia 

Łukasz Nowakowski.

Panie Przewodniczący wielkimi 
krokami nadchodzi wiosna a wraz z 
nią nowe pomysły na rewitalizacje 
miejsc, które służyć będą lokalnej 
społeczności. Proszę wskazać co jest 
planowane w Pańskim okręgu wybor-
czym?
- Na jednej z ostatniej Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Gminy, 
której jestem wiceprzewodniczącym 
wraz z członkami komisji oraz burmi-
strzami Józefem Grzegorzem Kurkiem 
i Grzegorzem Kozłowskim dyskutowa-
liśmy nad opracowaniem projektu 
rewitalizacji Parku przy ulicy Żyrardow-
skiej wraz z terenami przykościelnymi. 
Podczas dyskusji jednogłośnie stwier-
dziliśmy, że naszym mieszkańcom 
należy się takie miejsce, gdzie będą 
mogli miło i aktywnie spędzić swój 
wolny czas na łonie natury.
Czego dotyczy projekt o którym 
mówimy?
- Projekt o którym rozmawiamy doty-
czyć będzie stworzenia miejsca, 
którego brakuje w naszym mieście. 
Chcemy bowiem, aby na obszarze 
Parku i przylegających do Kościoła 
Parafialnego p.w. św. Jana Chrzci-
ciela łąk, powstał  plac zabaw dla 
dzieci oraz miejsce do ćwiczeń dla 
dorosłych. Ponadto, myślimy aby 
wybudować mini muszlę koncer-

tową, gdzie  cyklicznie w 
okresie letnim odbywać 
się będą koncerty. W 
ramach projektu stworzone 
zostanie także specjalnie 
wyznaczone miejsce na 
piknik, gdzie będzie można 
przyjść z kocykiem i na 
świeżym powietrzu urządzić 
tak bardzo lubiane przez 
Polaków barbecue. W 

planach jest także postawienie budki 
z lodami i przekąskami oraz kurtyny 
wodnej zapewniającej orzeźwienie 
mieszkańcom w upalne dni. Na ten 
projekt gmina Mszczonów będzie 
starała się uzyskać dofinansowanie 
zewnętrzne. 
Jakie jeszcze inwestycje realizowane 
będą w Pańskim okręgu?
- Na przełomie marca i kwietnia firma 
MABAU, która wykonała przebudowę 
ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie i 
centrum wsi w Bobrowcach i Pieka-
rach rozpocznie realizację przebu-
dowy ulicy Kościuszki, Młynarskiej oraz 
części Racławickiej i Poniatowskiego. 
Po przetargu wartość inwestycji 
wyniosła 610 tyś. złotych. W ramach 
projektu do końca czerwca wykonana 
zostanie m.in. kanalizacja deszczowa, 
parkingi, chodniki i nawierzchnia.  
W tym miejscu chciałbym także 
pochwalić się, że projekt złożony przez 
gminę Mszczonów w ramach małych 
projektów z Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Chełmońskiego pt. Mszczo-
nowski „Festiwal Świętojański” został 
rekomendowany na listę do dofinaso-
wania.
Festiwal odbędzie się już w czerwcu, 
gdyż w tym miesiącu ma miejsce 
noc Świętojańska oraz imieniny Jana 
Adama Maklakiewicza z przypada-

jącą w tym roku 60 rocznicą jego 
śmierci.
Jednodniowa impreza składać się 
będzie z prezentacji dorobku arty-
stycznego Jana Adama Makla-
kiewicza oraz wszystkich członków 
Rodu. Podczas jej trwania wystąpią 
muzycy z rodziny Maklakiewiczów, a 
także uczniowie z miejscowych ognisk 
muzycznych.  W tym dniu zorganizo-
wany zostanie również konkurs wiedzy 
o najsłynniejszym mszczonowskim 
rodzie. 
W ramach projektu zakupione 
zostaną także instrumenty i akcesoria 
muzyczne. Docelowo instrumenty 
będą stanowiły wyposażenie Izby 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
Będąc przewodniczącym Komisji 
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
proszę zdradzić czytelnikom jakie 
atrakcje kulturalno-rozrywkowe prze-
widziane są w tegorocznym planie 
imprez.
- Tradycyjnie na początku czerwca 
odbędzie się Jarmark Mszczonowski. 
W tym roku gwiazdą imprezy będzie 
Maciej Maleńczuk polski wokalista i 
gitarzysta rockowy, poeta, a także 
osobowość telewizyjna.
Ponadto, na 29 czerwca Mszczonowski 
Ośrodek Kultury przygotował imprezę 
plenerową na powitanie lata, a także 
Odpust w Lutkówce, który odbędzie się 
17 sierpnia oraz 8 września XII Gminne 
Dożynki w Osuchowie. Oprócz imprez, 
które wymieniłem, MOK oferuje 
wiele różnorodnych zajęć, kół zain-
teresowań oraz najnowsze projekcje 
filmowe w jakości cyfrowej. 
Osobiście zapraszam wszystkich miesz-
kańców do korzystania z naszego kina, 
które dzięki modernizacji i planach 
zamontowania w nim klimatyzacji 
dorównywać będzie warszawskim 
multipleksom. 

Dziękuję za rozmowę
Ja również dziękuję

Wywiad

Czeka nas rok odważnych inwestycji



10   Merkuriusz Mszczonowski kwiecień 2014/nr 03 (220)

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Gmina Pniewy to prawdziwy bastion sadownictwa. 
Na jej terenie działa Oddział Związku Sadowników Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Należy do niego wielu  mieszkańców gminy 
Mszczonów, z okolic Lutkówki i Wygnanki, które przylegają  
do Gminy Pniewy. Oddziałowi przewodzi prezes Krzysztof 
Czarnecki, mieszkaniec Lutkówki . 24 lutego w Wilczorudzie 
odbyło się  Walne Zebranie Członków Oddziału. W jego 
trakcie jednogłośnie  udzielono absolutorium  dotychcza-
sowemu Zarządowi. Głosowanie nad absolutorium poprze-
dzone zostało przyjęciem trzech sprawozdań. Sprawoz-
danie z działalności Oddziału za rok 2013 przedstawił prezes 
Krzysztof Czarnecki,  sprawozdanie finansowe odczytał  
skarbnik Stanisław Krzemiński, a sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej złożył Ryszard Karbowiak.  Następnie 
dokonano wyboru  nowych władz terenowego  Oddziału  
Związku. Właściwie   wybrano ponownie stare  władze, 
okazując im w ten sposób pełne zaufanie i doceniając ich 

dotychczasową działalność.  Prezesem przy poparciu wszyst-
kich uczestników zebrania wybrano ponownie Krzysztofa 
Czarneckiego. W składzie  Zarządu znaleźli się  też: Andrzej 
Pietrzak, Piotr Słojewski, Aleksander Grzeszczyk, Elżbieta 
Pawlak, Stanisław Krzemiński, Marzena Rosołowska i Andrzej 
Samoraj. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszarda Karbo-
wiaka, Tadeusza Feliksiaka i Grzegorza Sowińskiego. Dele-
gatami na walne zebranie zostali: Piotr Słojewski , Wiesław 
Pawlak, Przemysław Czarnecki, Michał Penczonek, Dariusz 
Woźniak, Aleksander Grzeszczyk, Adam Domasiewicz Grze-
gorz Sowiński, Marzena Rosołowska i Łukasz Sowiński. 

W wolnych wnioskach sadownicy wysłuchali wystą-
pień gości zebrania, w tym posła na Sejm RP, a jednocześnie 
prezesa Krajowego Związku Sadowników Mirosława Mali-
szewskiego.  Prezes  przedstawił zebranym  postępy w działa-
niach, czynionych przez Związek w celu ułatwienia i rozwoju 
eksportu jabłek, pozyskiwania nowych krajów zbytu, a także 
akcji promocyjnych,  prowadzonych w celu upowszech-
niania popytu na polskie jabłka w takich państwach  jak 
Rosja czy Chiny. Rosja jest największym na świecie impor-
terem Jabłek, a 
około  90% tych 
owoców na rynku 

Spotkanie

Sadownicy mocni siłą Związku

tową sprawą w klubie sportowym była 
i  jest sprawa zawodników, bo to oni 
wychodzą na boisko i oni decydują o 
wyniku. 
Dlatego dbamy o zawodników, 
zapewniamy im bazę sportową, 
często  „stając na głowie”, żeby zała-
twić boisko do treningu, bo od dwóch 
lat nie mamy boiska bocznego.  Z hali 
sportowej  i orlika korzystamy dwa razy 
w tygodniu. W tej sytuacji jeździmy na 
treningi do Osuchowa, Radziejowic i 
innych klubów . Kosztuje nas dojazd i 
wynajem boiska.
 Klub zapewnia drużynie opiekę 
medyczną, odnowę biologiczną 
na termach, stroje sportowe, wodę 
pitną i witaminy. Jesteśmy jednym z 
nielicznych klubów, gdzie zawodnicy 
w ramach treningu tańczą zumbę i 
korzystają z siłowni.
Z wyników sportowych jestem zado-
wolona, chociaż moje wymagania 
są wysokie. Ja nie zadawalam się 
tylko wynikiem. Musi być on poparty  
poziomem gry. Nie jestem w tym 
odosobniona- wszyscy chcemy tego 
samego, dobrej gry, wielu kibiców i 
radości na boisku.
Osoby żyjące piłką wiedzą, że poten-
cjałem jest duchowe połączenie się 
zawodników z kibicami. Oni grają dla 
kibiców, a kibic to dwunasty zawodnik.
My jako Zarząd i osobiście v-ce prezes 
Andrzej Czeremużyński  przykładamy 
do tego dużą wagę.
Na tym polu jest jeszcze wiele do 
zrobienia, kibiców na meczach nie jest 
dużo.
   
A jakie plany i założenia ma kadra 
trenerska?

Trener pierwszej drużyny Rafał Dopie-

rała ma w swoich założeniach, że 
stawia na młodych, na swoich. My 
również jako Zarząd mamy świado-
mość, że największa więź ze środowi-
skiem będzie wtedy, gdy w zespole 
znajdą się nasi wychowankowie, nasi 
chłopcy. Obojętnie czy zakwalifikują 
się do pierwszej drużyny czy nie .Mamy 
na tym polu już osiągnięcia, poczy-
nając od bramkarza i napastników, 
którzy grają w seniorach.Nie można 
zapominać, że największą warto-
ścią klubu jest szkolenie młodzieży. W 
roku poprzednim,  pozyskując spon-
sora  mogliśmy zorganizować dla tych 
młodych zawodników obóz trenin-
gowy w Brzozie k/ Bydgoszczy .

W jaki sposób finansowane jest szko-
lenie zawodników?
  
Finansowanie szkolenia grup młodzie-
żowych, zrzeszających ponad 200 
zawodników, odbywa się w ramach 
ogłaszanego konkursu na realizację 
zadań 
w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej.
Nie są to środki wystarczające, ciężko 
pracujemy i oglądamy każdą zaro-
bioną złotówkę  na co możemy ją 
przeznaczyć. Często musimy podej-
mować bardzo trudne decyzje, 
personalne dotyczące zawodników  
również. Prowadzimy tę politykę w 
miarę racjonalnie i na co nas stać, tyle 
zawodnicy dostają.

Czy szukacie Państwo wsparcia ze 
strony sponsorów?
 
Chcąc się rozwijać , szukamy spon-
sorów. Nie chcemy dopuścić do sytu-
acji, że zawodnicy wyczuwają, że 

mamy kłopoty finansowe, że klubu 
nie stać na podstawowe środki, bo to 
odbiłoby się na wynikach.
Jako Zarząd, sami nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego zrobić. Pomaga nam 
wiele osób, ale najbardziej oddani to 
strażacy Janusz Legięcki i Waldemar 
Suski.
Na co dzień pracują zawodowo, 
Waldemar Suski jest radnym, ale i tak 
znajdują czas , żeby nas wspierać w 
różnych sprawach. Nie opuszczają 
żadnego meczu, Janusz to służba 
medyczna na meczach, Waldek – 
konferansjerka. 

Czy korzystając z okazji ma Pani jakieś 
przesłanie do kibiców?

Zachęcam kibiców, przychodźcie 
na mecze, nie opuszczajcie naszych 
piłkarzy nawet bez względu na 
wyniki, a te ciągle nie są najgorsze, 
wręcz przeciwnie. Prawdziwy kibic nie 
opuszcza drużyny.
Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie. 
Sami dajcie propozycje czego od 
klubu oczekujecie, warto rozmawiać, 
dojść do konsensusu, przecież i Was i 
nas interesuje piłka.
Najważniejsze, aby był dobry poziom 
sportowy, przyjemna i życzliwa atmos-
fera na trybunach- zachęcająca do 
przychodzenia na każdy mecz.
Tego sobie i wszystkim kochającym 
piłkę, życzę.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję również  
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W dniu 10 marca Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie wspólnie z 
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  zorgani-
zowali dla rolników, domowników ,oraz osób związanych 
ze środowiskiem wiejskim szkolenie  w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Mszczonowie. Pracownicy KRUS przekazali 
uczestnikom informacje  o zasadach bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym, z uwzględnieniem wypadko-
wości na terenie gminy Mszczonów. Wyświetlono film pt.  
”UPADKI”.
Pracownicy MODR poruszyli temat „Zasad jednolitej płat-
ności obszarowej w 2014 roku”

Spotkanie zakończyło się konkursem za znajomości zasad 
BHP w gospodarstwie rolnym. Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny 
KRUS w Warszawie. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli 
zaopatrzyć się w kalendarze i materiały prewencyjne.

Laureatami konkursu „ Pracuj bezpiecznie” zostali:

I miejsce - zajął  Adam Matyjas z miejscowości Badowo 
Dańki
II miejsce - zajęła Marianna Jankowska z Wygnanki
III miejsce - zajęła Krystyna Borowska  z Kamionki

Ponadto komisja ustaliła, iż na wyróżnienie zasłużył pan 
Krzysztof Marcinowski z miejscowości Lublinów.

