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Sesja mszczonowskiego samorządu

We wtorek, 15 kwietnia 2014 roku, odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas 
której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz 
podjęli bieżące uchwały.

Z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA

Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów

Drogi krajowe
Romuald Merecki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad zdał informację z podległych GDDKiA dróg  będących na 
terenie gminy Mszczonów, w tym drogi krajowej nr 8 i drogi 
krajowej nr 50.
Zdaniem przedstawiciela GDDKiA stan dróg krajowych poprawił 
się, a remont drogi krajowej nr 8 dobiega już końca. Finalne 
zakończenie prac nastąpi w III kwartale bieżącego roku.
Ponadto, Romuald Merecki omówił przeprowadzone w roku 
2013 zadania do których głównie należały roboty bieżącego 
utrzymania, w tym remonty cząstkowe nawierzchni, łatanie 
dziur, uzupełnianie poboczy destruktem, konserwacje znaków i 
tablic drogowych, a także utrzymanie oznakowania oraz prowa-
dzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej i pielęgnacji zieleni 
przydrożnej.
Na zakończenie, przedstawiciel  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad zapowiedział, że pod koniec bieżącego roku 
nastąpi przebudowa łuku skrzyżowania w miejscowości Chudo-
lipie, które jest newralgicznym miejscem dla lokalnych miesz-
kańców. Docelowo GDDKiA planuje w tym miejscu pobudować 
rondo, które wyeliminuje wypadki.

Drogi wojewódzkie
Grzegorz Kłosowski, kierownik obwodu Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Grodzisku Mazowieckim, poinformował, 
że na terenie gminy Mszczonów pod jurysdykcją MZDW jest 
droga wojewódzka o numerze 779, stanowiąca część ulicy 
Dworcowej o łącznej długości 965 metrów bieżących.
Według Grzegorza Kłosowskiego, wszelkie naprawy wynikające 
z eksploatacji tego odcinka są wykonywane na bieżąco.
Na pytanie wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja 

Osińskiego dotyczące naprawy drogi od Chudolipia 
do Tarczyna, a w szczególności odcinka od Chudo-

lipia do Piotrkowic, Grzegorz Kłosowski zapewnił, że wyło-
niony już wykonawca dokona cząstkowych remontów, w tym 
powierzchniowego utwardzenia tej drogi pod koniec kwietnia 
bieżącego roku.
- Odcinek od Chudolipia do Piotrkowic jest w tragicznym stanie, 
a to strategiczna droga dla naszych mieszkańców. Nie wiem czy 
cząstkowe remonty tej drogi zdadzą egzamin- tłumaczył Andrzej 
Osiński. 
W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski podkreślił, że ten rok jest 
trudny dla Urzędu Marszałkowskiego, któremu podlega MZDW 
z uwagi na problemy finansowe województwa. Jednocześnie 
kierownik zapewnił, że MZDW będzie pamiętał o wyremonto-
waniu tej drogi w ramach swoich zadań.

Drogi powiatowe
Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrar-
dowie oraz Paweł Myszkowski, dyrektor Wydziału Komuni-
kacji, Transportu i Dróg publicznych w żyrardowskim Starostwie 
Powiatowym omówili stan dróg powiatowych na terenie gminy 
Mszczonów.
Zdaniem dyrektora Andrzeja Pydzika środki przeznaczane 
na drogi powiatowe są nadal ograniczone, z uwagi na słabą 
kondycję finansową powiatu żyrardowskiego.
PZD w Żyrardowie posiada w tym roku zaledwie 190 tysięcy 
złotych na remonty dróg powiatowych, co stanowi mniejszą 
kwotę niż w roku ubiegłym. Dyrektor podkreślił, że z uwagi 
na dobrą współpracę z gminą Mszczonów i partycypowanie 
gminy w kosztach napraw dróg powiatowych, PZD priorytetowo 
potraktuje drogi powiatowe na terenie gminy Mszczonów. 
Korzystając z obecności przedstawicieli powiatu żyrardowskiego, 
Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie zwrócił się z prośbą o wycięcie sześciu suchych drzew 
w centrum Osuchowa, które przy każdym silniejszym wietrze 
zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. W odpowiedzi Andrzej 
Pydzik zapewnił, że planowana przez PZD coroczna wycinka 
suchych drzew w pierwszej kolejności skierowana zostanie na 

Otwarcie obrad
Powitanie przybyłych gości
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teren Osuchowa.
Na zakończenie, radny Jerze Siniarski w imieniu swoich wyborców 
oraz własnym podziękował przedstawicielom powiatu żyrar-
dowskiego oraz burmistrzom Józefowi Grzegorzowi Kurkowi i 
Grzegorzowi Kozłowskiemu za zrewitalizowanie centrum wsi w 
Bobrowcach.

Drogi gminne
Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zdała informację  o stanie 
dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów w 2013 roku i przed-
stawiła plany inwestycyjne na rok bieżący.
W 2013 roku zrealizowano następujące inwestycje : 
-przebudowę drogi Lutkówka- Lutkówka Kolonia za kwotę 
522.895,43 złotych, 
-przebudowę centrum wsi Bobrowce  łącznie za kwotę 738.274 
złotych, 
-przebudowę centrum wsi Piekary łącznie za kwotę 1.313 
146,36 złotych, 
-przebudowę chodnika w ulicy Tarczyńskiej za kwotę 107.910,72 
złotych 
oraz przebudowę ulicy Spacerowej w miejscowości Grabce 
Józefpolskie za kwotę 282 917,94 złotych, a także  budowę 
nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, 
Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki w Mszczo-
nowie. Inwestycję podzielono na trzy etapy. Wydatki na tę 
inwestycję w 2013 roku wyniosły 1 434 463,00 złotych. Drugi 
etap obejmujący ulice Kościuszki, Młynarską i Poniatowskiego 
wyniósł 619.102,42 złotych.  Trzecim etapem będzie realizacja 
ulicy Spokojnej. Planowana wartość tego etapu wynosi 885.000, 
00 złotych. Termin zakończenia całej inwestycji przewidziano 
do 30.09.2014 roku. Ponadto, rozpoczęto przebudowę ulicy 
Granicznej we wsi Marianka. Realizacja inwestycji przewidziana 
jest do 30.06.2014 roku. Planowane środki na tę inwestycję 
wynoszą 148.477,00 złotych.
Małgorzata Krześniak poinformowała także, że na wykonane 
remonty dróg w  2013 roku wydano łącznie 1.114.094,81 
złotych. 
Następnie, radni zapoznani zostali z planem inwestycji w 
bieżącym roku do których należą m.in.:
-przebudowa ulicy Niesiołowskiego w Mszczonowie– plano-
wana wartość inwestycji 345.000,00 złotych, 
-przebudowa chodnika w ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie– 
planowana wartość  inwestycji  95.000,00 złotych, 
- budowa chodnika w ul. Kwiatowej jednostronnego wraz z wjaz-
dami – planowana wartość  inwestycji  83.000,00 złotych, 
- przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Broni-
sławka– planowana wartość  inwestycji 206.400,00 złotych, 
- przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo – Mściska – plano-

wana wartość  inwestycji 267.100,00 złotych,
- przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy–wartość inwestycji 
146.800,00 złotych,
- przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów –planowana 
wartość  inwestycji 77.000,00  złotych,
- przebudowa ulicy Szkolnej we wsi Bobrowce -  planowana 
wartość  inwestycji 107.800,00  złotych,
- oraz remont mostu w Grabcach Józefpolskich – planowana 
wartość  inwestycji 100.000,00 złotych. 
Środki przeznaczone w budżecie na bieżące utrzymanie dróg na 
wynoszą zaś 1.000.000,00 złotych, w tym wydatki aktualnie już 
poniesione to kwota 313.099,26 złotych. 

W podsumowaniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że 
stan dróg krajowych przebiegających przez gminę Mszczonów 
jest dobry, jedyne zastrzeże budzą  drogi serwisowe, których 
pobocza są nieutwardzone, co w konsekwencji nie umożliwia 
wyminiecie się dwóch pojazdów.
Burmistrz zwrócił także uwagę przedstawicielowi GDDKiA na 
suche drzewa rosnące przy trasie katowickiej, które szpecą 
pobocza oraz poinformował, że gmina Mszczonów czeka na 
wynik audytu ronda i skrzyżowania przy Keramzycie. Celem 
przeprowadzenia audytu jest zwiększenie bezpieczeństwa w 
tychże miejscach. 
Józef Grzegorz Kurek wspomniał również o wstępnym porozu-
mieniu zawartym między  dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie a gminą Mszczonów dotyczącym 
przeprowadzenia przez MZDW remontu drogi od Chudolipia do 
Piotrkowic, w celu przejęcia tego odcinka przez powiat żyrar-
dowski lub gminę Mszczonów. W zamian MZDW przejąłby pod 
swój zarząd Trakt Tarczyński.
Zdaniem burmistrza w dalszym ciągu najgorsza sytuacja jest z 
drogami powiatowymi. 
- To już nie chodzi o dziury, ale o ogólny stan nawierzchni 
tych dróg, który z roku na rok się pogarsza. My jako gmina nie 
jesteśmy w stanie wyłożyć pieniędzy na drogi powiatowe, gdyż 
mamy swoje gminne, które musimy utrzymywać- tłumaczył 
burmistrz. Niestety w najbliższym czasie nie mamy co liczyć na 
środki unijne ani też na dofinansowania z tak zwanych ”sche-
tynówek”, co pogłębi problem drogowy wszystkich gmin i 
powiatów – dodał Józef Grzegorz Kurek.