Szkolenie

Szkolenie dla rolników

rosyjskim pochodzi z Polski. <tekst powstał przed kryzysem 
krymskim, więc zawarte w nim informacje o eksporcie do 
Rosji mogą okazać się zupełnie nieaktualne - red.>
Kolejnym krajem, w którym popyt na jabłka znad Wisły  
może być - patrząc  perspektywicznie-  równie duży są  
Chiny. Wzrost eksportu, a chociażby utrzymanie go na 
dotychczasowym poziomie to sprawa priorytetowa dla 
polskich sadowników. Aktywna polityka eksportowa prowa-
dzona przez Związek jest doceniana przez jego członków. 
Uczestnicy zebrania w Wilczorudzie podziękowali za nią  
prezesowi Maliszewkiemu, odśpiewując  mu gremialnie „Sto 
lat…”. Wiceprezes Krajowego Zarządu Andrzej Kazimierczak 
wraz z radnym Sejmiku Wojewódzkiego Leszkiem Przybytnia-
kiem pogratulowali pniewskim sadownikom zgodności oraz 
wyników w prowadzonej działalności. Podobnie jak prezes 
Maliszewski podkreślali też  rolę  organizacji związkowej dla 
rozwoju branży sadowniczej. Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek  docenił wkład, jaki dla gminnych gospo-
darek regionu grójeckiego mają  sady. Wyraził również  
uznanie dla silnej pozycji, jaką dzięki aktywnej i skutecznej 
działalności wyrobił sobie  Związek Sadowników RP. Ponadto 
nie krył zadowolenia z faktu, że tak wielu spośród członków 
związkowego  Oddziału Pniewy pochodzi z terenu Gminy 

Mszczonów. Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski, dzię-
kując za zaproszenie na zebranie wyraził nadzieję, że rozpo-
częty rok będzie równie korzystny pod względem plonów 
i  możliwości sprzedaży owoców jak zakończony rok 2013. 
Kapelan sadowników ks. Kanonik Wojciech Kołakowski 
zaprosił wszystkich na  tegoroczną pielgrzymkę  ogrod-
ników na Jasną  Górę, której termin został wyznaczony na 
8 czerwca.  Na zakończenie prezes Czarnecki przypomniał 
wszystkim kolegom i koleżankom o zachowywaniu zasad 
BHP podczas prowadzonej działalności. W roku ubiegłym 
jeden z członków Oddziału uległ poważnemu wypadkowi 
i teraz wymaga kosztownej rehabilitacji. Związkowcy wyra-
zili chęć  finansowego wsparcia potrzebującego. W sumie 
tylko   podczas trwania  zebrania udało się  sadownikom z 
myślą  o chorym zebrać  kwotę  2500 złotych. 

Warto jeszcze wspomnieć, że podczas zebrania 
swoje wystąpienie mieli też  przedstawiciele firmy zajmującej 
się  instalowaniem urządzeń fotovoltalicznych, dzięki którym 
gospodarstwa sadownicze mogłyby być  zaopatrywane w 
tanią  energię odnawialną. 

Mateusz Milczarek
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www.ziemiachelmonskiego.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obejmujące 
teren 11 Gmin tj. gminy: Żabia Wola, Mszczonów, Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, 
Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.
Projekty z zakresu: 
Małe projekty/ Mikroprzedsiębiorstwa/ Różnicowanie wsi/ Odnowa wsi
Kontakt: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub 46 858 91 51
www.parp.gov.pl
Portal wspierający przedsiębiorczość i innowacyjność oraz rozwój zasobów ludzkich. Przedsię-
biorcy znajdą tu szereg bardzo ciekawych informacji i porad w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, jak również możliwości jej rozwoju. Działy: dofinansowanie; aktualności; 
publikacje; badania i ewaluacja; szkolenia i doradztwo; wydarzenia.

Kontakt: info@parp.gov.pl
lub 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 oraz 0 801 332 202
www.mazowia.eu
Wszystkie informacje nt. dwóch programów (wnioski/ wytyczne/ szkolenia):
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kontakt: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
lub 22 542 22 73, 22 542 22 74, 22 542 22 77, 22 542 24 38 
oraz 0 801 101 101
www.inwestycjawkadry.pl
BEZPŁATNE SZKOLENAI I STUDIA PODYPLOMOWE
Możliwość zapisania się do Newslettera (adres e-mail -> wybierz region -> kategorie szkoleń/ 
kierunki  studiów -> opcjonalnie oferta zawiera szkolenia/ studia objęte UE)

Kontakt: info@inwestycjawkadry.pl
lub 801 808 108
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pod wskazanym adresem znajduje się bardzo przydatna wyszukiwarka dotacji, 
można wybrać odpowiedni program oraz województwo i już po kilku chwilach 
możemy zobaczyć z jakich działań możemy realizować projekt oraz szereg informacji 
nt. funduszy strukturalnych.

Kontakt: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
lub 22 378 31 77, 22 626 06 32, 22 626 06 33, 22 745 05 46
www.pup-zyrardow.pl
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Zgłoszenie oferty pracy krajowej. Prawa i obowiązki pracodawcy – oświadczenie 
pracodawcy. Formy aktywizacji, statystyki i newsletter.

Kontakt: wazy@praca.gov.pl, sekretariat@pup-zyrardow.pl
lub 46 855 42 58  oraz 0 800 155 100
www.ZielonaLinia.gov.pl
Dotacje na zatrudnianie pracowników. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
Zatrudnianie cudzoziemców. Szkolenia i usługi rynku pracy. Własna firma.

Kontakt: kontakt@zielonalinia.gov.pl
lub 19524 lub 22 19524 dla połączeń komórkowych

Ważne informacje i adresy internetowe dla przedsiębiorców
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W czwartek, 27 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Mszczo-
nowie odbyło się coroczne spotkanie burmistrza Józefa 
Grzegorza Kurka oraz radnych z terenów wiejskich  
z przedstawicielami 34 sołectw z terenu Gminy Mszczonów. 
Podczas zebrania sołtysi zapoznali się  z planami gminy na 
bieżący rok dotyczącymi terenów wiejskich.

Problemy „śmieciowe” na wsiach
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek rozpoczął spotkanie od 
omówienia sprawy konsultacji z mieszkańcami terenów wiej-
skich częstotliwości odbioru odpadów. Aktualnie w miesią-
cach maj-sierpień odpady odbierane są 2 razy w miesiącu, w 
pozostałych raz w miesiącu. Taki system podyktowany został 
względami ekonomicznymi, gdyż jedną z największych składo-
wych kosztów odbioru odpadów są właśnie koszty transportu. 
AWby opłata była na jak najniższym poziomie przyjęto taki 
właśnie harmonogram. Z terenów wiejskich dochodzą jednak 
sygnały, że taki system jest czasami niewystarczający. Istnieje 
możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów przez 
cały rok do 2 razy w miesiącu, ale trzeba mieć świadomość, iż 
nie pozostanie to bez wpływu na wysokość opłaty wnoszonej 
przez mieszkańców z tytułu odbioru odpadów, gdyż firmy 
stające do przetargu będą musiały wkalkulować to w koszty. 
Wobec powyższego burmistrz zwrócił się z prośbą do sołtysów 
o konsultację tego tematu z mieszkańcami poszczególnych 
wsi, tak aby każdy mógł się wypowiedzieć i aby miał świado-
mość, iż będzie się to najprawdopodobniej wiązało ze zwięk-
szeniem opłaty. Jednocześnie burmistrz przypomniał, iż zawsze 
istnieje możliwość przywozu oznakowanych kodem odpadów 
do ZGKiM-u, który w takiej sytuacji śmieci odbierze. Tak więc w 
sytuacjach kiedy na posesji zbierze się więcej śmieci, a gospo-
darze nie chcą czekać na kolejny termin odbioru mogą takie 
śmieci zawsze dostarczyć do ZGKiM-u. Choć jak wskazuje prak-
tyka są to pojedyncze przypadki w miesiącu i raczej częstotli-
wość odbioru odpadów nie powinna zostać zwiększona. 
Ponieważ padały liczne pytania dotyczące możliwości zwol-
nienia osób będących w trudnej sytuacji materialnej z opłat z 
tytułu gospodarki odpadami, burmistrz wyjaśnił, iż w obecnym 
kształcie ustawa nie przewiduje możliwości, aby ktokolwiek 
mógł zostać z niej zwolniony i gmina musi takie opłaty egze-
kwować. Jeśli jednak ktoś chciałby taką opłatę odpracować 
może zgłosić się do ZGKiM-u, gdzie zostanie sporządzona 
specjalna umowa zlecenie na wykonanie w zamian określo-
nych prac na rzecz zakładu lub gminy. 
Burmistrz przypomniał też o konieczności uprzedniego zgła-
szania przez mieszkańców odbioru tzw. „odpadów gabary-
towych”, gdyż zdarzały się przypadki, że firma odbierająca 
odpady nie była w stanie zabrać wszystkich wystawionych 
odpadów tego typu, ponieważ było ich zbyt dużo i nie zostały 
one wcześniej zgłoszone, a wysłane samochody mają okre-
śloną pojemność. 

Inwestycje drogowe na terenach wiejskich
Od wielu już lat samorząd Mszczonowa stara się przykładać 
należytą uwagę do zrównoważonego rozwoju zarówno terenu 
miasta, jak i terenów wiejskich. Jako dwa główne bloki zadań 
na bieżący rok burmistrz Józef Grzegorz Kurek wymienił budowę 
i remonty dróg oraz tworzenie warunków dla powstawania 
nowych firm na terenie gminy i co z tym związane nowych 
miejsc pracy. 
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe burmistrz wymienił dokoń-
czenie inwestycji drogowej w Mariance oraz ulicy Okrężnej w 
Osuchowie. Wykonana zostanie także cześć ulicy w Kowie-

sach, ul. Wspólna pomiędzy miejscowością Nosy 
Poniatki a Bronisławką, fragment ulicy Szkolnej w 

Bobrowcach oraz ulica Lipowa w Badowo-Mściskach. Mówiąc 
o drogach burmistrz zaapelował po raz kolejny do wszystkich 
mieszkańców trenów wiejskich o zwrócenie baczniejszej uwagi 
na ciężkie auta, które często skracając sobie drogę niszczą 
nawierzchnie wiejskich dróg, które nie są przeznaczone do 
tego typy obciążeń. 

Woda, kanalizacja i biobloki
Kolejnym blokiem omawianych tematów były inwestycje 
wodociągowe i kanalizacyjne.  Sołtysi dowiedzieli się, iż prak-
tycznie ukończony został już wodociąg w Lutkówce. Gmina 
oczekuje na dofinansowanie unijne na wykonanie wodociągu 
w części Wygnanki. Natomiast na lata kolejne zaplanowano 
wykonanie ostatnich fragmentów wodociągów na terenie 
Szelig, Dwórzna oraz Kaczkowa. 
Jeśli zaś chodzi o inwestycje kanalizacyjne to w roku bieżącym 
prace z tym związane wykonane zostaną na terenie Wymy-
słowa, Sosnowicy i Kamionki. 
Na pozostałych terenach wiejskich, gdzie zabudowa jest 
rzadka planowane są dofinansowania na budowę biobloków. 
Burmistrz przypomniał przy tej okazji, iż cały czas gmina dyspo-
nuje środkami na dofinansowanie wykonania tego typu insta-
lacji na terenach wiejskich i że zainteresowani mogą zgłaszać 
się do Wydziału Gospodarki Gminnej. Warto rozważyć tego 
typu inwestycję, gdyż w najbliższej perspektywie wymogi unijne 
i tak zmuszą rolników do takiej inwestycji, a teraz jest szansa, 
aby zrobić to taniej. Czym więcej chętnych znajdzie się na 
tego typu inwestycję, tym cena jednostkowa biobloku dla 
rolnika będzie niższa. 
Gmina czeka również na podpisanie umowy dotyczącej 
modernizacji oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich. 
Będzie to duża inwestycja i jak tylko umowa zostanie podpi-
sana powinny ruszyć pierwsze prace. 

Nowy komisariat oraz perspektywa dla domu dziennej opieki
Burmistrz Mszczonowa poinformował, iż podpisana już została 
umowa z Wojewodą Mazowieckim oraz Komendantem Woje-
wódzkim Policji dotycząca budowy nowego komisariatu w 
Mszczonowie. Zlokalizowany on zostanie przy Termach. W 
budynku, w którym mieści się obecnie komisariat policji samo-
rząd planuje utworzenie domu dziennego pobytu dla ciężko 
chorych starszych osób, nad którymi w ciągu dnia najbliżsi 
nie mogą sprawować opieki z powodu pracy zawodowej. 
Samorząd  liczy, iż dom dziennej opieki uda się zrealizować 
w możliwie szybkim terminie, gdyż dla wielu rodzin będzie on 
stanowił ogromne wsparcie i nieocenioną wręcz pomoc, a 
starszym schorowanym osobom pomoże spędzać czas w 
godnych warunkach i pod fachową opieką.

Przebudowy drogowe
Burmistrz Józef Grzegorz kurek poinformował także, że cały 
czas postuluje do GDDKiA o przebudowę skrzyżowania z 
obwodnicą w Grabcach Józefpolskich, skrzyżowania przy 
Keramzycie, skrzyżowania w Chudolipiu oraz budowę chod-
nika w Dwórznie, który zapewni dzieciom bezpieczne przejście 
na przystanek autobusowy. Wszystkie powyższe kwestie wyma-
gają wielu uzgodnień i decyzji, więc z pewnością inwestycje te 
nie ruszą z dnia na dzień, ale sprawy idą w dobrym kierunku. 

Spotkanie

Spotkanie
z przedstawicielami sołectw



Światłowód
Podczas zebrania sołtysi dowiedzieli się również, iż na ternie 
gminy wkrótce ruszy duża inwestycja telekomunikacyjna 
związana z przeprowadzeniem światłowodu od Mszczonowa 
do Bobrowiec przez Piekary. Druga nitka poprowadzona zaś 
zostanie od Mszczonowa do Puszczy Mariańskiej. Po ich zakoń-
czeniu nie powinno być już problemów z dostępem do szyb-
kiego Internetu na terenach wiejskich. Inwestycje te ruszą w 
roku bieżącym. Burmistrz zaapelował też do mieszkańców 
terenów, gdzie będą prowadzone prace, aby natychmiast 
zgłaszali problemy, które mogłyby powstać na linii mieszkańcy 
– wykonawca inwestycji, gdyż leży to w dobrze pojętym inte-
resie mieszkańców gminy, aby inwestycja ta została wykonana 
sprawnie i szybko. 

Plany zagospodarowania przestrzennego
W związku z licznymi pytaniami o zmiany planów zagospoda-
rowania przestrzennego pewnych fragmentów gminy, gdzie 
mieszkańcy złożyli wnioski w tej sprawie burmistrz wyjaśnił, iż 
niektóre z tych spraw trwają tak długo, ponieważ w wielu przy-
padkach nie jest możliwe  uzgodnienie konsensusu pomiędzy 
mieszkańcami. Szczególnie jeśli chodzi o zmiany dotyczące 
terenów przeznaczonych pod cele mieszkaniowe, gdyż nie jest 
np. możliwe wyznaczeni dróg dojazdowych na pewnych tere-
nach, ponieważ nikt nie chce zgodzić się, aby tak droga prze-
biegała na jego terenie. Wobec powyższego niektóre zmiany 
planów są obecnie „zawieszone” w powietrzu do czasu kiedy 
uda się pogodzić interesy mieszkańców tych terenów.

Sprawy różne
Kolejnym punktem omawianym podczas spotkania były długie 
terminy oczekiwania na niektóre zabiegi w punkcie rehabilita-

cyjnym w Mszczonowie. Najtrudniejsza sytuacja jest jeśli chodzi 
o zabiegi masażu, gdzie czas oczekiwania wynosi ponad 4 
miesiące. Aby rozwiązać ten problem i przyspieszyć czas ocze-
kiwania  rozważane jest zwiększenie zatrudnienia. 
Burmistrz poinformował także zebranych, iż niestety ale wzrosło 
obciążenie dla gminy z tytułu „janosikowego” oraz, że zmalała 
subwencja oświatowa o blisko 260 tys. zł. Dodatkowym zaś 
obciążeniem dla budżetów wszystkich gmin będzie rządowy 
pomysł „książki za 1zł”, gdyż to właśnie gminy poniosą jego 
koszty. Wyjaśnił również, iż nadal nie jest też możliwe urucho-
mienie Punktu Przedszkolnego w Osuchowie, ponieważ  jest 
tam za mało dzieci chętnych do tego typu placówki. Musi ich 
być co najmniej 10, a aktualnie jest ich 7. 
Jeśli chodzi o dofinansowanie na zdejmowanie eternitu z 
dachów to praktycznie lista na rok bieżący została już zapeł-
niona, ale jeśli będą zgłaszać się chętni gmina będzie starała 
się te kwestie systematycznie załatwiać. 
Wkrótce ruszą też prace przy porządkowaniu i oczyszczaniu 
rowów melioracyjnych, ale tu także jest konieczna zgoda 
wszystkich posiadających grunty w danym rejonie, aby taki 
rów mógł być oczyszczony na całej długości, bo tylko wtedy 
ma to  jakikolwiek sens.
Burmistrz apelował także do mieszkańców o rozważne podej-
mowanie decyzji w sprawie ewentualnych umów dotyczą-
cych dzierżawy terenów pod tzw. odnawialne źródła energii, 
gdyż tak naprawdę nie ma jeszcze odpowiedniej ustawy 
sejmowej w tej sprawie i na dzień dzisiejszy niewiele wiadomo 
i podpisywanie umów niejako „w ciemno” nie jest wskazane. 
Wszelkie decyzje w tej kwestii wymagają działania z rozwagą, 
gdyż umowy takie są wieloletnie. 

Informacja Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego
W ostatnim czasie wiele w mediach słyszy się o chorobie pod 
nazwą „afrykański pomór świń”. Stąd też w zebraniu sołtysów 
uczestniczył Powiatowy Inspektor Weterynarii, który przedstawił 
zebranym genezę choroby oraz niebezpieczeństwa jakie są 
związane z jej przenoszeniem, szczególnie z dzików na stada 
hodowlane. Mimo iż póki co powiat żyrardowski jest wolny 
od przypadków tej choroby, należy zachować daleko idącą 
ostrożność, gdyż choroba jest rzeczywiście bardzo groźna dla 
trzody chlewnej powodując praktycznie 100% śmiertelność 
w stadach hodowlanych. Zagrożenie przeniesienia bakterii z 
dzików na zwierzęta hodowlane istnieje i jest realne. Każdy też 
przypadek mogący sugerować chorobę należy natychmiast 
zgłaszać do odpowiednich służb. 
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 W lutym w jednostkach OSP gminy Mszczonów odbyły 
się zebrania sprawozdawcze, podczas których dokonywano 
podsumowań roku  2013. W każdym z zebrań oprócz członków 
poszczególnej jednostki brali też udział: komendant gminny 
OSP dh Waldemar Suski, komendant PSP w Żyrardowie starszy 
brygadier Andrzej Oklesiński, członek Głównej  Komisji Rewi-
zyjnej ZOSP RP Grzegorz Walczak, inspektor ds. p.poż. Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie dh. Mieczysława Korzonkowska,  a 
także jako przedstawiciel władz samorządowych – burmistrz 
Mszczonowa  Józef Grzegorz Kurek. 
 Największe z zebrań sprawozdawczych odbyło się w 
22 lutego w Mszczonowie. Zakończony rok był dla mszczonow-
skiej OSP wyjątkowo korzystny. Wystarczy wspomnieć, że kilka 
miesięcy temu strażacy pozyskali nowoczesny wóz wsparcia 
technicznego na podwoziu marki IVECO. Samochód ten został 
zakupiony dzięki   udzielonemu wsparciu finansowemu. 200 tys. 
złotych na jego zakup pochodziło ze środków budżetu gminy 

Mszczonów.  93 tys. złotych na ten cel wyasygnował KSRG, a 
50 tys. przeznaczył na nowoczesne auto NFOŚiGW.  Oprócz 
tego dodatkowe 12 tys. złotych z KSRG jednostka przeznaczyła 
na wydatki celowe w tym zakup nowego sprzętu w postaci: 
dwudziestu jeden  hełmów bojowych,  dwóch czujników 
bezruchu oraz mundury i inne elementy odzieży. 
 Należy też  dodać, że  do OSP trafił w ubiegłym roku 
kilkuletni samochód operacyjny marki Fiat Stilo. Strażacy pozy-
skując dodatkowe fundusze ze sprzedaży zużytego parku 
maszynowego przygotowują się również   bardzo intensywnie 
do zakupu nowego dziewięcioosobowego busa, który jest 
niezbędny do funkcjonowania tak nowoczesnej i prężniej dzia-
łającej jednostki jak OSP Mszczonów. 
 Zarząd wraz z członkami mszczonowskiej straży 
ogniowej za udzielane wsparcie podziękował władzom 
samorządowym w osobach: przewodniczącego Rady Miej-
skiej Łukasza Koperskiego, burmistrza Józefa Grzegorza Kurka 
i wiceburmistrza Grzegorza Kozłowskiego. Swą  wdzięczność 
za okazywaną pomoc wyrazili też  pod adresem: komendanta 
PSP starszego brygadiera Andrzeja Oklesińskiego, komendanta 
gminnego OSP dh. Waldemara Suskiego, a także inspektor ds. 
p.poż. UM Mszczonów 
Mieczysławy Korzon-

Podsumowanie działalności OSP Mszczonów w roku 2013

Cóż  to był za rok…
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kowskiej. 
 Rok 2013 obfitował w wiele znaczących wydarzeń 
i  inicjatyw.  Ostatnie dwanaście miesięcy były też  niezwykle 
pracowitym okresem dla strażaków. Zarząd OSP odbył w tym 
czasie trzynaście  posiedzeń i zorganizował jedno zebranie 
robocze. Strażacy  brali udział w 108 akcjach ratowniczo- 
gaśniczych. 27 razy uczestniczyli  w gaszeniu pożarów, a  80 
razy w likwidacji innych zagrożeń,  przede wszystkim przy 
wypadkach komunikacyjnych. Fałszywy alarm zdarzył się  tylko 
raz. Jednostka brała udział w 11 akcjach poza terenem gminy 
Mszczonów. Sześciokrotnie interweniowała  w  Żyrardowie.  
Trzykrotnie na terenie gminy Radziejowice i po jednym razie w 
gminach Wiskitki oraz Puszcza Mariańska. We wszystkich wspo-
mnianych akcjach łącznie wzięło udział 568 strażaków. Najak-
tywniejszymi  spośród nich okazali się: Tomasz Nowakowski-79 
akcji, Paweł Grzelak-47 akcji, Jacek Dynarowski-43 akcje, Grze-
gorz Koperski-42 akcje i  Tadeusz Jackowski -40 akcji.
 W czerwcu 2013 roku w Mszczonowie odbyły się 
gminne zawody sportowo -pożarnicze. Mszczonowska Kobieca 
Drużyna Pożarnicza i męska drużyna seniorów odniosły w nich 
niekwestionowane zwycięstwa.  Miejscowa Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza zajęła miejsce drugie. Taki sam sukces 
mszczonowscy strażacy powtórzyli następnie we wrześniu w 
zawodach powiatowych. 
 Tradycyjnie w pierwszym kwartale  odbył się turniej 
wiedzy pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Zarząd miejsko- gminny OSP zorganizował  go w trzech katego-
riach wiekowych.  Jego zwycięzcami  zostali:  Maciej Koperski 
OSP Mszczonów, Martyna Tyburczy OSP  Grabce Tow. i Bartło-
miej Legięcki OSP  Mszczonów. Najstarszy z tej trójki – Bartłomiej 
Legięcki  przeszedł następne zwycięsko etap powiatowy i na 
szczeblu  wojewódzkim konkursu uzyskał ostatecznie siódmą 
lokatę. 
 Podsumowując rok nie sposób nie wspomnieć, iż  w 
jego trakcie strażacy  uczestniczyli w próbnej ewakuacji uczniów 
i nauczycieli z budynków Zespołu  Szkół w Mszczonowie, zorga-
nizowali pokazy sprzętu strażackiego w miejscowych magazy-
nach firmy  „Biedronka”, a także przeprowadzili  prezentacje 
wyposażenia strażackiego i  szereg konkursów sprawnościo-
wych podczas pikniku, jaki na stadionie KS „Mszczonowianka”, 
odbył się  z okazji Dnia Dziecka. Ponadto druhowie  zabezpie-
czali bieg uliczny organizowany przez mszczonowski OSIR  oraz 
zabezpieczali przebieg dwudniowego  Mszczonowskiego Festi-
walu Historycznego, podczas którego odbyły się inscenizacje: 
bitwy mszczonowskiej `39, scen z okupowanej stolicy, a także 

Powstania Warszawskiego `44.   
 Działający przy OSP Mszczonów  Klub Honro-

wych Dawców Krwi  „Strażak” zorganizował jedną akcję odda-
wania krwi.  
 W okresie wakacyjnym sześcioro druhów z Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyło w obozie  szkoleniowo-  
wypoczynkowym. Cała szóstka uzyskała na jego zakończenie  
stopnie dowódców drużyn MDP, a połowa spośród mszczo-
nowskiej grupy-  dodatkowe,  specjalne wyróżnienia za  
oprawę muzyczną, jaką zapewniali  w czasie trwania obozu 
wszystkim jego uczestnikom. Koszt wakacyjnego wypoczynku 
strażackiej młodzieży został dofinansowany z budżetu jednostki 
kwotą  1200 złotych (po 200 zł. na osobę). 
 Ze środków własnych OSP  zakupiono figurę Świę-
tego Floriana, którą zawieszono na południowej ścianie Domu 
Strażaka. Jej odsłonięcie i poświecenie odbyło się  w sposób 
niezwykle uroczysty w dniu trzeciego maja. Należy wspomnieć, 
iż gablotę na figurę wykonali nieodpłatnie członkowie mszczo-
nowskiego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
 Z budżetu jednostki  zorganizowano wycieczkę na 
prezentację sprzętu strażackiego „Edura 2013”, a także prze-
jazdy orkiestry OSP do Lichenia i do Bogatego. 
 Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, działająca pod prze-
wodnictwem dh. Jacka Zielonki  w 2013 roku  dwudziestokrotnie 
występowała publicznie i odbyła siedemdziesiąt prób. Próby 
odbywały się zwykle  dwa  razy w tygodniu.  Kapelmistrz Jacek 
Zielonka wraz z druhem instruktorem Janem Chałusiem uczą 
obecnie gry na instrumentach dętych jedenastu młodych 
członków zespołu.  Część z uczących się bierze już udział w 
oficjalnych występach orkiestry. Nowe osoby pojawiły się także 
w sekcji marżonetek i tamburmajorek, prowadzonej przez 
druhnę Joannę Nowak –Zielonkę. Nabór do sekcji tanecznej, 
towarzyszącej orkiestrze,   jest przeprowadzany rokrocznie. 
 Orkiestra OSP Mszczonów tradycyjnie uczestniczyła 
we wszystkich znaczących uroczystościach i obchodach, 
organizowanych na terenie gminy, a także w wielu świętach 
kościelnych.   
 Nie brakowało też oczywiście występów poza 
granicami gminy Mszczonów.  W maju zespół uczestniczył w 
cyklicznym Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu.  W czerwcu 
prezentował swoje umiejętności w Mazowieckim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Ursusie, gdzie zajął trzecią lokatę. W sierpniu 
na zaproszenie władz samorządowych Wyszkowa orkiestra 
zapewniła  oprawę muzyczną podczas przebiegu uroczystości 
z okazji Święta Wojska Polskiego. We  wrześniu członkowie 
zespołu udali się do zaprzyjaźnionej orkiestry OSP z Bogatego, 
gdzie uczestniczyli w jej jubileuszu.  
Na podstawie materiału OSP 

                          Mateusz Milczarek 

3.V.2013 11.XI.2013
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Eliminacje powiatowe tegorocznej edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega 
pożarom” odbyły się  15 marca w dużej sali Mszczonow-
skiego Domu Strażaka. Uczestniczyła w nich młodzież, 
która przeszła etapy gminne konkursu  w swoich rodzi-
mych jednostkach OSP lub szkołach.  Osiemnastu 
młodych pasjonatów pożarnictwa, którzy przyjechali 
do Mszczonowa, aby walczyć o awans do etapu woje-
wódzkiego konkursu,  wystartowało w trzech kategoriach 
wiekowych. 