Podjęte uchwały
Radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in.:
- uchwałę dotyczącą przystąpienia gminy Mszczonów do unij-
nego projektu systemowego „Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Wręcza i Olszówka,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru-
chomości w trybie bezprzetargowym,
- uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej,
- uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głoso-
wania,
- uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów 
na rok 2014,
- uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy 
Mszczonów na lata 
2014- 2023.Radni w trakcie prac
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Rada Miejska przyjęła także do informacji analizę stanu gospo-
darki odpadami komunalnymi w gminie Mszczonów za 2013 
rok, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w gminie Mszczonów na lata 2013-2015.

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa między 
sesjami
W okresie między sesjami wydanych zostało siedem zarządzeń, 
które dotyczyły głównie spraw finansowych, zmian w budżecie 
oraz przekazania środków trwałych do szkół.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował o naborze do 
Miejskiego Przedszkola, a także o perspektywie otrzymania 
środków unijnych na rozbudowę sieci wodociągowej w miej-
scowości Wygnanka.
Wiele uwagi poświęcono omówieniu modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Grabcach Józefpolskich.
Burmistrz poinformował także, że istnieje szansa, aby w Mszczo-
nowie powstało delfinarium zlokalizowane przy Termach. 
Ponadto, niebawem nastąpi otwarcie nowego zakładu w pracy 
w miejscowości Czekaj, dzięki czemu wygenerowane zostaną 
nowe miejsca pracy.

Sprawy różne
W punkcie poświęconym sprawom różnym radni poruszyli 
szereg tematów z ich okręgów wyborczych.
Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek podziękował w imieniu 
mieszkańców Osuchowa, burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi za uruchomienie przedszkola w Osuchowie.
Radny Marek Baumel zwrócił się z prośbą do komendanta komi-
sariatu Policji w Mszczonowie o wzmożone patrole w okoli-
cach MOK-u, na ulicy Sportowej z uwagi na głośne spotkania 

młodzieży.
Wiceprzewodniczący RM Andrzej 
Osiński podziękował funkcjona-
riuszowi Policji za patrolowanie 
ulic w jego okręgu wyborczym, 
co znacznie wpłynęło na większy 
poziom bezpieczeństwa w tym 
rejonie.
Na zakończenie obrad, przewod-
niczący Łukasz Koperski nawią-
zując do tekstów, które ukazują 
się w Internecie na portalu cba.
raport wygłosił oświadczenie, w 
którym kategorycznie stwierdził, 
że jego osoba ani nikt z jego Firmy 
„Koperski i Wspólnicy spółka 
jawna” nie ma nic wspólnego 
z informacjami rozpowszech-
nianymi w Internecie i kolpor-
towanymi na terenie miasta 
Żyrardowa i Mszczonowa. Wspo-
mniał, że jego firma od 1999 
roku pracuje na rzecz organów 
ścigania takich jak Prokuratura 
w Żyrardowie, Grodzisku Mazo-

wieckim. Współpracuje także na podstawie zawartej umowy 
ze szpitalem w Żyrardowie w zakresie odbioru ciał do prosek-
torium dwie godziny po stwierdzeniu zgonu, w celu przecho-
wania i wydania ich osobą uprawnionym. Wszystkie czynności 
związane z sekcją zwłok zlecają organy ścigania i tylko osoby 
wskazane przez prokuraturę mają dostęp do zwłok. Jego 
pracownik jedynie asystuje biegłemu podczas wykonywania 
sekcji.  Poinformował także, że wszystkie obiekty firmy w tym 
także fabryka są monitorowane non stop. Jego firma jest jedyną 
firmą na terenie powiatu żyrardowskiego i grodziskiego, która 
ma w pełni legalne monitorowane prosektoria i domy pogrze-
bowe. W związku z pomówieniami jakie zawarte są w artykule 
zamieszczonym w Internecie złożył doniesienie do Prokura-
tury w Żyrardowie na portal internetowy a w dniu jutrzejszym 
będzie składał także doniesienie na osoby, które ten materiał 
rozpowszechniają. Jeszcze raz podkreślił, że ani on ani nikt inny 
z jego firmy nie ma nic wspólnego z pomówieniami zawartymi 
w tym artykule.

Łukasz Nowakowski

Przewodniczący Łukasz 
Koperski wygłasza 

oświadczenie nawiązując do 
tekstów, które ukazują się  

w Internecie na portalu  
cba.raport 

Podjęcie bieżących uchwał
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Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego

10 kwietnia 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 Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury za rok 2013 oraz sprawy różne.
Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK 
przedstawiła radnym zakres działal-
ności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
podkreślając, że ośrodek zajmuje się 
zarówno organizacją gminnych wydarzeń 
kulturalnych i rocznicowych, jak również 
prowadzeniem stałych zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców 
gminy Mszczonów.

Dyrektor w kilku zdaniach wymieniła 
również szereg organizowanych przez 
MOK imprez kulturalnych i plenero-
wych, w tym m.in. Jarmark Mszczo-
nowski, dożynki w Osuchowie, odpust 
w Lutkówce, a także liczne koncerty, 
występy artystyczne oraz wernisaże i 
wystawy.
Ponadto, Mszczonowski Ośrodek Kultury 
może poszczycić się zorganizowaniem 
corocznych uroczystości patriotycznych. 
W podsumowaniu, radna Barbara 
Gryglewska podziękowała dyrekcji MOK 
za szerokie spektrum działań, a zwłaszcza 
za ciekawą ofertę programową i zaanga-
żowanie.
Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Piotr Chyła skierował 
także wiele ciepłych słów pod adresem 
dyrekcji i pracowników MOK-u, życząc im 

dalszych sukcesów.
W kolejnym punkcie prac komisji radni 
wraz z dyrektor MOK-u oraz burmistrzem 
Józefem Grzegorzem Kurkiem omówili 
przygotowania do obchodów roczni-
cowych 3 maja. Zgodnie z programem, 
uroczystości rozpoczną się o godzinie 
9:30 na placu przed ratuszem, po czym 
nastąpi przemarsz do kościoła na mszę 
świętą o godzinie 10.00. Po mszy odbę-
dzie się uroczysty apel, wręczenie Ziemo-
witów oraz pokaz sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego i samochodów Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

11 kwietnia 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej 

Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzi-
sław Banasiak, oraz radny Jerzy Siniarski, 
jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

Publicznego.
Tematem posiedzenia komisji była 
ocena stanu dróg terenie miasta i gminy 
Mszczonów.
Małgorzata Krześniak z Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miej-
skiego w Mszczonowie zdała informację  
o stanie dróg na terenie miasta i gminy 
Mszczonów w 2013 roku i przedstawiła 

9 kwietnia 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący Marek Zientek, wiceprzewodni-
czący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski 
oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewod-
niczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy.
Głównym tematem posiedzenia komisji 
było przedstawienie przez Grzegorza 
Kozłowskiego zastępcę burmistrza Mszczo-
nowa zmian w budżecie gminy oraz planów 
inwestycyjnych.
Burmistrz Kozłowski przypomniał, że gminie 
Mszczonów udało się  pozyskać półmi-
lionową dotację na rozbudowę mszczo-
nowskich TERM. W ramach inwestycji 

wybudowana zostanie w kompleksie grota 
solna, sauna zewnętrzna, a także odwró-
cony zostanie bieg wody termalnej, dzięki 
czemu do końca listopada będzie mógł 
działać największy z basenów, tzw.  basen 
rekreacyjny. Oprócz tego wybudowany 
zostanie dodatkowy parking. Wyznaczone 
zostaną  nowe ścieżki rowerowe, a także 
sfinansowana zostanie działalność info-
-kiosków w gminach partnerskich, gdzie 
Termy aktywnie promują swoją działalność. 
Burmistrz Kozłowski poinformował również, 
że w obiekcie zamontowana zostanie klima-
tyzacja.
Na pytanie radnych dotyczące modernizacji 
oczyszczalni ścieków, Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa poinformował, że w 

tym roku rozpocznie się realizacja przebu-
dowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Grabce Józefpolskie. Na 
tę potężną inwestycję udało się gminie 
Mszczonów pozyskać 77% dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia to przeszło 11 milionów 
złotych. Prace modernizacyjne trwać będą 