Wśród uczniów szkół podstawowych  zwyciężył  
Szymon Czarnecki  (13 pkt.) z OSP Osuchów. Dopiero w dogrywce uległ mu Mikołaj Pegza (13pkt) z SP Bart-

niki. Miejsce trzecie zajął Cezary Dębski (12 pkt)  z OSP 
Osuchów.  Dalsze pozycje przypadły: Arturowi Helenia-
kowi (11 pkt.) z OSP Puszcza Mariańska, Wiktorowi Szust-
kiewiczowi (11 pkt.) z OSP Mszczonów i Jakubowi Stopiń-
skiemu (7 pkt.) z SP Puszcza Mariańska. 

W gronie młodzieży gimnazjalnej tryumfowała Patrycja 
Pietrzkowska (13 pkt.) z OSP Bartniki. Drugie miejsce zajęła 
Gabriela Żmuda (11 pkt.) z OSP Osuchów. W dogrywce 
uległ jej Maciej Koperski  (11 pkt.) z OSP Mszczonów. 
Miejsca od czwartego do szóstego zajęli natomiast:   
Dawid Celejewski (9 pkt.) z SZG Bartniki, Ewelina Doma-
siak (8 pkt.) z OSP Wręcza i  Bartłomiej Banaszkiewicz   
(7 pkt.) z OSP w Puszczy Mariańskiej.  

W najstarszej kategorii wiekowej, obejmującej uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych najlepsze rezultaty uzyskała 
trójka młodych strażaków  z gminy Mszczonów. Zwyciężył  
Bartłomiej Legięcki (19 pkt.) z OSP Mszczonów. Tuż za nim 
uplasował się Kamil Dębski (16 pkt.) z OSP Osuchów, a 
trzeci był Arkadiusz Danielik (13 pkt.) z OSP Mszczonów, 
któremu w dogrywce udało się pokonać  Dawida 
Owczarskiego  (13 pkt.) z OSP Jeruzal. Piąte miejsce 
zajęła Natalia Kanicka (11 pkt.) z  OSP Puszcza Mariańska, 
a na szóstej pozycji uplasowała się  Weronika Wierzbicka 
(9pkt.) z OSP Jeruzal. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wywalczyli 
awans do etapu wojewódzkiego konkursu, którego 
rozstrzygniecie nastąpi 26 kwietnia w Lucieniu. 

Nad prawidłowym przebiegiem  rywalizacji  czuwało 
jury, złożone z utytułowanych i doświadczonych stra-
żaków. Przewodniczącym składu sędziowskiego  był 
młodszy brygadier Piotr Grzelecki z PSP z Żyrardowa. 
W gronie  jurorskim znaleźli się też: Prezes Powiatowy 
OSP Andrzej Iwański, Prezes Gminny OSP Mszczonów 
Waldemar Suski, Prezes OSP Mszczonów Janusz Legięcki 
oraz Naczelnik Gminny OSP Mszczonów  Mirosław 
Zielonka.

MM

W tym roku Klub Seniora „Złota Jesień” obchodzi dziesię-
ciolecie swego powstania. Jubileuszowe obchody połą-
czono z zabawą z okazji Dnia Kobiet. Uroczyste spotkanie 
odbyło się w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka 

Kultury w dniu 4 marca. Uczestniczyło w nim blisko sto 
osób.  Specjalnymi  gośćmi jubileuszowej zabawy   byli:  
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i starosta 
Wojciech Szustakiewicz, który przybył do sali klubowej  wraz 
ze swą  małżonką. Wszystkim uczestniczkom spotkania  
wręczył on tradycyjne tulipany i osobiście złożył świą-
teczne życzenia. Dla prezes Klubu Genowefy Żeglińskiej  
przygotował pamiątkowy grawerton.  Przewodniczący 
Koperski paniom ze 
Złotej Jesieni ofia-

Klub Seniora

Udana DEKADA Złotej Jesieni 

„Młodzież zapobiega pożarom”

Nie tylko sprawni, ale również  
zdolni… jak strażacy

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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To już lokalna tradycja. Zawsze 14 lutego Grupa Wokalna 
VOICE z Mszczonowsiego Ośrodka Kultury zaprasza mszczo-
nowian na Koncert Walentykowy. Młodzi artyści z formacji, 
prowadzonej przez instruktora  Piotra Sadowskiego ponownie 
zachwycili miejscową publiczność.  Było romantycznie, nastro-
jowo, a przede wszystkim …sercowo. Wszystko w kolorach 
miłości i to począwszy od repertuaru, a skończywszy na  sceno-
grafii. Wyjątkowo udany występ został nagrodzony zasłużo-
nymi oklaskami. Koncert Walentynkowy, to jeden ze sztanda-
rowych punktów programu Grupy Voice, którą znamy też z 
innych występów, w tym corocznego koncertu, jaki odbywa 
się  w ramach wieczoru gwiazd Jarmarku Mszczonowskiego.

MM

MOK

Voice na Walentynki 

Tegoroczne obchody Święta Kobiet w Mszczonowie trwały 
aż dwa dni. W sobotę 8 marca Mszczonowski Ośrodek 
Kultury zaprosił wszystkie panie na koncert i wernisaż, nato-
miast w niedzielę  9 marca również  w MOK-u  władze samo-
rządowe Gminy zafundowały mszczonowiankom spektakl 
teatralny o znamiennym tytule „Bez mężczyzn”. 
Sobotni koncert przygotowany został przez dzieci i młodzież  

z grup artystycznych, działających przy Ośrodku 

W prezencie dla Piękniejszej Części mieszkańców 
Gminy Mszczonów 

Dwudniowe obchody Święta 
Kobiet w Mszczonowie

rował natomiast olbrzymi kosz słodyczy, a życzenia z okazji 
10-lecia  złożył w imieniu swoim,  burmistrza Józefa Grze-
gorza Kurka jak też  całej Rady Miejskiej. Zarówno starosta 
jak i przewodniczący gratulowali członkom Klubu udanej 
dekady, wielu zrealizowanych  projektów, wyjazdów, 
zabaw, uroczystości, a przede wszystkim  zgodnej dzia-
łalności. Przyniesione podarunki składali na ręce prezes 
Złotej Jesieni  Genowefy Żeglińskiej, która zarządza orga-
nizacją mszczonowskich senior od samego początku jej 
powstania. 
Po przemówieniach przyszedł czas na zapalenie ściec 
na jubileuszowym torcie, który następnie został pokrojony 
przez członkinie Zarządu Klubu i rozdany do konsumpcji 

wszystkim uczestnikom zabawy. 
Przez cały czas jubileuszowego wieczoru seniorom umilał 
czas podczas posiłków i grał do tańca mszczonowski 
zespół Sylwestra Marcińskiego – PRESTIŻ. 
Klub „Złota Jesień” powstał 5 stycznia 2004 roku. Obecnie 
należy do niego blisko 100 osób. Jego zarząd jest aktywny 
i w miarę  możliwości finansowych dba o organizację 
różnych atrakcji dla swoich członków. Najczęściej urzą-
dzane są spotkania okolicznościowe, a także  wycieczki  
do najciekawszych miejsc w kraju. 

MM
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Kultury. Wystąpiły w nim: tańczące dziewczęta z Formacji 
Colapse - Marty Lesiewicz, artystki z Formacji Tańca HIP- 
HOP - Urszuli Zaniewskiej, a także wokalistki i wokaliści ze 
Studia Piosenki WOKALIZA -Iwony Skwarek. Koncert nosił 
tytuł „Kobiety i ONI”. Otworzył go kierownik MOK-u Marek 
Baumel. W imieniu dyrekcji ośrodka, a także władz Gminy 
Mszczonów złożył on  wszystkim przybyłym paniom najser-
deczniejsze życzenia z okazji ich święta. Występ pełen 
tańca i śpiewu przypadł publiczności do gustu. Zakończony 
został słodkim poczęstunkiem. Cukierki   dla wszystkich przy-
byłych do sali koncertowej rozdawali członkowie Studia 
Piosenki WOKALIZA.  
Zaraz po koncercie rozpoczął się  wernisaż obrazów Jadwigi 
Oracz – Miziołek. Wystawa dzieł stworzonych przez malarkę, 
została przez nią nazwana „Kobieta abstrakcyjna”. Artystka 
na swych obrazach przedstawiła kobiety, jako cielesne 
istoty, a także stany ich umysłów. Podczas swego wystą-
pienia przed mszczonowską  publicznością bez żadnego 
skrepowania przyznała, iż  interpretacja niektórych z jej 
obrazów jest naprawdę trudna, gdyż  kobieta jest z natury 
rzeczy czymś  nieodgadnionym i niezrozumiałym…i to nie 
tylko dla mężczyzn, gdyż  niejednokrotnie kobiety same 
siebie nie są  w stanie zrozumieć. Malarka odbiorców 
swych prac urzeka bajkowymi zestawieniami kolorów, 
które jak płeć  piękna leczą  duszę  i wprawiają w zachwyt.  
Otwarcia wystawy dokonali wspólnie: autorka, dyrektor 
MOK-u Grażyna Pływaczewska, instruktor Plastycznej Grupy 
KOLOR Anna Lipińska  -Broda, a także kierownik Ośrodka 
Marek Baumel. 
Trzecią  niespodzianką dla mszczonowianek przygotowaną 

z okazji Dnia Kobiet był niedzielny spektakl kabaretowy  
„Bez mężczyzn”, w którym wystąpiła Katarzyna Nowak. 
Artystka Krakowskiego Teatru Forte wcieliła się w nim w rolę  
Andy Kitschman –  międzywojennej  gwiazdy kabaretowej. 
Sztuka jest niejako pamiętnikiem tej niegdyś uwielbianej, a 
następnie  zapomnianej wielkiej postaci polskiego kaba-
retu.  Frywolne piosenki, przeplatające się ze scenami z 
życia Andy Kitschman nadają  spektaklowi niezapomniany 
urok.  Wprawdzie  jest on  reklamowany  jako  „tylko dla 
dorosłych” jednak nie ma w nim  nic z obsceniczności, 
którą obecnie karmi  nas  współczesna „sztuka”. Deli-
katne nawiązania do spraw cielesnych, czy też łamania 
zasad wierności małżeńskiej są  w nim  jak z nieśmiałych 
dowcipów, opowiadanych gdzieś ukradkiem i to z przymru-
żeniem oka.  Osobisty urok odtwórczyni głównej i jedynej 
roli tego niezapomnianego spektaklu, sprawia, że godzina 
widowiska mija nie wiadomo kiedy, a zaraz po zasłonięciu 
kurtyny człowiek zaczyna tęsknić  do uroków życia między-
wojnia…tamtej mody, kobiecej urody, klasy oraz smaku 
życia z początków ubiegłego wieku. Oprawę  muzyczną 
sztuki zapewnił pianista Michał  Zawadzki. , natomiast 
oprawę  muzyczną  zapewnił jej Michał Zawadzki. Warto 
wspomnieć, że spektakl został nagrodzony Honorowym 
Złotym Liściem Retro 2008 podczas V Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Retro im. M. Fogga. 
Po spektaklu wszystkie panie, oglądające spektakl zostały 
zaproszone przez dyrekcję MOK-u na słodki poczęstunek 
do sali klubowej

MM
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Grand Prix dla wokalisty Mateusza Bechcickiego, 
natomiast nagroda publiczności dla Natalii Sadkowskiej.

W sumie w pierwszej  Mszczonowskiej Gali Talentów „Ja 
po prostu mam talent” jaka odbyła się w sali widowiskowej 
MOK-u w dniu 22 lutego, uczestniczyło trzynastu wyko-
nawców w wieku od 9 do 22 lat. Musieli oni przejść przez trzy, 
trudne, konkursowe etapy. Do występu finałowego dotarła 
grupa najlepszych: akordeonista Marcin Dobrzyński, duet –
Julia Kopach i Kamil Majewski oraz wokaliści- Julia Topolska 
i Mateusz Bechcicki. Zwyciężył Mateusz i to właśnie jemu 
przypadł zaszczyt posiadania tytułu najbardziej utalento-
wanego mszczonowiana. Swoją nagrodę mogła też przy-
znać publiczność i tu w drodze głosowania wskazano na 
Natalię Sadkowską, która ujęła wszystkich perfekcyjnym 
wykonaniem utworu Anny German „Człowieczy los”.

Jurorzy konkursu: piosenkarka Danuta Stankiewicz (prze-
wodnicząca jury), Magdalena Podsiadły (Gminne Centrum 
Informacji Mszczonów), Andrzej Osiński 
(wieceprzewodniczący Rady Miejskiej), 
Ryszard Stusiński (przewodniczący 
Komisji Rozwoju RM), Marek Baumel 
(radny i kierownik MOK) oraz Piotr 
Słojewski (przewodniczący Mszczonow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) 
– zostali postawieni przed naprawdę 
trudnym zadaniem. Poziom występują-
cych był wysoki i niezwykle wyrównany. 
Wydanie ostatecznego werdyktu – jak 
zgodnie przyznali jurorzy – był poprze-
dzony burzliwymi obradami.

Pomysł na Galę Talentów narodził 
się w Mszczonowie po raz pierwszy. 
Być może kolejne edycje tej cennej 
inicjatywy spotkają się z większym zain-
teresowaniem mieszkańców, wśród 
których nie brak osób zdolnych i to w 

przeróżnych dziedzinach- 

taką nadzieję wyraziła prowadząca cały koncert dyrektor 
MOK-u Grażyna Pływaczewska. Tegoroczni uczestnicy 
gali przetarli trudny szlak. Zmierzyli się z tremą oraz musieli 
przemóc skromność i wstyd, bo przecież gdy aspiruje się 
do miana najbardziej utalentowanego mieszkańca, to na 
scenie trzeba zaprezentować nie tylko swe zdolności, ale 
także olbrzymią pewność siebie. Tym większe brawa dla 
wszystkich, którzy jako pierwsi zdecydowali się uczestniczyć 
w tym prestiżowym współzawodnictwie. Liczymy na to, że 
za rok Gala stanie się wydarzeniem, które przykuje uwagę 

tłumów.
Główne nagrody dla najzdolniej-

szych mszczonowian ufundował Urząd 
Miejski. Zwycięzca otrzymał telewizor, 
natomiast nagrodą publiczności był 
tablet. Oprócz tego finalistom wręczono 
odtwarzacze MP-3. Wszyscy biorący 
udział w Gali obdarowani zostali koszami 
słodyczy – ufundowanymi przez MOK, a 
także koszulkami „I love Mszczonów”, 
przekazanymi przez Gminne Centrum 
Informacji.