do pierwszej połowy 2015 roku.
W dalszej części posiedzenia radni zaopi-
niowali materiały na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej. 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
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14 kwietnia 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, radny 
Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, 
radny Marek Baumel, radny Waldemar 
Suski oraz radny Marek Zientek, jako 
przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia 
Komunalnego.
Tematem posiedzenia komisji była analiza 
wydatków bieżących w instytucjach 
oświatowych w 2013 roku.
Informacji udzielały Ewa Zielińska, 
dyrektor ZOPO oraz Barbara Musiej, 
główna księgowa.
Z przedstawionego sprawozdania 
wynikło, że w sumie wydatki na oświatę 
w gminie Mszczonów w roku ubiegłym 

wyniosły 15 369 154,30 złotych, z czego 
najwięcej gminny budżet obciążyły Szkoły 
Podstawowe, na które wydatkowano 
w roku ubiegłym aż 7 640 940,90 zł, zaś 
3 298 448, 80 zł na Gimnazja, a 2 105 539, 
30 zł na Przedszkola.
Jak tłumaczyła Ewa Zielińska, najwięcej 
wydatków stanowią wynagrodzenia 
osobowe pracowników oświaty.
W dalszej części posiedzenia komisji 
dyrektor ZOPO omówiła projekt 
uchwały, dotyczący przystąpienia gminy 
Mszczonów do unijnego projektu syste-
mowego „Wyrównanie szans edukacyj-
nych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe 
– Moja przyszłość” realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.
Następnie radni zaopiniowali pozostałe 
materiały na sesję, w tym zmiany w 
bieżącym budżecie oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Mszczonów 
na lata 2014-2023.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

plany inwestycyjne na rok bieżący.
W 2013 roku zrealizowano następujące 
inwestycje : 
-przebudowę drogi Lutkówka- Lutkówka 
Kolonia za kwotę 522.895,43 zł, 
-przebudowę centrum wsi Bobrowce  
łącznie za kwotę 738.274 zł, 
-przebudowę centrum wsi Piekary łącznie 
za kwotę 1.313 146,36 zł, 
-przebudowę chodnika w ulicy Tarczyń-
skiej za kwotę 107.910,72 zł 
oraz przebudowę ulicy Spacerowej w 
miejscowości Grabce Józefpolskie, a 
także  budowę nawierzchni i chodników 
w ulicach Poniatowskiego, Boczna, 
Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, 
Kościuszki w Mszczonowie. Inwestycję 
podzielono na trzy etapy. Wydatki na 
tę inwestycję w 2013 roku wyniosły 
1 434 463,00 złotych. Drugi etap obejmu-
jący ulice Kościuszki, Młynarską i Ponia-
towskiego wyniósł 619.102,42 złotych.  
Trzecim etapem będzie realizacja ulicy 
Spokojnej. Planowana wartość tego 
etapu wynosi 885.000, 00 złotych. Termin 
zakończenia całej inwestycji przewidziano 
do 30.09.2014 roku. 
Ponadto, rozpoczęto przebudowę ulicy 
Granicznej we wsi Marianka. Reali-
zacja inwestycji przewidziana jest do 
30.06.2014 roku. Planowane środki na tę 
inwestycję wynoszą 148.477,00  zł.
Małgorzata Krześniak poinformowała 
także, że na wykonane remonty dróg w  
2013 roku wydano łącznie 1.114.094,81 

złotych. 
Następnie, radni zapoznani zostali z 
planem inwestycji w bieżącym roku do 
których należą m.in.:
-przebudowa ulicy Niesiołowskiego w 
Mszczonowie– planowana wartość inwe-
stycji 345.000,00 zł, 
-przebudowa chodnika w ulicy Tarczyń-
skiej w Mszczonowie– planowana 
wartość  inwestycji  95.000 zł, 
- budowa chodnika w ul. Kwiatowej 
jednostronnego wraz z wjazdami – plano-
wana wartość  inwestycji  83.000 zł. 
- przebudowa ulicy Wspólnej we wsi 
Nosy Poniatki – Bronisławka– planowana 
wartość  inwestycji 206.400 zł. 
- przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo 
– Mściska – planowana wartość  inwe-
stycji 267.100 zł .
- przebudowa ul. Wrzosowej we wsi 
Kowiesy–wartość inwestycji 146.800,00zł.
- przebudowa ulicy Okrężnej we wsi 
Osuchów –planowana wartość  inwestycji 
77.000,00  zł.
- przebudowa ulicy Szkolnej we wsi 
Bobrowce -  planowana wartość  inwe-
stycji 107.800,00  zł.
- oraz remont mostu w Grabcach Józe-
fpolskich – planowana wartość  inwestycji 
100.000 zł. 
Środki przeznaczone w budżecie na 
bieżące utrzymanie dróg na wynoszą zaś 
1.000.000,00 zł,  w tym wydatki aktualnie 
już poniesione to kwota 313.099,26 zł. 
Następnie, Andrzej Pydzik, dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrar-
dowie, omówił stan dróg powiatowych 
na terenie gminy Mszczonów.
Zdaniem dyrektora środki przeznaczane 
na drogi powiatowe są nadal ograniczone, 
co wpływa bezpośrednio na ogólny stan 
dróg będących pod jurysdykcją starosty.
Na pytania wiceprzewodniczącego 
Andrzeja Osińskiego, radnego Dariusza 
Olesińskiego, radnego Andrzeja Osiala 
oraz radnego Jerzego Siniarskiego doty-
czące napraw i bieżącego utrzymania 
dróg powiatowych w ich okręgach wybor-
czych, dyrektor Andrzej Pydzik poinfor-
mował, że w bieżącym roku PZD posiada 
zaledwie 190 tysięcy złotych na remonty 
dróg powiatowych, co stanowi mniejszą 
kwotę niż w roku ubiegłym. Dyrektor 
podkreślił, że z uwagi na dobrą współ-

pracę z gminą Mszczonów i partycypo-
wanie gminy w kosztach napraw dróg 
powiatowych, PZD priorytetowo potrak-
tuje drogi powiatowe na terenie gminy 
Mszczonów. 

Łukasz Nowakowski
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Z członkiem Rady Nadzorczej Mszczonowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej Robertem Głąbińskim 

rozmawia  –  Mateusz Milczarek
 

Panie Robercie, zasiada Pan w Radzie Nadzorczej MSM, ale z 
tego co pamiętam był Pan już wcześniej zaangażowany w dzia-
łalność społeczną w innym samorządzie  mieszkańców?
- Zgadza się. W roku 1997 brałem czynny udział w zawiązywaniu 
Wspólnoty Mieszkaniowej na mszczonowskim Osiedlu Ponia-
towskiego.  Pełniłem w niej funkcję zastępcy przewodniczącego. 

To było rodzinne osiedle, które znał Pan niemalże od podszewki. 
Czy doświadczenia z tamtej działalności procentują obecnie?  
- Oczywiście. Są bardzo pomocne przy wykonywaniu obecnej 
funkcji. Osiedle Poniatowskiego znałem od dziecka. Mieszkałem 
i dorastałem na nim. To co pozostawiłem tam po sobie, to zreali-
zowane marzenie o  założeniu instalacji gazowej we wszystkich  
budynkach. Nieskromnie powiem że byłem pomysłodawcą i 
realizatorem tego zadania. Dzięki temu, mieszkańcy nie musza 

palić w piecach węglem, lecz korzystają z 
dwufunkcyjnych pieców gazowych. Auto-
matycznie wzrosła też wartość wszystkich  
mieszkań. Przypomnę,  że realizacja  tego 
przedsięwzięcia  nie byłaby możliwa bez 
pana burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. 

Mając na względzie dobro mieszkańców, wspomógł on reali-
zację  naszego  projektu.   

 Na jakich zasadach działał wtedy Zarząd Wspólnoty Mieszka-
niowej? 
My,  jako Zarząd,  nie pobieraliśmy żadnego wynagrodzenia. 
Działaliśmy całkowicie społecznie. Uważam, że przy tego typu 
pracy nie zawsze należy liczyć  na  gratyfikację finansową. Jeżeli 
ma ona przynieść wymierne  efekty dla ogółu mieszkańców, to 
warto poświęcić dla niej swój prywatny czas. Mamy wówczas 
świadomość,  że coś po sobie zostawiamy.

Dzisiaj jest Pan  mieszkańcem Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Zasiada Pan w Radzie Nadzorczej. W kwietniu  zgłosił Pan 
wniosek o powołanie Komisji Statutowej celem dokonania 
Zmian w Statucie Spółdzielni. Dlaczego Pana zdaniem takie 
zmiany są potrzebne? 
- Zgłoszony przeze 
mnie wniosek o 
powołanie Komisji 

Z radnym Andrzejem Osialem 
rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Andrzeju gmina Mszczonów wyko-
rzystuje wiosenną aurę  rozpoczynając 
szereg inwestycji zarówno w mieście jak 
i gminie Mszczonów. Proszę wskazać,  
jak wygląda sytuacja w Pańskim okręgu 
wyborczym obejmującym sołectwa: 
Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, 
Świnice, Marków Towarzystwo, Wręczę, 
Olszówkę-Nowy Dworek.
- To prawda, władze samorządowe Mszczonowa stawiają na 
rozwój gminy poprzez inwestycje. Jestem szczęśliwy, że w końcu 
doszło do podpisania umowy pomiędzy Urzędem Marszałkow-
skim, a Gminą Mszczonów dotyczącej realizacji przebudowy i 
modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józe-
fpolskie. Na tę potężną inwestycję udało się gminie Mszczonów 
pozyskać 77% dotację ze środków Unii Europejskiej. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia to przeszło 14 milionów złotych. Prace 
modernizacyjne trwać będą do pierwszej połowy 2015 roku. 
Niezaprzeczalnie jest to jedna z większych inwestycji ostatnich 
lat.
O jakich jeszcze przedsięwzięciach możemy mówić?
- Skupiając się na moim okręgu wyborczym warto podkreślić, 
że gminie Mszczonów udało się pozyskać środki i wybudować 
nowoczesny plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy. 
Inwestycja zrealizowana została w ramach Rządowego Programu 
Radosna Szkoła sfinansowana w 50% z budżetu Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego i w 50% z budżetu gminy Mszczonów. 