W przerwie koncertu, jaka była 
niezbędna z racji obrad jurorów, przed 
publicznością Gali wystąpił duet ZORKA 
i KLIFORD, specjalizujący się w beatbox-
-ie – formie rytmicznego tworzenia 
dźwięków.

MM
Foto MOK

MOK

Mateusz - najbardziej utalentowany 
mieszkaniec Mszczonowa

W Małej Galerii Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury oglądać  można było 
wystawę prac Marcina Wójtowicza. 
Jest ona prezentowana w ramach 
cyklu „Moje hobby”. Utalentowany 
artysta specjalizuje się w rysunku. 
Większość dzieł pokazanych w galerii 
to portrety, w tym jeden przedstawia-
jący słynnego podróżnika Wojciecha 
Cejrowskiego.

Wernisaż odbył się Walentynki, 14 
lutego. Obecni na nim byli znajomi i 
krewni artysty, a także mszczonowscy 
wielbiciele sztuk plastycznych. Wśród 
przybyłych nie zabrakło oczywiście 
członków Plastycznej Grupy KOLOR, 
jaka działa w MOK-u pod kierunkiem 
opiekunki Małej Galerii, pani Anny 
Lipińskiej –Brody. Właśnie ona wraz 
z dyrektor MOK_u Grażyną Pływa-
czewską miały zaszczyt dokonać 
otwarcia wystawy i jako pierwsze 
pogratulować  młodemu rysownikowi 
tak udanego początku jego właśnie 
rozpoczynającej się artystycznej 
kariery. Prace Marcina Wójtowicza 

można było w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury oglądać jeszcze do  
2 marca. Wstęp był bezpłatny.

MM
Foto: MOK

MOK

„Moje hobby”
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Spotkanie z profesjonalistą - tym 
razem w Osuchowie
12 lutego Filia w Osuchowie była gospodarzem spotkania 
z młodym profesjonalistą w ramach projektu „Link do 

przyszłości. Młodzi. Internet. 
Kariera”, którego celem jest 
wspieranie młodych osób z 
terenów wiejskich i małych 
miast w planowaniu przy-
szłości zawodowej w sposób 
szeroki i nieszablonowy, 
uwzględniając rozwój społe-
czeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy. 
Młodzież, którą w najbliższej 
przyszłości czeka wybór drogi 
zawodowej miała okazję 
dowiedzieć się, jak planować 
swoją przyszłość zawodową, 
uwzględniając rolę nowych 
technologii.

Na nasze zaproszenie do Osuchowa przybył młody profe-
sjonalista Jakub Jakubowski, który pochodzi z małej wsi pod 
Łowiczem, a dziś mieszka w Radzyniu Podlaskim.  Z wykształ-
cenia jest grafikiem – projektuje książki, plakaty, strony inter-
netowe. Firma założona wspólnie 
z żoną – 3J-Studio Grafiki i Ilustracji działa od 2006 roku. 
Zajmuje się projektowaniem na rynek lokalny i regionalny. 
Od 5 lat z grupą znajomych prowadzi stowarzyszenie kultu-
ralne „Stuk-Puk”. W ramach jego działań zrealizowali film 
prezentujący miasteczko oczami najstarszych mieszkańców 
wracających do swych wspomnień z młodości. Film zdobył 
lokalnie dużą popularność. Aktywnością najnowszą i 
pochłaniającą najwięcej energii jest kawiarnia artystyczna 
„Kofi&Ti”, którą prowadzi od 2011 roku. W kawiarni odby-
wają się wydarzenia kulturalne, które integrują lokalną 
społeczność. Kawiarnia została wytypowana jako jedno 
z 7 miejsc do badań zleconych przez Ministerstwo Kultury 
opisujących ogniskowanie się kultury w miejscach alterna-
tywnych (m.in. obok “Chłodnej 25” w Warszawie). Miejsce 
to promowane jest głównie przy użyciu technik interneto-
wych – fanpage na 
FB, mailing, itp. Klien-

 Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, a także 
jej filia w Osuchowie  stają się coraz aktywniejsze. Zajęcia 
feryjne, spotkania z pisarzami, prezentacje dzieł literackich… 
wszystkie te działania spotykają się z przychylnym odbiorem 
mieszkańców gminy i niewątpliwie wpływają na popularyzo-
wanie wśród nich czytelnictwa. 
5 marca w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się 
kolejne  spotkanie z pisarzem. Tym razem mszczonowianie  
mogli wysłuchać  opowieści i zadawać pytania Sławomirowi 
Koperowi, autorowi wielu niezwykle interesujących,  historycz-
nych   książek i publikacji prasowych. 

 Autor zaskoczył wszystkich swoim stwierdzeniem, 
że jako historyk nie ma szczególnych ambicji naukowych, za 
to bardzo mu zależy, aby jego prace oddziaływały popula-
ryzatorsko. Przez cały czas spotkania z pisarzem odnosiło się 
wrażenie, iż jako główny cel założył sobie przekazywanie 
czytelnikom wiedzy historycznej w sposób prosty, łatwy i przy-
jemny. Chce zarażać  historią, opowiadać o niej nietuzinkowo, 
od strony, której na próżno szukać  w podręcznikach szkolnych 
lub też  w większości naukowych opracowań. 

 „Tajemnice i sensacje świata antycznego”,  „Miłość i 
polityka • Kobiety świata antycznego”, Miłość, Seks i polityka w 
starożytnych Grecji i Rzymie”,  „Kobiety w życiu Mickiewicza”,  
„Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej”, „Życie prywatne 
elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej”, „Wielcy zdrajcy • 
Od Piastów do PRL”, „Polskie piekiełko • Obrazy z życia elit 
emigracyjnych 1939-1945” – to tylko niektóre z jego publi-
kacji. Już  same ich tytuły najlepiej obrazują podejście Sławo-
mira Kopera do przeszłości, a poniekąd także  teraźniejszości. 
Ukazanie historii od strony prywatnej, a niekiedy wręcz intymnej 
jej największych aktorów,  zaskakuje czytelników. Sprawia, 
że zupełnie świeżym spojrzeniem zaczynają oni postrzegać 
bieg historycznych wydarzeń i siłą rzeczy całkiem odmiennie 
podchodzić do spraw dziejących się obecnie…bo przecież 
historia cały czas tworzy się na naszych oczach, a także przy 
naszym udziale. 

 Pisarz  jak sam stwierdził nie cierpi pozycji historycz-
nych przesyconych datami. Jak podkreślał, książka musi się 
przede wszystkim dobrze czytać. Dlatego też  każdy rozdział 
do nowego dzieła pisze po kilkakroć, za każdym razem 
wracając do niego po pewnym czasie i ponownie go popra-
wiając. Dopiero takie mozolne dopracowywanie  daje efekty. 
Czytelnik nie może mieć  - jak usłyszeli uczestnicy spotkania - 
problemu ze zrozumieniem autora.  Bez żądnego skrępowania 
przyznał, że kiedyś zarzucono mu, że tworzy historyczne disco 
polo. Po głębszym zastanowieniu należy jednak stwierdzić, że 
umiejętność pisania na tematy poważne i trudne, tak, aby 
tym zainteresować każdego czytelnika, to jednak prawdziwa 
sztuka, wyraz najwyższego kunsztu pisarskiego. 

Sławomir Koper jest absolwentem  Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z miesięczni-
kiem „Uważam Rze • Historia”. Jest  felietonistą tygodnika „Do 
Rzeczy”, publikuje w miesięczniku „Historia Do Rzeczy” oraz na 
portalu wp.pl. Historia. Niedawno został odznaczony srebrnym 
Krzyżem Zasługi za popularyzację historii w społeczeństwie. 
Spotkanie z pisarzem oficjalnie otworzył i zamknął dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie  Łukasz Krzysztof 
Załęski. W gronie jego uczestników znaleźli się m.in. przewod-
nicząca Komisji Oświaty RM Barbara Gryglewska,  prezes 
MSH Marek Wardak i oczywiście pracownicy biblioteki: Maria 
Jankowska, Izabela Makulska,  Aleksandra Karolak, Jolanta 
Matusiak i Anna Kowalska.

MM

Miejska Biblioteka Publiczna

Niezwykłe historie w niezwykłych 
książkach  niezwykłego autora
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http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:spotkanie-z-profesjonalist-tym-razem-w-osuchowie&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:spotkanie-z-profesjonalist-tym-razem-w-osuchowie&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.3jstudio.pl/
http://www.stuk-puk.art.pl/
https://www.facebook.com/kawiarnia.kofiti
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Historyczny_Uniwersytetu_Warszawskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
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tami w 75% są ludzie w wieku 12-20 lat. Jest absolwentem 
Szkoły Liderów – programu „Liderzy PAFW”. 
W 2012 roku wziął udział w dwutygodniowej wizycie 
studyjnej w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd dotyczył 
kultury i był organizowany przez Departament Stanu USA.
Uczniowie Gimnazjum w Osuchowie mogli porozmawiać 
z młodym profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu. 
Ponadto młodzież poznała zawody, na które prognozo-
wane jest zapotrzebowanie w przyszłości oraz wzięli udział w 
quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji 
na rynku pracy. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdję-
ciem uczniów i organizatorów. Mamy nadzieję, że młodzież 
rozszerzyła swoją wiedzę o mechanizmach wyboru zawodu, 
i że było to doświadczenie tyleż pożyteczne, co przyjemne.

Ferie w Bibliotece już za nami !
Okres wypoczynku w czasie ferii zimowych już za 

nami. Nie było aury zimowej, więc dzieci chętnie spędziły 
ten czas w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, 
na zajęciach specjalnie dla nich przygotowanych. Podczas 
zajęć dzieci miały okazję wzięcia udziału w grach planszo-
wych i zabawach plastycznych. Podczas zajęć plastycz-
nych dzieci wykonały zakładki do książek, makietę miasta 

oraz powstały laurki dla rodziców a także wiele ciekawych 
rysunków. Było dużo zabawy, radości i uśmiechu i właśnie o 
to nam chodziło!

Ferie zimowe dobiegły już końca, ale drzwi naszej 
Biblioteki są otwarte i czekają na tych, którzy zechcą się z 
nią zaprzyjaźnić.

W tym roku mszczonowianie w ferie  nie mogli narzekać  
na nudę. Propozycje, jakie przygotowały dla nich trzy miejskie 
placówki – MOK, OSIR i Biblioteka Miejska były przeznaczone 
zarówno dla dzieci, młodzieży, jak też  dla osób dorosłych. Z 
pewnością  tak rozbudowanego feryjnego programu nigdy 
jeszcze w Mszczonowie nie było. Zajęcia plastyczne, muzyczne, 
teatralne, a  nawet kulinarne przyciągały do Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury tłumy. Nie zabrakło też  balów maskowych dla 
dzieci, spektaklów teatralnych i filmowych poranków. Pasjonaci 
gier komputerowych rozgrywali między sobą liczne turnieje. Dla 
najmłodszych na scenie ośrodka wystąpił nawet najprawdziwszy 
czarodziej. Szczególnie udaną  propozycją  była „Mszczonowska 
Gala Talentów”, jaką  zorganizowano w sobotę  22 lutego. 
Wzięło w niej udział trzynastu uczestników w wieku od 9 do 22 
lat. Zwyciężyli wokaliści. Grand Prix przyznano Mateuszowi Bech-
cickiemu. Nagrodę  publiczności zdobyła Natalia Sadkowska. 

Wielbiciele sportów korzystali natomiast z propo-
zycji Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miejska hala spor-

towa codziennie od godziny 9.00-do 14.00 była otwarta dla 
tych, którzy chcieli spróbować  swoich sił w grach zespołowych. 
Nad bezpieczeństwem grających czuwali wykwalifikowani 
instruktorzy. Oczywiście cały czas czynne też  było lodowisko na 
TERMACH. Dzięki specjalnym, feryjnym cenom właściwie cały 
czas miało ono pełną  obsadę.  Sportowym  hitem ferii były 
rozegrane 22 lutego III AMATORSKIE MISTRZOSTWA HOKEJA NA 
LODZIE O PUCHAR DYREKTORA OSIR. 

W imprezie wzięło udział 6 drużyn: Diabły Grabce, Orły 

MOK, OSiR

Ferie w mieście – NIE BYŁO NUDNO

Mszczonowska Gala Talentów

Bal maskowy

Gimnastyka zdrowotna
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Gry komputerowe MOK ferie 2014 Jedna z zabaw tanecznych dla studentów UTW

Grodzisk,  Granatowi Jaktorów, Raki Skierniewice, Wydry Tarczyn 
oraz Adrenalina Żyrardów. Najlepszy okazał się  zespół z Żyrar-
dowa, zaraz za nim uplasowała się  ekipa grodziska, a tuż  po 
niej hokeiści z Grabców.

Na zajęciach organizowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną propagowano czytanie książek, ale czyniono to 
w niezwykle atrakcyjny sposób. W Mszczonowie przyjaciele 
biblioteki uczestniczyli: w  popołudniach  z bajką pod tytułem 
„Czytanie na dywanie”,  zajęciach  plastycznych, podczas 
których powstawały  zakładki do książek oraz  zabawach  z grami 

Widowisko  MISTRZ MAGII

Lodowisko TERMY

Zajecia wokalne Grupy Voice

Zajecia kulinarne

Widownia widowiska  MISTRZ MAGII
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Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych był w tym 
roku obchodzony wyjątkowo uroczyście.  Oprócz centralnych 
obchodów w stolicy wiele miast i mniejszych miejscowości  
organizowało własne uroczystości dla uczczenia żołnierzy 
podziemia antykomunistycznego. W kościołach odprawiono 
Msze Święte w ich intencji. Na ich mogiłach oraz w miejscach 
pamięci składano kwity i palno znicze.  Mszczonowskie Stowa-
rzyszenie Historyczne  oddało hołd  Żołnierzom  Wyklętym,  
włączając się w uroczystości na terenie sąsiedniej Kuklówki. 
Członkowie stowarzyszenia, a także Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej STRZELCY im. 31 pSK pomogli dyrektor  Muzeum Lwowa 
i Kresów Aleksandrze Biniszewskiej w przyjęciu przedstawicieli   
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Organizacja ta skupia 
jeszcze około stu  kombatantów, którzy najpierw walczyli z 
okupantem niemieckim, a następnie dawali odpór Sowietom. 
Za swoją NIEZŁOMNOŚĆ trafiali do  łagrów. Później przez 
całe dziesięciolecia nikt o nich nie chciał pamiętać. Dopiero 
niedawno zaczęto przypominać ich historię i stawiać  jako przy-
kład młodemu pokoleniu.  

1 marca najlepsi synowie i córy Polski, z terenu przedwo-
jennych Kresów, uczestnicy Akcji Burza,  przybyli do Biniszewicz 
(nazwa dworku, w którym mieści się Muzeum Lwowa), gdzie 
złożyli kwiaty i odmówili modlitwy w intencji swoich nieżyjących 
przyjaciół. Kombatanci przebyli setki kilometrów, aby stanąć  na 
gruntowej drodze przy muzeum, przed  niepozorną,  drewniana  
kapliczką, w której został umieszczony ich wcześniejszy dar… 
Chrystus Frasobliwy, wyrzeźbiony przez oficera wojska polskiego 
na zesłaniu. Tam na „nieludzkiej ziemi” łagiernicy modlili się 
przed tą  figurą,    prosząc Boga o możliwość powrotu do kraju. 
Dziś  przybyli do niej, aby podziękować Wszechmogącemu  za 
dar Wolnej Polski, która upomina się  o pamięć o Żołnierzach  
Wyklętych. Zaszczytem dla gospodarzy uroczystości, a także 
rekonstruktorów i członków MSH było uściśnięcie dłoni boha-
terów, porozmawianie z nimi, staniecie w jednym szeregu… 

Do Kuklówki przybyli m.in.: kapitan Weronika Sebastia-
nowicz, ps. Różyczka,  żołnierz Armii Krajowej oraz  Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość, obecnie mieszkająca pod Grodnem 
Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Pułkownik 
Tadeusz Bieńkowicz ps. „Rączy”-  wiceprezes Polskiego  Związku 
Więźniów Komunizmu. Uczestnik wielu akcji zbrojnych, między 
innymi: zdobycia Ejszyszek, stacji kolejowej Werenów, rozbicia 
posterunków granicznych Rzeszy i Ostlandu w Krakszlach, 
odbicia skazańców z więzienia w Lidzie,  rozbicia niemiec-

kiego garnizonu w Horodnie, a także zakończonej 
sukcesem akcji skierowanej przeciwko wysokiemu 

dowódcy NKWD majorowi Kanarczukowi.  Natalia Zarzycka- 
starszy strzelec i sanitariuszka w oddziale Skorpiona,  członkini 
prześladowanego przez NKWD   Związku Obrońców Wolności 
w Brześciu.  Porucznik Edward Akuszewicz -  żołnierz oddziału 
„Regnera”  Czesława Zajączkowskiego.   Porucznik  Jan Lisowski 
ostatni żyjący żołnierz batalionu  Jana Piwnika „Ponurego”. 
Stanisława Kociełowicz -harcerka z Wilna, obecnie  Prezes 
Światowego Związku  AK w Szczecinie. 

W Biniszewiczach nie zabrakło także miejscowych komba-
tantów,  skupionych w Światowym  Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej- Środowiska Osa w Grodzisku Mazowieckim.. Prezes  
Janinie Soporek oraz  Aleksandrowi  Suzdorfowi towarzyszyła 
wciąż  liczna grupa kombatantów – przyjaciół, w tym  związ-
kowy  poczet sztandarowy.  

Gospodarzem uroczystości wraz z dyrektor Muzeum Lwowa 
Aleksandrą  Biniszewską był prezes Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy AK mecenas Andrzej  Siedlecki. W zorganizowaniu 
dalekiej podróży i godnego przyjęcia grupy kombatantów, 
a także towarzyszącej im młodzieży z  patriotycznych szkół z -  
Suwałk, Białegostoku, Sejn  i Kuźnicy Białostockiej,  pomagali 
również: Artur Kondrat -przedstawiciel Stowarzyszenia Łagier-
ników Żołnierzy AK i Piotr Białek - Prezes Fundacji Ave Patria.  

Na zakończenie warto dodać, że Muzeum Lwowa i Kresów 
zostało z okazji uroczystych obchodów Narodowego Dnia 
Żołnierzy Wyklętych odznaczone:  Medalem Pamięci Polaków 
Ofiar Stalinowskich Represji, a także Brązowym Medalem  
Zasługi  za Ratowanie Zabytków Kultury Materialnej  na  Kresach 
Wschodnich,   Dokumentowanie i Upowszechnianie Martyrologii 
Narodu Polskiego  oraz za Pomoc Udzielaną Polakom w Byłym 
Związku Radzieckim. Drugi medal przyznali dyrektor Biniszewskiej 
trzej prezesi: prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomor-
dowanych na Wołyniu  i Prezesa Zarządu Fundacji „Straż Mogił 
Polskich Bohaterów” im. I-go Marszałka RP Józefa Piłsudskiego. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK 

Mszczonów 
Foto: Marek Wardak 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 

GRH STRZELCY im. 31 pSK 

Biniszewicze oraz Strzelcy  
w podziękowaniu wszystkim 
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 

Mistrzostwa hokejowe

planszowymi. W  osuchowskiej filii Miejskiej Biblioteki odbyły  się 
natomiast zajęcia  zatytułowane „Prezentacja bajki książkowo i 
filmowo” oraz niemalże całodniowe zabawy z  grami planszo-
wymi i puzzlami z „ Z AUDIOBOOKIEM W TLE”.

Ferie to też  czas dla studentów i to także tych z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Właśnie dla nich podczas ferii były organizo-
wane zabawy taneczne w sali klubowej MOK_u - „W GORĄ-
CYCH  RYTMACH  KARNAWAŁU”. 21 lutego dorośli mogli tez  
wziąć  udział w specjalnym nocnym seansie  filmowym. Innymi  
propozycjami  dla mszczonowskich studentów były: zajęcia 
z gimnastyki zdrowotnej (rehabilitacyjnej),  sesje  choreogra-
ficzne i  kondycyjno- gimnastyczne STEP & SHAPE (wzmacnia-
jące mięśnie  i spalające tkankę tłuszczową), aerobik wodny na 
TERMACH, PILATES, zajęcia informatyczne i lektoraty językowe-  
prowadzone w pracowni komputerowej Gminnego Centrum 
Informacji, a także warsztaty plastyczne zatytułowane „Bajkowe 
postacie oczami dorosłych”.

MM

http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Bie%C5%84kowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ejszyszki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woron%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krakszle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Horodno
http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
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WSTĄP do MSH I GRH
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne zaprasza 
wszystkich pasjonatów historii do wstępowania do 
jedynej organizacji, jaka zajmuje się  kultywowaniem 
dziejów i tradycji Ziemi Mszczonowskiej. Czekamy na 
Państwa zgłoszenia. Deklaracje członkowskie można 
pobierać  w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Miło-
śników militariów i dziejów wojskowości zachęcamy 
natomiast  do zapisywania się do Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej STRZELCY im. 31 pSK, jaka  jest częścią  
MSH (telefon kontaktowy 607 099 577 – Piotr Dymecki). 
W ramach naszej GRH odtwarzamy: piechotę 
powstańczą 1863 r.,  strzelców, skautów oraz oddział 
Ochotniczej Legii Kobiet z wojny polsko–bolszewickiej 
roku 1919- 20, oddziały carskie i pruskie z lat  1914-15 
(I wojna światowa), pierwszowojenny szpital polowy,  
polską piechotę z Wojny Obronnej 1939 roku, kobiecą  
formację PWK – również  z roku 1939, powstańców 
warszawskich, partyzantkę  z okresu okupacji hitle-
rowskiej, a także oddział Żołnierzy Niezłomnych tzw. 
podziemia antykomunistycznego.    

Tworzymy dwie miejskie Izby Pamięci, uczestniczymy w 
patriotycznych świętach i uroczystościach, organizu-
jemy inscenizacje historyczne, uczestniczymy w rekon-
strukcjach bitew  w kraju oraz  za granicą… obcujemy 
z historią, poznajemy ją,  doświadczamy jej uroków…
Współpracujemy z Muzeum Lwowa i Kresów   
w Kulkówce, a także Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie 

HISTORIA  może być  
PRZYGODĄ! DOŁĄCZ do NAS!

Apel do Mieszkańców Ziemi 
Mszczonowskiej

Członkowie Mszczonowskiego  Stowarzyszenia 
Historycznego  i Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
STRZELCY im. 31 pSK  zwracają  się  z serdeczną  prośbą  
o przekazywanie do Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej: dokumentów i  innych rzeczy zabytkowych,  
będących pamiątkami bogatych dziejów Ziemi 
Mszczonowskiej. 

Mszczonowscy rekonstruktorzy proszą też  o 
przekazywanie: mebli,  ubrań retro, starych narzędzi i 
innych przedmiotów użytkowych, które mogłyby być  
wykorzystywane podczas inscenizacji historycznych.  
W każdym z domów przechowywane są  stare rzeczy.  
Jakże często podczas robienia porządków trafiają  
one na złomowiska lub są wyrzucane na śmietnik.  
Szanowni Państwo nim zdecydujecie się   pozbyć z 
pozoru  „niepotrzebnego starocia”,  skontaktujcie się 
z nami. Być  może dla nas okaże się on  prawdziwym 

skarbem. 
Kontakt do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej: 
607 099 577 lub tel. stacjonarny (46) 857 1966, 
mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

STARE PRZEDMIOTY dla jednych niepotrzebne 
śmieci - dla innych KOLEKCJONERSKIE SKARBY

mailto:ipzm@izba.mszczonow.pl
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W dniach 14-  15 marca w Warszawie odbyły się uroczystości 
z okazji 70-tej rocznicy powstania Batalionu AK „Miotła”.  Pierw-
szego dnia obchodów miały miejsce  zamknięte spotkania, 
przeznaczone jedynie dla  weteranów oraz ich gości. Ogólno-
dostępne uroczystości odbyły się dopiero w sobotę  15 marca. 
Najistotniejszym punktem tego dnia  była rocznicowa Msza 
Święta,  odprawiona w  Katedrze Polowej WP przy ulicy  Długiej.  
Zaraz po jej zakończeniu  wszyscy uczestnicy święta stanęli na 
Placu Krasińskich, przy pomniku Powstania Warszawskiego, 
gdzie przed złożeniem wieńców odczytano Apel Poległych.

Obok weteranów rocznicę  powstania Batalionu MIOTŁA 
uczcili też  kontynuatorzy tradycji tego oddziału, czyli ofice-
rowie i żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych z Lublińca. 
Obok nich stanęli rekonstruktorzy, wśród których oczywiście nie 
zabrakło członków GRH MIOTŁA. Pozostałe warszawskie grupy 
rekonstrukcyjne,  odwołujące się  innych oddziałów powstań-
czych,  reprezentowały ich delegacje z pocztami sztandaro-
wymi. Na zaproszenie współorganizatorów obchodów, czyli 
rekonstruktorów z GRH MIOTŁA, pod pomnikiem Powstania 
Warszawskiego zameldowała się też  drużyna,  reprezentująca 
GRH ”STRZELCY” im. 31 pSK z Mszczonowa. Mszczonowianie byli 
najliczniejszą  grupą  rekonstrukcyjną, biorącą  udział w obcho-
dach. 

Należy zaznaczyć, że przedstawiciele weteranów MIOTŁY, 
dziękując wszystkim przybyłym na ich święto wyrazili wdzięcz-
ność także kibicom stołecznej Legii, którzy jak można było usły-
szeć „zawsze okazują im wsparcie”. Legioniści po tych słowach 
skandowali na cześć weteranów: „Cześć i chwała …Boha-
terom…”.         

Batalion „Miotła” został utworzony na przełomie lutego i 
marca 1944 roku.  Dowódcą oddziału został mianowany kpt./
mjr służby stałej piechoty, Franciszek Władysław Mazurkiewicz 
– „Niebora”. Bazą, jaka posłużyła do stworzenia baonu był 
oddział dyspozycyjny „Anatol”, którego nazwa pochodziła 
od   pseudonimu jego pierwszego dowódcy, Seweryna Skow-
rońskiego. Do  „Miotły” w fazie organizacji dołączono pluton 

„Niedźwiedzi” z Konfederacji Narodu oraz pluton „Jerzyki”z 
Powstańczych Oddziałów Specjalnych. Oba oddziały specja-
lizowały się w walkach:  dywersyjnych, sabotażowych i party-
zanckich. 

Nazwa MIOTŁA wzięła się od wymiatania z Warszawy 
zdrajców, agentów hitlerowskich. Do czasu wybuchu Powstania 
Warszawskiego żołnierze baonu wykonali  kilkadziesiąt wyroków 
na zdrajcach. Oprócz tego prowadzili  akcje sabotażowe, 
małej i dużej dywersji.

W chwili wybuchu powstania „Miotła” weszła w skład Zgru-
powania Radosław. 

Do końca powstańczego zrywu dotrwało zaledwie  15% 
stanu pierwotnego baonu. Za niezwykłe męstwo 33 Miotlarzy  
zostało odznaczonych najwyższym bojowym odznaczeniem 
– krzyżem Virtuti Militari, natomiast wielu innych zasłużyło na 
Krzyże Walecznych.