Dotacja celowa na każdy plac zabaw 
wyniosła 63.850 złotych.
Ponadto, w Grabcach Józefpolskich w roku 
ubiegłym zakończono przebudowę ulicy 
Spacerowej za kwotę 282 917,94 złotych, 
natomiast w tym roku gmina Mszczonów  

planuje kolejną inwestycję  w tejże miejscowości dotyczącą 
remontu mostu. Planowana wartość  inwestycji wynosi 100 
tysięcy złotych.
Jak już rozmawiamy o Grabcach Józefpolskich to w planach 
przewiduje się także budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogro-
dowej.
W planach gminy jest także budowa chodnika oraz oświetlenia 
ulicznego w ulicy Szkolnej we Wręczy oraz oświetlenia w ulicy 
Lipowej w Olszówce.
Z uwagi na fakt, iż jest Pan nie tylko radnym, sołtysem, ale 
także strażakiem w Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, 
proszę wskazać jakie plany inwestycyjne czekają jednostki OSP.
- Warto przypomnieć, że w roku ubiegłym wykonano remont i 
termomodernizację remizy OSP we Wręczy. Wartość inwestycji 
wyniosła 195.322,87 złotych, w tym dofinansowanie z RPOWM 
126.056,99 złotych. Dodatkowo w remizie zamontowano klima-
tyzację i wentylację za łączną kwotę 40 tysięcy złotych. 
Przed nami czas nowych wyzwań i realizacji założonych celów. 
Samorząd Mszczonowa przygotowuje się bowiem do zmoderni-
zowania kolejnych jednostek, w tym m.in.  OSP Grabce Towarzy-
stwo. W związku z tym w bieżącym gminnym budżecie zabezpie-
czone zostały środki na opracowanie dokumentacji technicznej, 
co jest pierwszym krokiem do realizacji inwestycji.
Na zakończenie chciałbym pogratulować Panu otrzymania 
w tym roku odznaki za wysługę 25 lat w Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
- Dziękuję bardzo

Rozmawiał  Łukasz Nowakowski

Wywiad

Pragmatyzm w działaniu to podstawa

Wywiad

Ciepła woda będzie tańsza
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Statutowej  został przyjęty jednogłośnie. Uważam, że statut 
Spółdzielni należy  dostosować  do zmieniających się przepisów. 
Jednak głównym zamysłem,  który zdecydował o pomyśle zmiany 
zapisów Statutu, był przeprowadzony nie tak dawno konkurs na  
wybór Prezesa Zarządu. Na dzień dzisiejszy zgodnie z zapisami 
najważniejszego spółdzielczego  dokumentu Prezesem może 
zostać tylko członek naszej Spółdzielni lub pełnomocnik osoby 
prawnej, czyli firmy,  która jest członkiem naszej społeczności. 
W przyszłości nie możemy sobie pozwolić, aby Prezesem została 
osoba przypadkowa, która może i ma wykształcenie wyższe, ale 
zupełnie nie jest  zorientowana w  realiach spółdzielczości miesz-
kaniowej. Nie możemy zawężać wyboru tylko do członków Spół-
dzielni, tak jak  obecnie. Musimy otworzyć się na fachowców 
z doświadczeniem w tej branży. Dlatego będę wnioskował o 
zmianę obowiązujących  zapisów. 

Jak Pan ocenia nowego prezesa?
Z panem Prezesem mamy podobne spojrzenie odnośnie 
kierunków działania Spółdzielni. Dla mnie jest to właściwa 
osoba na właściwym miejscu. Nowy Prezes podjął inicjatywę 
ponownej analizy mechanizmu rozliczania kosztów podgrzania 
wody. Po zapoznaniu się ze szczegółami, rozpoczął – wraz z pozo-
stałymi członkami Zarządu – porównywać nasze rozwiązania 
ze sposobami rozliczania kosztów podgrzania wody w innych 
spółdzielniach mieszkaniowych. Ostatecznie, została przy-
jęta przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą nowa, 
bardziej racjonalna metoda obciążania mieszkańców kosztami 
podgrzania wody. Przypomnę, iż od 1 lipca za podgrzanie 1m3 
zapłacimy 27 zł. Ta kwota jest niższa od obecnie płaconej. Przy-
pomnę też, że Rada Nadzorcza gdy nie było jeszcze nowego 
Prezesa miała przedstawioną przez ówczesny Zarząd Uchwałę 
do podjęcia - podwyżkę podgrzania 1m3 wody na 34,80 zł, 
której nie podjęła. Nie możemy iść tylko w kierunku podwyżek. 
Jako Rada Nadzorcza musimy myśleć przede wszystkim o miesz-

kańcach.  Bardzo mnie cieszy fakt,  że udało się zracjonalizować i 
obniżyć koszty  ciepłej wody. Na tym przykładzie widać,  że Rada 
Nadzorcza podjęła właściwą decyzję powołując nowego Prezesa 
Zarządu Mirosława Bronowskiego.

Niektórzy mieszkańcy, zarzucają nowemu Prezesowi, że jest 
człowiekiem Geotermii Mazowieckiej. Jak Pan to skomentuje?
Pan Bronowski nie jest związany w żaden sposób z tą  firmą, 
poza tym, że poprosił o udzielenie mu pełnomocnictwa, które 
było niezbędne, aby jego kandydatura mogła być brana pod 
uwagę w postępowaniu konkursowym. Swoimi działaniami 
doprowadził do rozpoczęcia rozmów z Geotermią,  które w 
przyszłości – o czym jestem przekonany- doprowadzą do dalszej 
obniżki kosztów,  które Spółdzielcy ponoszą za odbierane ciepło. 

Obecna Rada Nadzorcza Spółdzielni nie jest przykładem zgod-
nego działania. Jak Pan ocenia jej funkcjonowanie?
Zdecydowana większość członków Rady Nadzorczej pracuje 
bardzo konstruktywnie na rzecz dobra wszystkich mieszkańców, 
ale są i tacy którym nigdy nic nie odpowiada. Na szczęście 
decyzje podejmuje większość, a to daje gwarancje że są one 
właściwe i zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

Czy to prawda,  że to właśnie argumenty, jakie Pan przedstawił 
zaważyły na wyborze Prezesa?
Obecne zapisy Statutu Spółdzielni, dotyczące wyboru prezesa, 
były błędnie interpretowane przez dwóch członków Rady 
Nadzorczej. Na podstawie zgromadzonych przeze mnie doku-
mentów i opinii prawnych udało mi się  dowieść przed   pozo-
stałymi członkami  Rady,  iż wspomniana dwójka nie ma racji. 
Wynikiem podjętych przeze mnie działań  było późniejsze głoso-
wanie, w którym   głosami 9 do 1, Rada Nadzorcza wybrała obec-
nego Prezesa. Jestem przekonany,  iż był to wybór  bardzo dobry.

W dniu 8 maja 2014 Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczo-
nowa, Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów wraz 
z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa Mazo-
wieckiego i Leszkiem Ruszczykiem, wicemarszałkiem woje-
wództwa Mazowieckiego podpisali długo oczekiwaną umowę 
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu gminy 
Mszczonów pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”, znajdującego się 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczo-
wych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007–2013.
Na tę potężną inwestycję władze samorządowe Mszczonowa 
pozyskały 77% dotację. Wartość projektu oszacowana jest na 
ponad 14 milionów złotych. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek nie kryjąc zadowolenia podzię-
kował zarządowi województwa mazowieckiego za przychylną 
gminie Mszczonów decyzję o przyznaniu środków na moderni-
zację oczyszczalni.
- Dziękuję władzom samorządowym województwa mazowiec-

kiego za zatwierdzenie do współfinansowania tego 
projektu. Budując przed laty oczyszczalnię ścieków w 

Grabcach Józefpolskich byliśmy pionierem 
w wykorzystaniu ówczesnych technologii. 
Teraz, dzięki przeprowadzeniu moderni-
zacji i rozbudowie mamy szansę po raz 
drugi posiadać najnowocześniejszą tego 
typu instalację na Mazowszu- podkreślił 

Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.
W odpowiedzi, Adam Struzik, marszałek województwa Mazo-
wieckiego podkreślił, że gmina Mszczonów od zawsze na wielu 
płaszczyznach wiodła prym w innowacyjności i wdrażaniu 
najnowszych technologii i rozwiązań.
- Gmina Mszczonów kojarzona jest z innowacyjnością będąc pod 
tym względem liderem na Mazowszu. Jednym z przykładów była 
budowa kompleksu basenowego Termy Mszczonów i wykorzy-
stanie do tego celu źródeł wody geotermalnej, będącymi odna-
wialnymi źródłami energii- tłumaczył Adam Struzik.
Zdaniem burmistrza Mszczonowa biorąc pod uwagę ciągły 
rozwój gminy, powstające nowe osiedla mieszkaniowe oraz 
lokujące na terenie miasta nowe firmy rozbudowa i moderni-

Inwestycje

Mszczonów rusza z wielomilionową inwestycją
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Wraz z początkiem przyszłego roku na terenie gminy Mszczonów 
ruszy budowa największego Aquaparku w Europie Środkowo- 
Wschodniej. Koszt pierwszego etapu inwestycji Park of Poland 
kosztować będzie 100 milionów Euro. 
Jak zapewniają inwestorzy, pierwsi goście będą mogli skorzystać 
z kompleksu już w listopadzie 2016 roku. Obiekt wygeneruje zaś 
około 1000 nowych miejsc pracy. 
W dniu 20 maja br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
odbyła się konferencja prasowa w której uczestniczyli: inwe-
stor projektu, firma Global Parks Poland należąca do Mookiego 
Greidingera wraz z partnerem projektu firmą Wund Gruppe 
Josefa Wunda oraz przedstawiciele samorządu Mszczonowa z 
burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem i Łukaszem Koper-
skim przewodniczącym Rady Miejskiej na czele.
Dzięki podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy inwestorami 
za dziewięć miesięcy ruszy budowa pierwszego etapu parku 
rozrywki na terenie gminy Mszczonów (Park of Poland). Inwe-
stor w pierwszym etapie wybuduje Aquapark na obszarze 
dwudziestu hektarów gruntów.
Będzie to najnowocześniejszy i największy Aquapark w tej części 
Europy. Obiekt podzielony zostanie na trzy części. Pierwsza 
przeznaczona będzie dla rodzin z dziećmi, drugą stanowić będą 

atrakcje dla zdrowia, 
trzecią zaś przewi-
dziano dla młodych 
ludzi, którzy będą 
korzystać z licznych 
atrakcji wodnych.

Inwestycje

W Mszczonowie powstanie najnowocześniejszy i 
największy Aquapark w Europie będący pierwszym 
etapem projektu Park of Poland

Przemówienie Mookiego Greidingera 
podczas konferencji

zacja oczyszczalni jest konieczna.
W ramach projektu zostanie zmodernizowana i przebudowana 
oczyszczalnia ścieków w Grabcach Józefpolskich, w tym m.in. 
zwiększona zostanie przepustowość oczyszczalni, wprowadzone 
zostaną nowe urządzenia do wstępnego, mechanicznego oczysz-
czania. Modernizacji poddana zostanie także część biologiczna 
oczyszczalni, polegająca na dobudowaniu osadnika wtórnego i 
wprowadzeniu procesu osadu czynnego z nitryfikacją, denitry-
fikacją, usuwaniem związków węgla oraz biologiczną defosfa-
tacją.
W części osadowej nastąpi modernizacja pompowni osadu 
wstępnego, remont grawitacyjnego zagęszczacza osadu oraz 
modernizacja istniejącej pompowni cyrkulacji osadu. W 
pompowni głównej ścieków nastąpi wymiana wyposażenia 

technologicznego: pomp, armatury i rurociągów.
Prace modernizacyjne obejmą także roboty adaptacyjne, w tym 
m.in. przebudowę kotłowni, remont budynku dmuchaw, tech-
nicznego wraz z budową przyłącza wodociągowego, rozdzielni 
elektrycznej, a także otoczenia oczyszczalni.
Dzięki modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami zostanie 
skomputeryzowane. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy oraz poprawy 
jakości życia mieszkańców na terenach objętych inwestycją 
poprzez poprawę warunków sanitarno-epidemiologicznych.
Prace modernizacyjne trwać będą do 15 maja 2015 roku. Nieza-
przeczalnie jest to jedna z większych inwestycji ostatnich lat.

Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FJosef_Wund&ei=2nh8U_wBhqfiBMGzgMgB&usg=AFQjCNFaw7zcsxg-3weeu--RrwYUiwrfug&bvm=bv.67229260,d.bGE
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- W pierwszej fazie projektu skupiamy się na dwudziestu 
hektarach gruntów ze stu pięćdziesięciu, które zakupiliśmy do 
tej pory. W dalszej perspektywie zamierzamy rozbudowywać 
obiekt o kolejne atrakcje, w tym m.in. centra handlowe i konfe-
rencyjne oraz hotele- mówił Peter Dudolenski dyrektor zarzą-
dzający Global City Holdings.
Mookie Greidinger, właściciel Global Parks Poland podkreślił, że 
w końcu spełnia się marzenie, które przed ośmioma laty zostało 
zrodzone.
- Dziękuję panu burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
za wieloletnie wsparcie i pomoc, którymi zostaliśmy obda-
rzeni przez władze Mszczonowa. Potrzebowaliśmy, aby ktoś 
dzielił z nami nasze marzenie, taką osobą bez wątpienia od 
samego początku był burmistrz Mszczonowa- podkreślił Mookie 
Greidinger.
Wielu słów uznania nie szczędził także burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek, który zadeklarował, że w dalszym ciągu inwestor 
może liczyć na wsparcie i pomoc samorządu Mszczonowa, 
gdyż budowa Park of Poland na terenie gminy Mszczonów to 
marzenie każdego samorządowca. Zdaniem burmistrza  inwe-
stycja rozwiąże problem bezrobocia, które tak bardzo doskwiera 
Polakom.
- Bardzo się cieszę, że taki dzień jak dziś nastąpił. Od 1996 roku 
kiedy nawiązaliśmy współpracę z miastem Erding w Niemczech, 
miałem marzenie, aby w Mszczonowie powstał obiekt basenów 
termalnych oraz park rozrywki. Dziś z dumą mogę podkreślić, 
że przed pięcioma laty udało się nam wybudować obiekt rekre-
acyjny – Termy Mszczonów, do spełnienia marzenia pozostaje 

tylko park rozrywki (Park of Poland). Dzisiejszy dzień przybliża nas 
do realizacji tego marzenia, dlatego jestem ogromnie wdzięczny 
inwestorom, że zdecydowali się postawić na Mszczonów chcąc 
realizować u nas swoje a zarazem nasze marzenia- podsumował 
Józef Grzegorz Kurek.

Łukasz Nowakowski

Delegacja gminy Mszczonów w trakcie konferencji

Wspólne zdjęcie przedstawicieli inwestorów oraz władz 
samorządowych MszczonowaJózef Grzegorz Kurek i Josef Wund

Panie Przewodniczący ostatnie tygodnie 
obfitowały w wiele znaczących wydarzeń, 
które w perspektywie czasu bezwzględnie 
rzutować będą na rozwój gminy Mszczonów 
jak i całego regionu.
Mam tu na myśli zapowiedzianą przez firmy 
Global Parks Poland oraz Wund Gruppe, 
budowę na terenie gminy Mszczonów najno-
wocześniejszego i największego Aquaparku 
w Europie Środkowo- Wschodniej. 
Proszę powiedzieć jakie znaczenie dla lokalnej społeczności 
ma perspektywa powstania takiego obiektu.
- Muszę przyznać, że wiadomość o podpisaniu umowy pomiędzy 
firmami Global Parks Poland  a Wund Gruppe na realizację pierw-
szego etapu projektu Park of Poland, polegającego na budowie 
gigantycznego Aquaparku wprowadziła mnie w euforię. Od 
dawna bowiem czekaliśmy na informację, jakoby inwestycja ta 
miała się rozpocząć.