Po kapitulacji powstania, część żołnierzy baonu dalej 
prowadziła  działalność konspiracyjną w miejscowościach 
podwarszawskich, a nawet pod Częstochową. Po zakończeniu 
wojny Ci bohaterowie trafiali do ubeckich katowni. Ich winą 
było umiłowanie Ojczyzny i wiara w to,  że nadejdzie taki czas, 
iż  odzyska ona Niepodległość. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Foto: Marek Wardak 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

Pamięci generała  Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila”…

Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK uczestniczyli  14 marca 
w wernisażu wystawy,  poświęconej pamięci gen. Augusta 
Emila Fieldorfa „Nila”. Wystawę przygotowało Muzeum 
Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Mszczonowscy rekon-
struktorzy nie tylko wypożyczyli część swojego wyposażenia 
dla jej wzbogacenia, ale także podczas  otwarcia ekspozycji 
wystąpili w uniformach historycznych, odwołujących się do 
kolejnych etapów życia i działalności wojskowej generała Fiel-
dorfa. 

Pamiątki po  słynnym dowódcy „Kedywu”, jakie zaprezen-
towano w Muzeum  pochodzą ze zbiorów  Mari Fieldorf i Leszka 
Zachuty.

Wśród zwiedzających wystawę w dniu jej otwarcia  obecni 
byli weterani z Żyrardowskiego Oddziału Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. W wernisażu wzięło udział około 100 
osób. Większość z tej grupy zaraz po obejrzeniu zgromadzo-
nych-  zdjęć, dokumentów i innych przedmiotów,  związanych z 
bohaterskim generałem udała się do Resursy, gdzie odbyła się 
projekcja filmu Aliny Czerniakowskiej pt: „On wierzył w Polskę”.

Patronat honorowy nad wystawą objęli:  Poseł na Sejm 
RP -Maciej Małecki oraz  Starosta Powiatu Żyrardowskiego 
-Wojciech Szustakiewicz. Wszyscy, którzy chcieliby obejrzeć 

niezwykłą ekspozycję  powinni odwiedzić   żyrar-
dowskie Muzeum do dnia  5 maja b.r.

Należy zaznaczyć, że konkurs historyczny,  dotyczący  
pamięci Generała Fieldorfa „Nila”, jaki ogłoszony został przez 
Muzeum Mazowsza Zachodniego,  wygrała członkini  GRH - 
Izabela  Kamińska. Nagrodę  książkową  wręczył jej w trakcie 
wernisażu  dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka.

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Foto: Marek Wardak 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne  

GRH STRZELCY im. 31 pSK 

Siedemdziesiąt  lat  
od powstania MIOTŁY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Mazurkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Mazurkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_Narodu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powsta%C5%84cze_Oddzia%C5%82y_Specjalne_Jerzyki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgrupowanie_Rados%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgrupowanie_Rados%C5%82aw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych
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Adrenalina Żyrardów, Orły Grodzisk 
oraz Diabły Grabce- to trzy pierwsze 
zespoły III AMATORSKICH MISTRZOSTW 
HOKEJA NA LODZIE O PUCHAR DYREK-
TORA OSIR-u, jakie odbyły się na lodo-
wisku TERMY w sobotę 22 lutego. Do 
walki o główne trofeum mistrzostw 
stanęło sześć zespołów: Diabły Grabce, 
Orły Grodzisk, Granatowi Jaktorów, 
Raki Skierniewice, Wydry Tarczyn oraz 
Adrenalina Żyrardów. Rywalizacja była 
naprawdę  zacięta. Hokej, to niezwykle 
dynamiczna gra, więc emocji nie 
brakowało. Zmagania hokeistów podzi-
wiała licznie przybyła publiczność. 
Najgłośniej oklaskiwano miejscowych 
zawodników. Diabły Grabce na co 
dzień trenują na termalnym lodowisku. 
Puchar dla zwycięzców oraz puchary 
dla zdobywców drugiego  i trzeciego 
miejsca wręczył kapitanom najlepszych 
drużyn – dyrektor mszczonowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Michał 
Szymański.

Mistrzostwa były feryjnym hitem, 
przygotowanym przez OSIR. Rywalizacja 
hokejowa ma swoją stałą publiczność. 
Wiele osób z niecierpliwością  oczekuje 
na kolejną edycję zawodów. Zespołów 
uczestniczących w mistrzostwach co 
roku przybywa. Coraz więcej osób 
zaczyna też  trenować tę dyscyplinę na 
mszczonowskim lodowisku.

Mistrzostwa rozgrywano w systemie 

spotkań „każdy z każdym”. Wyniki 
poszczególnych meczów, końcową 
tabelę oraz składy osobowe drużyn 
zamieszczamy poniżej:

Wyniki spotkań:
Adrenalina - Diabły 4:3
Raki - Wydry 4:2
Orły - Granatowi 1:1
Diabły - Granatowi 2:1
Wydry - Orły 1:3
Adrenalina - Raki 6:0
Raki - Diabły 1:4
Orły - Adrenalina 5:2
Granatowi - Wydry 5:1
Diabły - Wydry 2:1
Adrenalina - Granatowi 2:0
Raki - Orły 1:4
Orły - Diabły 0:0
Granatowi - Raki 1:0
Wydry - Adrenalina 0:4

Końcowa kolejność:
1. Adrenalina Żyrardów 12 pkt 18:8
2. Orły Grodzisk Mazowiecki 11 pkt 13:4
3. Diabły Grabce 10 pkt 11:7
4. Granatowi Jaktorów 7 pkt 8:6
5. Raki Skierniewice 3 pkt 6:17
6. Wydry Tarczyn 0 pkt 5:15

Składy drużyn:
ORŁY GRODZISK:
ROBERT PIZIORSKI (KAPITAN), FRANCISZEK 
PIZIORSKI, DARIUSZ ŻAK, TOMASZ FILIPIAK, 
MICHAŁ MIĄSZKIEWICZ, ARTUR GRABAREK.
DIABŁY GRABCE:
PIOTR ZARĘBSKI (KAPITAN), PIOTR SAMORAJ, 
PAWEŁ DRANIAK, MAREK CHMIELEWSKI, 
WITOLD CHMIELEWSKI, PAWEŁ KŁOSIEWICZ, 
PAWEŁ ŻELAZNY.
GRANATOWI JAKTORÓW:
JAKUB FUKS (KAPITAN), JAN FUKS, MATEUSZ 
FUKS, ANDRZEJ ROMANOWSKI, MICHAŁ IGNA-
SZAK, ŁUKASZ IGNASZAK, DANIEL ZIELIŃSKI.
RAKI SKIERNIEWICE:
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI (KAPITAN), MIRO-
SŁAW JĘDRZEJEWSKI, MIROSŁAW KUŚMIER-
CZYK, MARIUSZ SUJKA, ŁUKASZ SUJKA.
WYDRY TARCZYN:
MIROSŁAW MUSZAKOWSKI (KAPITAN), ŁUKASZ 
PERZYNA, KRZYSZTOF MUSZAKOWSKI, ANDRZEJ 
KULIK, ANDRZEJ POMIAN, PRZEMYSŁAW 
NOWAJCZYK, MAREK STAWICKI.
ADRENALINA ŻYRARDÓW: 
PIOTR PUŁAWSKI (KAPITAN), SEBASTIAN 
PUŁAWSKI, STEFAN PANKIEWICZ, KONRAD 
NOWAKOWSKI, PIOTR POŁANECKI, ŁUKASZ 
GILIS, MARIUSZ GWIAŹDZIŃSKI.

 MM 
Foto: OSIR 

OSiR

Mistrzostwa Mszczonowa w Łyżwiarstwie Szybkim 
Szkół Podstawowych

OSiR

Adrenalina przed Orłami, 
a Diabły tuż, tuż…

W dniu 05.03.2014r. na lodowisku 
Kompleksu Basenów Termalnych w 
Mszczonowie odbyły się Mistrzostwa 
Mszczonowa w Łyżwiarstwie Szybkim Szkół 
Podstawowych.
W kategorii drużynowej I miejsce wywal-
czyła Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
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W dniu 15.03.2014r. w Mszczonowie odbył się IV 
turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie 
stołowym edycja 2013/2014. W zawodach wystarto-
wało 25 zawodników i zawodniczek reprezentantów 
z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Jaktorowa, Budek 
Piaseckich i Korytowa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik 
otrzymał słodycze i napoje.

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli nastę-
pujące miejsca: 
1.	 Młodzicy:

I miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka
II miejsce – Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka
III miejsce – Jakub Sadkowski, UKS Lutkówka
IV miejsce – Maciej Szymański, UKS Lutkówka
V miejsce – Szymon Basiński, UKS Lutkówka

2.	 Młodziczki:
I miejsce – Karolina Mazurek, UKS Lutkówka
3.	 Juniorzy:

I miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki 
II miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
III miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
IV miejsce – Hubert Maj, Wiskitki

4.	 OPEN: 
I miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów 
II miejsce – Dariusz Mitrowski, Wiskitki
III miejsce – Wiesław Świderski, Jaktorów
IV miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
V miejsce – Paweł Majchrzak, Korytów

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” 
Mszczonowa odbędzie się 12.04.2014r. (sobota), na który 
serdecznie zapraszam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
Instruktor tenisa stołowego

z łącznym czasem 263,78 sek., II miejsce 
Szkoła Podstawowa w Piekarach (czas 
277,41 sek.), III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Osuchowie (306,43 sek.), nato-
miast IV miejsce Szkoła Podstawowa w 
Lutkówce (353,41sek.)
Indywidualnie, wśród dziewcząt, 
zwyciężyła Weronika Szczepańska z SP 
Mszczonów, która uzyskała czas 43,40 

sek. II miejsce zajęła Martyna Sadowska 
z SP Mszczonów – czas 46,49 sek. III 
miejsce przypadło Marcie Szustakiewicz 
z SP Piekary – czas przejazdu 47,13 sek. 
Wśród chłopców złoty medal zdobył 
Mateusz Maciszewski  z SP Piekary (40,45 
sek.) srebrny medal przypadł Jaku-
bowi Momotowi z SP Mszczonów (40,83 
sek.) natomiast medal brązowy zdobył 

Szymon Ręgowski z SP Piekary (41,13 sek.) 
Zwycięskim drużynom puchary 
oraz medale wręczył Dyrektor OSiR 
Mszczonów Michał Szymański.

Tekst i foto:
OSiR Mszczonów

OSiR

IV turniej edycji Grand Prix 
Mszczonowa w tenisie stołowym

3 marca 2014 r. w grupie „Kotki” prowa-
dzonej przez p. Ewę Kowalczyk i p. 
Iwonę Gołyńską w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 odbył się bal karnawałowy.
Nie był to jednak bal jeden z wielu ale 
impreza dość nietypowa.
Brały w nim bowiem udział dzieci 
wraz z rodzicami a każdego uczest-

nika obowiązywał strój karnawałowy. 
Przedszkolaki bardzo dumne ze swoich 
rodziców, którzy odważnie wcielili się 
w role postaci bajkowych i nie tylko, 
tańczyli wywijańce przy rytmach 
wyskokowych.
Dzieci i dorośli bawiły się również przy 
pląsach min.: pingwin, gimnastyka, 
dwóm tańczyć się nie chciało, czeko-
lada.
Całość imprezy przygotowała i popro-
wadziła p. Ewa Kowalczyk. Za wspólna 
zabawę dziękujemy.

* * * 

Biblioteka
Dnia 13 .03.2014r. dzieci z grupy 
„Słoneczka” wraz z wychowawczynią 
p. Małgorzata Nalej zostały zaproszone 
przez pracowników Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. W ramach projektu 
„Witajcie w naszej bajce” przedszkolaki 
miały możliwość wysłuchania bajek 

czytanych przez panie: Izę Makulską, 
Natalię Syndybał, Jole Matusiak i 
Magdalenę Podsiadły. Ponadto dzieci 
miały możliwość zwiedzenia biblioteki 
oraz zapoznania się z jej bogatą ofertą. 
Pięciolatki jak na bajkowy dzień przy-
stało zaśpiewały również „Witajcie w 
naszej bajce” do słów wiersza Jana 
Brzechwy. Wszystkim zaangażowanym 
osobom bardzo dziękujemy.

Renata Sosnowska

Miejskie Przedszkole Nr 1

Ostatkowy bal 
karnawałowy w „Kotkach”
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WALENTYNKI 2014  w Bobrowcach
 13 lutego 2014r. nadarzyła się okazja do kolejnej wspólnej 
zabawy, pogłębiania wzajemnych relacji i umacniania więzi 
międzyludzkich w naszej szkole. Tego dnia obchodziliśmy Walen-
tynki.
Wszyscy uczniowie, jak i nauczyciele zobowiązani byli przyjść do szkoły  
w czerwonym stroju lub przynajmniej mieć na sobie jedną część 
ubioru w tym kolorze. Całość imprezy rozpoczęła się krótkim 
przypomnieniem tradycji oraz zwyczajów kojarzonych z Walen-
tynkami.  Po wysłuchaniu krótkiej notatki na ten temat chętni 
uczniowie (takich nie brakowało) mogli zaprezentować wierszyki 
oraz piosenki tematycznie powiązane z tym wyjątkowym dniem.
Następnie uczniowie rozwiązywali specjalnie przygotowane na tę 
okazję zagadki.  
Kolejnym etapem wspólnej zabawy było rozdanie laurek z życze-
niami, potocznie nazywanych walentynkami. Już na dwa tygo-
dnie przed świętem były one zbierane przez przedstawicieli Samo-
rządu Uczniowskiego do specjalnie przygotowanej skrzyneczki. 
Obdarowani byli naprawdę szczęśliwi i niejednokrotnie zaskoczeni 
ilością otrzymanych kartek.
Na ten dzień przygotowano także konkursy („rysowanie serc 
z zamkniętymi oczami”, „taniec z zamkniętymi oczami”) 
oraz zabawę taneczną, która rozpoczęła się tańcem  
z kotylionami. Na zwycięzców konkursów i uczestników zabaw 
muzyczno – ruchowych czekały słodkie upominki.
Wszyscy bawili się wspaniale. Nie brakowało pozytywnych wrażeń 

i miłych niespodzianek. Uśmiech z buzi naszych milusińskich nie 
znikał nawet na moment.
Każdy żałował, że kolejna tak udana zabawa skończyła się tak 
szybko!   

Joanna Małecka

 Na ten bal z ogromną niecierpliwością czekają wszystkie 
dzieci przezały rok. Chodzi oczywiście o bal karnawałowy, który w 
Szkole Podstawowej w Bobrowcach odbył się w dniu 5 lutego 2014 
roku.
 Od samego rana do drzwi naszej szkoły pukały księżniczki, 
pszczółki, tygrysy, żołnierze i rycerze. Pojawił się nawet zacny Zorro 
oraz kilku Spidermanów. Nie zabrakło pięknej Cyganki i przystojne-
go macho oraz strażaka i pielęgniarki.
 Cały dzień upłynął pod znakiem świetnej muzyki i zabawy 
oraz słodkości przygotowanych przez rodziców. Nauczyciele wraz 
z Radą Pedagogiczną zaoferowali dzieciom wiele atrakcji. Panie 
Joanna Małecka oraz Hanna Żukowska prowadziły całą zabawę 
urozmaicając ją ciekawymi konkursami. Najmłodsi wykazywali się 
w zawodach na najlepszy taniec solo i towarzyski. Rywalizowali w 
zgadywankach dotyczących karnawału, baśni i bajek. Radzili so-
bie świetnie w zadaniach zręcznościowych i łamigłówkach.
 W pewnym momencie najmłodszych odwiedził niespo-
dziewany gość, a mianowicie św. Mikołaj. Radość i uśmiechy na 
twarzach dzieci były odpowiedzią na prezenty.
 Ale, jak to bywa na prawdziwym balu, należało wybrać 

króla i królową przyjęcia. Zadanie było bardzo trudne. Nad wybo-
rem zastanawiali się nauczyciele oraz zatroskani rodzice. Aż padł 
werdykt. Królem i królową balu ogłoszono: Marcina  Rutkowskiego 
i Zuzannę Dębską . Przy brawach zgromadzonych dokonano koro-
nacji oraz wykonano taniec miłościwie królujących nam władców 
świetnej zabawy.
 Aż szkoda było kończyć tak udany dzień wypełniony wie-
loma pozytywnymi emocjami. No cóż, kolejny taki bal na sto par, 
już za rok!

A. Woźniak

W piątek 7.03.2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt. 
Dziewczęta z gminnych szkół podstawowych spotkały się dla 
uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet i udowodniły, 
że  nie tylko „faceci” potrafią grać w piłkę nożną. Do rywali-
zacji przystąpiły cztery szkoły.  Turniej rozpoczął bardzo ważny 
mecz dla gospodyń – mecz z piłkarkami szkoły w Mszczo-
nowie. Bardzo zaciętą  walką gospodynie udowodniły swoją 
wyższość. Następne mecze toczyły się z wielkim zaangażo-
waniem, nieustępliwością naszych dziewcząt. Ich olbrzymia 
wola walki doprowadziły do remisów z pozostałymi drużynami. 
Poziom uczestniczek był wyrównany, o czym świadczy fakt, 

że o wygranej jak i o tym, kto zajmie trzecie miejsce musiały 
rozstrzygać rzuty karne. Ostatecznie w turnieju o pierwszej 
miejsce  zaważył 1 rzut karny strzelony przez zawodniczkę z 
Osuchowa. Ostatecznie  nasze dziewczęta zajęły II miejsce, co 
jest tym większym sukcesem, że większość druzyny to czwar-
toklasistki. O małym finale zadecydował również 1 rzut karny. 
Graczki z Mszczonowa okazały się lepszy od zawodniczek 
z Piekar. Następnym  etapem turnieju był wybór najlepszej 
zawodniczki zawodów. Po długich dyskusjach i dodatkowej 
serii rzutów karnych wykonanych przez najlepsze zawodniczki 
z poszczególnych drużyn. Najlepszą i najskuteczniejszą piłkarka 
okazała się Karolina Mazurek uczennica klasy IV z Lutkówki.  Po 
zakończeniu meczów odbyła się ceremonia zakończenia. 
Dyrektor szkoły p. Grzegorz Olczak, który nie ukrywał zadowo-
lenia z sukcesu uczennic z Lutkówki, wręczył puchary i dyplomy 
oraz wyróżnienie dla 
najlepszej zawod-
niczki. Organizatorzy 

Szkoła Podstawowa w Lutkówce

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO KOBIET W LUTKÓWCE

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Bal karnawałowy
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serdecznie dziękują za udział, walkę fair play, a publiczności 
z Lutkówki za kulturalny doping dla walczących zawodniczek.
Szkołę Podstawową w Osuchowie reprezentowały:
Aleksandra Krzemińska, Katarzyna Walczyńska, Patrycja Major, 
Amelia Maciszewska, Wiktoria Sokołowska, Wiktoria Chima-
nienko, Paulina Wojciechowska, Patrycja Woźniak i opiekun: 
Krzysztof Kurzepa
Szkołę Podstawową w Lutkówce reprezentowały:
Paulina Jakubowska, Anna Kłosiewicz, Aleksandra Borowska, 
Emilia Szymczak, Patrycja Sosnowska, Karolina Mazurek, 

Wiktoria Krakowiak i opiekun: Małgorzata Gołuch
Szkołę Podstawową we Mszczonowie reprezento-
wały:
Martyna Wisławska, Wiktoria Wojnarowska, Julia 
Woźniak, Patrycja Kozińska, Martyna Sadowska, 
Anna Olborska, Klaudia Zygmunt, Wiktoria 
Wiśniewska, Oliwia Byliniak i opiekun: Katarzyna 
Malinowska
Szkołę Podstawową w Piekarach reprezentowały:
Katarzyna Burhardt, Karolina Wójcik, Dorota Trze-
ciecka, Marta Szustakiewicz, Magdalena Michal-
czyk, Aleksandra Szustkiewicz, Ewelina Mirgos, 
Alicja Słowińska, Ewelina Poświata i opiekun: 
Janusz Kaliński

Tabela po rozegranych meczach:
1. Lutkówka 5 pkt
1. Osuchów 5 pkt 
3. Mszczonów 2 pkt 
3. Piekary 2 pkt 
Końcowa kolejność po uwzględnieniu rzutów karnych:
1. Szkoła Podstawowa w Osuchowie
2. Szkoła Podstawowa w Lutkówce
3. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
4. Szkoła Podstawowa w Piekarach

Małgorzata Gołuch

OGŁOSZENIE
ZGKiM w Mszczonowie niniejszym informuje, że: Uchwałą Nr 
XLIII/347/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie zatwierdzono nowe 
taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2014 roku. 

Taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Mszczonów

Wysokość opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

L.p. Wyszczególnienie
Grupa I Grupa II Grupa III

netto brutto netto brutto netto brutto

1. cena wody w zł/m3 2,76 2,98 3,94 4,26 - -

2.

cena usługi odpro-
wadzania i oczysz-
czania ścieków w 

zł/m3

4,72 5,10 7,62 8,23 15,84 17,11

Pozostałe usługi:

Lp
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Stawka
netto Jednostka 

miarynetto brutto

1 Odbiorca usługi
Stawka opłaty za przy-
łączenie do urządzeń 

wodociągowych*
130,56 141,00 szt.

2 Odbiorca usługi
Stawka opłaty za przy-
łączenie do urządzeń 

kanalizacyjnych*
125,93 136,00 szt.

*stawka wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowa-
nego przez odbiorcę usług, zawierająca koszty dojazdu oraz robocizny.

Do wyżej ustalonych stawek netto doliczany będzie 
podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

SKLEP JUBILERSKI
Mirosława Wirowskiego
(Mszczonów - Nowy Rynek 17)
zaprasza do skorzystania

z 10% komunijnej promocji  
na wyroby ze złota.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Twój jeden procent może znaczyć tak wiele...
Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

„Jeden procent” to jedyny podatek, o którym każdy może 
zdecydować, na co go przeznaczyć. Każdy podatnik może 
zdecydować czy swój podatek przeznaczy państwu, czy 
skorzysta z możliwości przekazania go na rzecz organizacji pożytku 
publicznego.
Czy zdecydowali już Państwo, na jaki cel przeznaczycie 1% 
swojego podatku? 
Prosimy, wesprzyjcie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Dzięki Państwa pomocy 
zrobimy jeszcze więcej.
Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?
Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu 
miasta i gminy Mszczonów.
Dzieci mają zajęcia w świetlicy terapeutycznej działającej 
przy szkole podstawowej. Są to zajęcia teatralne, taneczne, 
rehabilitacyjne, gry, zabawy integracyjne, lekcje religii, wycieczki.
W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełnosprawne i 
wolontariusze oraz dzieci i młodzież ze szkoły 
podstawowej i z gimnazjum.
Dla większości dzieci świetlica to jedyne miejsce, 
gdzie mogą się spotkać z rówieśnikami.
Kto może przekazać 1% podatku?
• podatnicy podatku dochodowego od osób 

fizycznych
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od 

przychodów ewidencjonowanych
• podatnicy prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą i korzystający z 
liniowej, 19-procentowej stawki podatku

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2014r.
• podatnik w składanym przez siebie zeznaniu 

podatkowym podaje wysokość kwoty, czyli 
1% podatku, nazwę organizacji i numer jej 
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

• wpłata nie może być większa niż 1 procent 
podatku

• podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla 
jednej organizacji

• organizacja nie będzie mogła się 
dowiedzieć, kto przekazuje jej 1% - dowie się 

tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota
• urząd skarbowy musi przekazać wskazane pieniądze do 

końca lipca
Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
W odpowiedniej rubryce formularza PIT proszę wpisać nazwę 
organizacji:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka”
Bank Rawski Oddział Mszczonów
Nr konta: 20 9291 0001 0041 3914 2000 0010
NIP: 8381706065  KRS: 0000105222  
REGON: 017464953
Nawet niewielką kwotę warto przekazać, ponieważ z wielu kilkuzłotowych 
wpłat może uzbierać się znacząca suma.

Twój 1% - nasz uśmiech. DZIĘKUJEMY :-)
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemyslowych
zapraszają do zakupu w niskich cenach z gwarantowaną jakością :
-  nasion warzyw i kwiatów
-  ziemi i nawozów ogrodniczych
 

Bazy obrotu rolnego w Mszczonowie i Żabiej Woli
   oferują w dobrej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin
   inf. 694 129 283, 46 - 857 82 22

1. Lokal po barze „WHITE  CLUB” 
na działalność gastronomiczną w pawilonie
Hermes w Mszczonowie   inf.  606 389 428
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K O M U N I K A T
 Podaje się do publicznej 
wiadomości  mieszkańcom miasta 
i gminy Mszczonów, iż dowody 
osobiste dla osób, które nie ukoń-
czyły 65 lat w dniu składania 
wniosku o jego wydanie  - wyda-
wane są na okres 10 lat . 
Np. dowód osobisty wystawiony 
dnia 01.08.2003r – traci ważność 
01.08.2013r. Data wystawienia i 
data ważności dowodu osobistego 
jest w nim zawarta.
Dowód osobisty, który traci 
ważność jest unieważniony w 
centralnym i lokalnym systemie z 
mocy prawa, z dniem upływu jego 
terminu ważności.
Podobna procedura dotyczy 
dowodów osobistych, tych osób, 
których dane zamieszczone 
w dowodzie osobistym uległy 
zmianie / zmiana adresowa, 
zmiana nazwiska /, a osoby te 
nie wystąpiły z wnioskiem o jego 
wydanie.
Unieważnienie dowodu osobi-
stego z tych powodów z mocy 
prawa następuje po upływie 

3 miesięcy od daty zaistniałej 
zmiany.
 W związku z powyższym 
wnioski o wymianę dowodu 
osobistego należy składać w 
terminie 14 dni od dnia doko-
nanej zmiany, w przypadku uszko-
dzenia, zniszczenia, utraty  lub 
gdy termin ważności już upłynął 
– niezwłocznie, natomiast w przy-
padku  gdy poprzedni dowód 
osobisty w danym roku kalenda-
rzowym traci ważność– na 30 dni 
przed datą utraty jego ważności.
 W sytuacji nie dostosowania 
się do zasad wymiany dowodów 
osobistych  osoby je posiadające, 
z mocy prawa nie będą legity-
mować się ważnymi dowodami 
osobistymi w obrocie prawnym, 
co znacznie utrudni im załatwianie 
czynności urzędowych w bankach, 
placówkach służby zdrowia itp.
 Dowody osobiste wyda-
wane są bezpłatnie. Termin ocze-
kiwania wynosi 30 dni od daty 
złożenia wniosku o jego wydanie.
   

Barbara Kłopotowska
Kier. USC

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 

Mszczonowskim”!
Cennik ogłoszeń 
1 strona   - 400 zł
1/2 strony  - 200 zł
1/4 strony  - 100 zł
1/8 strony  - 50 zł
1/16 strony  - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ:
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza Mszczo-
nowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1zdjęcie) - 600 zł
1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjęcie)- 300 zł

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wydawany 
raz w miesiącu (w szczególnych przypad-
kach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza Mszczo-
nowskiego wynosi 2000 egzemplarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być 
zwolnione organizacje i instytucje nieko-
mercyjne, w zależności od treści i objętości 
materiałów przekazanych redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane 
na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej osoba 
korzystająca z tej usługi jest zobowiązana 
dostarczyć materiały reklamowe w ilości 
przewidzianej do umieszczenia w Merku-
riuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponsoro-
wanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawiający, 
tekst musi być podpisany imieniem i nazwi-
skiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w formie 
elektronicznej przygotowanej do umiesz-
czenia 
w gazecie. 

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpo-
wiadających profilowi pisma lub jeśli ich 
forma lub treść może spotkać się z nega-
tywnym odbiorem czytelników pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia 
lub reklamy w Merkuriuszu Mszczonow-
skim proszeni są o skontaktowanie się w tej 
sprawie z
Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

48 9291 0001 0043 3879 2000 0010

Prosimy dokonywac wplat za reklamy 
i ogloszenia w MM na podane konto 
lub bezposrednio w kasie GCI.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
GMINEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE

FILIA W OSUCHOWIE 
informuje, że  od 15 marca 2014r. ruszył nabór  

wniosków o płatności bezpośrednie.
Termin składania wniosków upływa 15 maja 2014r.

Ze względów organizacyjnych prosimy rolników , którzy są zain-
teresowani pomocą przy wypełnieniu wniosków o kontakt  

z p. Rafałem Kwaczyńskim (Gminne Centrum  –   
tel. 46 857 42 93  w terminie  

od 15 marca do 28 kwietnia 2014r.