Jako wieloletni samorządowiec i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mszczonowie wielokrotnie w prze-

szłości uczestniczyłem wraz z burmistrzem Józefem Grzego-
rzem Kurkiem w szeregu spotkań z różnymi inwestorami, którzy 
deklarowali chęć zainwestowania w Mszczonowie swojego kapi-
tału budując podobne obiekty. Niestety, na obietnicach się tylko 
skończyło. 
Dziś sytuacja wygląda z goła inaczej bowiem obie firmy podpi-
sując umowę między sobą zawarły porozumienie o współpracy, 
które daje realną szansę na powodzenie tego projektu.
Z doświadczenia wiem, że zanim dojdzie do budowy, inwestorów 
czeka mnóstwo pracy polegającej na sporządzeniu wymaganej 
dokumentacji i sfinansowaniu tej inwestycji.
Cieszę się, że perspektywa budowy na terenie Wręczy Aquaparku 
w przypadku dojścia jej do skutku  odmieni oblicze nie tylko 
gminy Mszczonów lecz całego regionu. Musimy być świadomi, 
że jeżeli powstanie ten obiekt wygeneruje on ponad 1000 miejsc 
pracy zarówno w samym parku jak i w usługach towarzyszących. 
Muszę podkreślić, że dla mnie jako rodowitego mszczonowianina 
i samorządowca ogromnym znaczeniem było zapewnienie inwe-
storów, że Aquapark we Wręczy powstanie na wzór kompleksu 
działającym w niemieckim Erding. Co dla mnie najważniejsze 
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Mszczonowianie za kanonizację Ojca Świętego podzięko-
wali podczas Mszy Świętej dziękczynnej, jaką w kościele farnym 
celebrowali dwaj  proboszczowie: ks. dziekan Tadeusz Przybylski 
-proboszcz Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela i ks. Sławomir 
Tulin- proboszcz Parafii p.w. Świętego Ojca Pio. W Eucharystii 
wzięło udział liczne grono  wiernych. Przy ołtarzu stanęły trzy 
poczty sztandarowe: Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości,  OSP 
Mszczonów i OSP Wręcza. Strażacy z Wręczy przybyli do świą-
tyni całym oddziałem. Władze samorządowe reprezentowali: 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski i przewodnicząca Komisji Oświaty radna 
Barbara Gryglewska. Obok samorządowców  zasiedli człon-
kowie Zarządu Cechu. Na tej szczególnej Mszy   nie mogło też  
oczywiście zabraknąć przedstawicieli  Zarządu Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II przy Parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie. W jego imieniu na zakończenie 

Eucharystii przemówił Łukasz Koperski, który w Komitecie pełni 
rolę prezesa. Podziękował on wszystkim mieszkańcom miasta 
i gminy Mszczonów, którzy nie tylko w 2006 roku wsparli ideę  
budowy pomnika papieskiego, ale także  po jego wybudowaniu 
nadal przez lata wpłacali określone kwoty na  konto Komitetu z 
myślą o fundowanych przez niego  stypendiach dla uzdolnionej 
młodzieży. Prezes zapowiedział, że stypendia przyznane w tym 
roku, będą ostatnimi, gdyż  formuła Komitetu już się wyczerpała 
i ewentualnie  szczytną ideę pomagania miejscowym studentom  
oraz najzdolniejszym uczniom szkół średnich  może przejąć 
fundacja. Osoby, które chciałyby się zająć jej prowadzeniem z  
pewnością nadal będą mogły liczyć  na  wsparcie miejscowych 
Parafii oraz władz samorządowych. Uroczyste wręczenie  stypen-
diów odbyło się przy pomniku Świętego Jana Pawła II. Stypendy-
stom gratulowali osobiście członkowie Komitetu: prezes Łukasz 
Koperski, sekretarz Ewa Eljasz, skarbnik Arkadiusz Bieńkowski 
oraz członkinie: Barbara Gryglewska i Bożena Kowalska. Prezes  
Koperski wyraził też  nadzieję, że przy tej doniosłej chwili jest też 
duchem zmarły były skarbnik Komitetu ś.p. Krzysztof Gołyński.   

W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się:  Ewelina 
Gołębiewska – 
studentka  Politech-
niki Łódzkiej, Alek-

Msza dziękczynna i wręczenie stypendiów

Tak  27 kwietnia  Mszczonów 
dziękował za kanonizację 

skopiowany będzie system zatrudnienia, który zagwarantować 
ma elastyczny i indywidualny czas pracy. Dzięki temu stwo-
rzone zostaną nie tylko pełno etatowe stanowiska pracy, ale 
możliwości pracy dla osób, które chcą dorobić lub z uwagi na 
obowiązki domowe mogą pracować po kilka godzin dziennie.  
Ponadto, inwestor przewidział stworzenie możliwości dla osób 
przedsiębiorczych, które będą mogły uruchomić usługi towarzy-
szące. Dzięki temu prywatne podmioty gospodarcze wspierać 
będą działanie Parku, jednocześnie rozwijając swoje firmy. 
Powstanie tak gigantycznej inwestycji wymusi zmodernizowanie 
obecnej infrastruktury drogowej i kolejowej, bowiem szacun-

kowo obiekt rocznie odwiedzi ponad milion klientów.  Pomimo   
iż inwestycja ma charakter międzynarodowy, nastawiona będzie 
nie tylko na gości z zagranicy i tych z grubszym portfelem, ale 
przede wszystkim na  przeciętną polską rodzinę, dlatego też 
ceny będą dostosowywane do polskich realiów finansowych. 
Na koniec jeszcze raz pragnę podkreślić, że budowa Aquaparku 
w gminie Mszczonów  stanowić będzie niewyobrażalny przełom 
zarówno dla samorządu jak i dla nas samych. Taka szansa drugi 
raz z pewnością się nie powtórzy.

Łukasz Nowakowski

W związku z obchodzoną  w 
tym roku dziesiątą rocznicą 
wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej 11 maja zorgani-
zowane zostały  Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich. Akcja 
objęła swym zasięgiem cały 
kraj. W Mszczonowie włączyły 
się w nią:  Termy, zarządzane 
przez OSIR  i dwie miejscowe 
Izby Pamięci, podlegające pod 
Gminne Centrum Informacji. 
Termy, Izba Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej, a także Izba 
Pamięci Rodu Maklakiewi-
czów – korzystały z funduszy 
europejskich. Celem akcji było 
unaocznienie mieszkańcom, 
w jaki sposób dotacje euro-

pejskie wpłynęły na ich życie, co zmieniły w ich najbliższym 
otoczeniu, jaki miały wpływ na rozwój kraju, a także małych 

gminnych ojczyzn. Mszczonowskie Termy w ramach specjalnej 
oferty  tego właśnie dnia dawały wszystkim swoim klientom 
50% rabat. Na terenie kompleksu basenowego zorganizowano 
konkursy i pokazy ratownictwa wodnego, a także darmowe 
treningi aqua aerobiku. Obie mszczonowskie Izby Pamięci dla 
osobom odwiedzającym zapewniały darmowe zwiedzanie wraz 
z przewodnikiem. 

MM

Dziesiąta rocznica

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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sandra Ewelina Goś – studentka Uniwersytetu Warszawskiego, 
Beata Kiełczewska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie, Przemysław Iżycki – uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczo-
nowie, Marta  Grzybek- studentka SGGW w Warszawie, Natalia 
Karolak – studentka Politechniki Łódzkiej, Marcin Wójtowicz –
uczeń  Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mszczo-
nowie, Piotr Góraj– uczeń  Technikum Łączności im. Prof. dr inż. 
Janusza Groszkowskiego w Zespole Szkół Nr 37 w Warszawie, 
Sylwia Karolina Jasińska - uczennica Technikum Ekonomicznego 
w Zespole Szkół w Mszczonowie, Beata  Zdrojewska - uczennica 
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Mszczonowie, 
Adrian Bestydziński – uczeń  Technikum Ekono-
micznego w Zespole Szkół w Mszczonowie, Emil 
Hotkowski – uczeń  Liceum Ogólnokształcącego im. 
St. Żeromskiego w Żyrardowie, Łukasz Orzechowski 
– uczeń  Technikum Budowlanego im. Zdzisława 
Mączeńskiego w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie. 

Zaraz po uhonorowaniu wszystkich stypendy-

stów dla zgromadzonych na placu papieskim mszczonowian  
wystąpiła młodzież  z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakie-
wicza, która  zaprezentowała okolicznościowy program arty-
styczny,  przygotowany pod kierunkiem pani Marioli Posmyk. 
Słuchający koncertu stali z zapalonymi świecami, na których 
płonął ogień, będący iskrą  Miłosierdzia Bożego. Ten symbo-
liczny płomień wierni mogli odpalić od papieskiej świecy, jaka 
przez całą Mszę  dziękczynną płonęła na ołtarzu.  

O przygotowanie nagłośnienia i sceny  przy pomniku papie-
skim zatroszczył się Mszczonowski Ośrodek Kultury. 

MM

 Wraz z początkiem maja na stronach internetowych 
Mszczonowa, Gminnego Centrum Informacji oraz Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej pojawiły się materiały filmowe prezen-
tujące dorobek Działania „Moja historia – integracja pokoleń”, 
realizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we współpracy z GCI w Mszczonowie. Z okazji zakończenia zadań 
związanych z jego realizacją, 8 maja w Hotelu Panorama odbyła 
się konferencja podsumowująca mszczonowską mikroimple-
mentację. Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie Dyrektor 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Kamasa 
oraz Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Obydwaj 
Panowie w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważne dla 

współczesnego świata i jego mieszkańców są nowe 
technologie oraz to, by wszystkie pokolenia, szcze-

gólnie te starsze, miały możliwość nabywania nowych umie-
jętności w tej dziedzinie. Na konferencji obecny był również 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który 
przybliżył zgromadzonym działania, jakie są podejmowane w 
ramach rozwijania społeczeństwa informacyjnego w regionie. 
Kolejnym prezentującym był dr Krzysztof Heller, koordynator 
merytoryczny Projektu eCOOP, którego częścią było mszczo-
nowskie Działanie. W swoim wystąpieniu przedstawił on genezę 
całego Projektu, cele oraz główne, podjęte działania, a także 
efekty międzynarodowej współpracy podczas jego realizacji. 
Następnie głos zabrała Dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
w Mszczonowie Beata Sznajder. W swojej prezentacji doko-
nała ona podsumowania Działania prezentując przyświeca-
jące mu idee, genezę, cele, zadania, kadrę, beneficjentów oraz 
osiągnięte rezultaty. Minutą ciszy uczczona została pamięć dr 
Grażyny Opolskiej, zastępcy dyrektora MODR-u, która przed 
swoją tragiczną śmiercią koordynowała mikroimplementację z 

Konferencja

Uroczyste podsumowanie Działania 
„Moja historia – integracja pokoleń”

Z ŻYCIA GMINY



14   Merkuriusz Mszczonowski  czerwiec 2014/nr 05 (222)

ramienia MODR. Po przedstawieniu Działania „Moja historia – 
integracja pokoleń” głos zabrali sami jego uczestnicy. W imieniu 
seniorów krótką przemowę wygłosiła Barbara Gryglewska, która 
wyraziła nadzieję, że tak nowatorska i cenna inicjatywa będzie 
kontynuowana i w przyszłości zaowocuje kolejnymi, ciekawymi 
nagraniami oraz dalszym zacieśnieniem relacji pomiędzy staro-
ścią i jej przeszłością, a młodością i jej spojrzeniem w przyszłość. 
W imieniu młodzieży biorącej udział w Działaniu głos zabrała 
Karolina Kempińska, która podziękowała za możliwość wzięcia 
udziału w Projekcie, który wszystkich nas wiele nauczył, pomógł 
sprecyzować zainteresowania i plany na przyszłość, a przede 
wszystkim był też cenną lekcją historii i życia otrzymaną od ludzi, 
którzy przecież wiedzą o nim najwięcej. 
Kolejną częścią konferencji było wręczenie atrakcyjnych nagród 
twórcom trzech najlepszych materiałów. Specjalne dyplomy oraz 
nagrody za rzeczowe ufundowane przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego odebrało sześć osób, które szczególnie 
wyróżniły się realizując swoje wywiady.
Ponadto, wszyscy uczestnicy, seniorzy i młodzież, zostali uhono-
rowani pamiątkowymi dyplomami. W trakcie rozdawania 
nagród, prezentowane były zwiastuny stworzonych w ramach 
Działania videoblogów.
 Kolejnym punktem programu konferencji było wystą-
pienie Emilii Branny-Jankowskiej – koordynatora merytorycz-
nego Projektu. W swojej prezentacji opowiedziała ona zgro-
madzonym o dobrych praktykach zebranych w trakcie realizacji 
międzynarodowego Projektu eCOOP. Ostatnim prelegentem 
był Sebastian Trojanowski z Agencji Rozwoju Mazowsza, który 
przedstawił informacje dotyczące realizacji Projektu M@
zowszanie. 
 Warto przypomnieć, że w Działaniu „Moja historia 
– integracja pokoleń” stworzono aż szesnaście materiałów w 
formie videoblogów, które są zapisem wywiadów przeprowa-
dzonych przez młodych ludzi z seniorami. Ich tematyka była 
bardzo zróżnicowana – od historii OSP i ZHP, przez opowieści 
z powstania warszawskiego i robót przymusowych w III Rzeszy 
aż po tradycje garncarskie, stolarskie, czy też działalność Domu 
Pracy Twórczej w Radziejowicach. Spotkania pokoleń, które 
zaowocowały nagraniem wspomnień poprzedzone zostały 
warsztatami dziennikarskimi i technicznymi dla młodzieży oraz 
komputerowymi dla seniorów. Zebrany materiał montowany 
był podczas zajęć z obróbki filmów. Efekty międzypokoleniowej 
współpracy można oglądać na stronach Mszczonowa, GCI oraz 
IPZM, specjalnym kanale na YouTube oraz stronie na facebo-
ok`u. Zachęcamy do zapoznawania się z nagranymi videoblo-
gami i poznawania historii poprzez słowa jej świadków. 
Pełną listę wywiadów wraz z ich autorami i wyróżnionymi 
osobami prezentujemy poniżej.

Dagmara Bednarek

1. Powstanie warszawskie oraz praca w Domu Pracy Twór-

czej w Radziejowicach:  „Od powstańczej traumy do kręgu 
artystycznej bohemy” - Pani Irena Domalska i Karolina 
Kempińska – I nagroda dla najlepszego materiału

2. Garncarstwo: „Jak to drzewiej garnki wyrabiano – zapo-
mniane rzemiosło” - Pan Bronisław Piotrowski i Karolina 
Kochan – II nagroda dla najlepszego wywiadu

3. Wojenne dzieje Mszczonowa i okolic: „Jak Niemcy zdoby-
wali Ziemię Mszczonowską” - Pan Tadeusz Bednarek i 
Paulina Witalewska – III nagroda dla najlepszego wywiadu

4. Historia ZHP: „Bawić i wychowywać – dzieje mszczonow-
skiego Hufca ZHP” - Pan Zbigniew Grabek i Olga Fabiano-
wicz

5. Praca nauczycielki historii oraz działalność Radnej RM 
Mszczonowa: „Dzieje powojennej oświaty i współczesna 
działalność samorządu” - Pani Barbara Gryglewska i Norbert 
Michalski

6. Państwo Bieleccy, dworek Badowo - Mściska, czasy powo-
jenne: „Okupacyjne i powojenne losy dworu w Badowo 
Mściskach i jego mieszkańców” - Pani Hanna Kozicka i 
Marta Chyła

7. Życie codzienne w powojennym Mszczonowie: „Powojenna 
codzienność mszczonowian” - Pani Marianna Kwiatkowska 
i Monika Jakubowska

8. Marian Korpus – szewc i żołnierz gen. Andersa: „Żywić i 
bronić czyli szewc Korpus pod wodzą generała Andersa” - 
Pani Mieczysława Mikołajczyk i Luiza Popławska

9. Właściciele dworku Badowo – Mściska: „Koleje losów 
właścicieli dworku w Badowo Mściskach” - Pani Irena Polak 
i Kamila Pokropek

10. Dzieje dworku Badowo – Mściska: „Prawie jak Soplicowo 
czyli o dworku w Badowo Mściskach i jego właścicielach” - 
Pan Jan Polak i Adrian Laskowski

11. Mszczonowskie rzemiosło – stolarz Bronisław Radkiewicz: 
„Rzemieślnicze tradycje i dzieje rodziny Radkiewiczów” - 
Pani Krystyna Radkiewicz i Weronika Piotrowska

12. Państwo Bieleccy i Ciemno – Gnojna: „Ciemno – Gnojna i 
Państwo Bieleccy – (nie)zapomniana historia” - Pani Helena 
Sobczak i Magdalena Maliszewska

13. Dzieje mszczonowskiego sportu: „Sportowa pasja i sposób 
na życie” - Pan Ryszard Stusiński i Bartosz Fedorowicz

14. Roboty w III Rzeszy: „(Nie)Zbyt daleko od ojczyzny czyli 
Polacy na robotach przymusowych w III Rzeszy” - Pani Alicja 
Szustkiewicz i Justyna Rybkowska

15. Historia OSP Mszczonów: „Powojenne dzieje mszczo-
nowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej” - Pan Mieczysław 
Świderski i Aleksandra Wiśniewska

16. Stolarstwo: „Stolarstwo jako powołanie czyli kiedy rzemiosło 
jest sztuką” - Pan Leon Trzciński i Monika Strzemieczna

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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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

Z ŻYCIA GMINY
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12 maja Mszczonów pożegnał Jadwigę  Stępkowską z domu 
Konc. W  ostatniej drodze towarzyszyli jej oprócz krewnych 
i znajomych  także przedstawiciele samorządu oraz  instytucji 
mszczonowskich: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, przewod-
nicząca Komisji Oświaty radna Barbara Gryglewska, dyrektor 
Gimnazjum Anna Rusinowska i dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji Beata Sznajder. Zmarła w dniu 6 maja Jadwiga Stęp-
kowska – bratanica i zarazem chrześnica najbardziej zasłużonego 
mszczonowianina, kompozytora Jana Adama Maklakiewicza, 
była osobą niezwykle zasłużoną dla całej rodziny Maklakiewi-
czów. Jak stwierdził w mowie pożegnalnej burmistrz Grzegorz 
Kurek, to właśnie jej działania walnie przyczyniły się do ocalenia 
rodowej siedziby, a następnie do stworzenia w niej Izby Pamięci 
Rodu Maklakiewiczów. 

Jadwiga Stępkowska była muzykiem teatralnym, pedago-
giem artystycznym i pianistką. Pracowała jako akompaniator i 
korepetytor muzyczny w: Teatrze im. A. Mickiewicza w Często-

chowie, Teatrze Jeleniogórskim oraz w 
Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Współpra-
cowała również  z Teatrem Powszechnym 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, 
gdzie opracowywała formy muzyczne 
spektakli.  Przez wiele lat  kierowała  

Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa” w Radomiu. Jako pedagog 
pracowała także w radomskim Zespole Szkół Muzycznych.

Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele farnym 
p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Celebrował 
ją proboszcz,  ks.  prałat  Tadeusz Przybylski. Po zakończeniu 
Eucharystii przyszedł czas na mowy pożegnalne.  Wśród wygła-
szających je  znalazła się  również dyrektor Gimnazjum im. Jana 
Adama Maklakiewicza Anna Rusinowska. Sztandar Gimnazjum  
towarzyszył zmarłej podczas Mszy, a także  był niesiony na prze-
dzie konduktu żałobnego, jaki z fary przeszedł głównymi ulicami 
Mszczonowa aż do nowego cmentarza. Skremowane prochy 
świętej pamięci Jadwigi Stępkowskiej spoczęły w rodzinnej 
mogile, jaka znajduje się w centralnym punkcie nekropolii. 
Konsolacja odbyła się w budynku Izby Pamięci Rodu Maklakie-
wiczów,  czyli w tym miejscu, którego Zmarła była współtwór-
czynią.  

Ostatnia droga

Pożegnanie Jadwigi Stępkowskiej 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Co pięć  lat parafie przeżywają wizytacje kanoniczne. W niedzielę  
27 kwietnia tego niezwykłego wydarzenia doświadczyła Parafia 
p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. Wizytował ją  biskup 
łowicki Józef Zawitkowski. Szczególny gość w dniu wizytacji cele-
brował dwie  Masze Święte, o godzinie 8.00 i  sumę- o godzinie 

11.00. Za każdym razem był wprowadzany do parafialnej kaplicy w 
asyście strażaków. Zaszczytu towarzyszenia Biskupowi doświad-
czyli druhowie prezesi- Waldemar Suski i Janusz Legięcki.  Stra-
żacy, cieszący się  szacunkiem pasterza kościoła łowickiego przez 
cały dzień  bardzo aktywnie wspomagali wysiłki ks. proboszcza 
Sławomira Tulina, który jako gospodarz Parafii starał się jak 
najgodniej przyjąć  Ks. Biskupa. Strażacki sztandar podczas sumy 
stanął przy ołtarzu. Biskup Zawitkowski, wchodząc do świątyni  
pochyli przy nim głowę  i ucałował go. Następnie podziękował za 
udział w powitaniu: członkom Orkiestry Dętej OSP,   wszystkim 
druhom uczestniczącym  w obu Mszach Świętych, a szczególnie   
strażakom  seniorom, których osobiście serdecznie uściskał. 
Słowa uznania  biskup Zawitkowski skierował też pod adresem  
burmistrza Grzegorza Kurka. – „Wiem dużo o Mszczonowie …- 
powiedział Biskup w homilii, wygłoszonej podczas porannej 
Mszy - wiem, że macie tu dobrego gospodarza, dobrych stra-
żaków i najlepszą orkiestrę. Bądźcie z tego dumni.” Na ciepłe 
słowa duszpasterza diecezji  zasłużył też  wizytowany ks. 
proboszcz Sławomir Tulin. Jego ciężka praca przy tworzeniu 
parafialnej rodziny,  budowie kaplicy, plebanii, a także starania 
odnośnie pobudowania kościoła zostały zauważone i publicznie  
docenione.  Proboszcz Tulin sprawozdanie z działalności Parafii 
złożył biskupowi przed pierwszą Mszą  Świętą. Natomiast przed  
sumą sprawozdania z  działalności parafialnych grup składali ich 
przedstawiciele: ministrant, członkini Scholi i  matka przełożona 
Koła Żywego Różańca 
(Anna Matyjas). 

Wizytacja

Biskup  u Ojca Pio 



Merkuriusz Mszczonowski  czerwiec 2014/nr 05 (222)   17

Młodzież ze Scholi wspomagała starania organisty w zapew-
nieniu oprawy muzycznej Eucharystii. Biskup Zawitkowski w 
wygłoszonych kazaniach nie omieszkał wspomnieć  o tym w jak 
wyjątkowym dniu przyszło mu przybyć  do Mszczonowa.  Portret 
Świętego Jana Pawła II, był w dniu jego kanonizacji postawiony 
przed ołtarzem parafialnej kaplicy.  Duszpasterz diecezji,   wspo-
minając nauki i działalność Wielkiego Papieża powiedział, 

że powinien on być  zapamiętany, jako Apostoł Miłosierdzia 
Bożego. Bóg ofiarował ludziom swe Miłosierdzie na czasy osta-
teczne, wyjątkowo trudne czasy próby. Święty był gorącym 
orędownikiem Miłosierdzia Bożego. Jak żaden z poprzednich 
przywódców  Kościoła  pokładał w nim nadzieję na ocalenie dla 
wciąż  błądzącej  ludzkości.  

MM.

Przedstawiciele władz Dekanatu Mszczonowskiego i władz 
samorządu Gminy Mszczonów w czwartek 8 maja witali w 
Osuchowie  J.E ks. biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę.  Ordy-
nariusz Diecezji Łowickiej przybył na Ziemię Mszczonowską   
w dniu Świętego Stanisława Patrona Polski, który jest też 
patronem Parafii Osuchów. Próg osuchowskiej świątyni przestą-
pili wraz z Szacownym Gościem- ks. dziekan Tadeusz Przybylski,  
ks. wicedziekan Waldemar Okurowski, a także proboszcz Parafii 
w Osuchowie ks. kanonik Jerzy Witkowski. We Mszy Świętej 
odpustowej obok  licznie zebranych parafian uczestniczyli także: 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Rady 
Marek Zientek i radny Jerzy Siniarski. Nie zabrakło też  oczywiście 

druhów strażaków i uczniów 
miejscowego zespołu szkół, 
którzy przybyli na Mszę wraz 
z dyrektor Elżbietą  Sajak 
i pocztem sztandarowym.  
Biskup Ordynariusz podczas 
homilii mówił o znaczeniu 
Świętego Stanisława  dla 
historii naszej Ojczyzny 
i stawiał tego wielkiego 
biskupa krakowskiego za 
wzór  do naśladowania. Po 
homilii udzielił Sakramentu 
Bierzmowania kilkunastu 
uczniom osuchowskiej 
szkoły. Podniosła uroczy-
stość pomimo tego, że  miała miejsce   w środku tygodnia  odbyła 
się  z udziałem wielu parafian, którzy wypełnili cały kościół. 

MM 

Wizytacja

Majowe  Święto w Osuchowie 

Z ŻYCIA GMINY



18   Merkuriusz Mszczonowski  czerwiec 2014/nr 05 (222)

W strugach deszczu mszczonowianie obchodzili 223 rocznicę  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z powodu niesprzyjającej aury 
na głównym miejskim placu, noszącym imię  Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbył się tylko poranny przegląd uczestników patrio-
tycznej demonstracji, odegranie Hymnu Narodowego i  wcią-
gnięcie flagi państwowej na maszt. Pozostałe części gminnych 
obchodów Święta Narodowego miały wyjątkowo  miejsce już  
tylko w kościele farnym.  Przeglądu uczestników święta dokonał 
burmistrz Mszczonowa w asyście naczelnika OSP Mszczonów 
Grzegorza Koperskiego. Na placu przed ratuszem o godzinie 9.30  
stawili się tradycyjnie: radni, strażacy z Mszczonowa i pobliskiej 
Wręczy, Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, harcerze, przedstawi-
ciele Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz  człon-
kowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego wraz 

z rekonstruktorami z GRH STRZELCY im. 31 pSK. Nie zabrakło 
też  oczywiście pocztów sztandarowych:  LO Mszczonów,  ZS 
Mszczonów, mszczonowskiego  Gimnazjum, Zespołu  Szkół z 
Osuchowa, Szkoły Podstawowej  z Mszczonowa, Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, OSP Mszczonów, OSP Wręcza, Hufca ZHP 
Mszczonów, KS Mszczonowianki oraz  PSL-u. Wszyscy reprezen-
tanci  środowisk patriotycznych udali się następnie do kościoła 
farnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela, gdzie   Mszę za Ojczyznę 
koncelebrowali ks. dziekan Tadeusz Przybylski – proboszcz parafii 
farnej i ks. Sławomir Tulin – proboszcz drugiej mszczonowskiej 

Rocznica

Tak mszczonowianie uczcili 223 rocznicę  
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Przemówienie burmistrza Józefa Grzegorza 
Kurka, wygłoszone podczas gminnych obchodów  
223 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Szanowni Mszczonowianie,  zebraliśmy się tu dziś, aby przy-
pomnieć i uczcić  wydarzenia sprzed 223 lat. 3 maja 1791 roku 
nasi rodacy ocknęli się  z trwającego wiele lat letargu i zechcieli 
podjąć trud zreformowania swojego państwa. Przestali wierzyć, 
że wystawne życie ponad stan może trwać wiecznie. Przestali 
ufać w to, że wolność dana jest im raz na zawsze. Przestali  
słuchać ambasadorów obcych mocarstw. Zamarzyli o  potędze  
i niezależności. Mieli tę odwagę i tę  mądrość, aby to uczynić. 
A MY ?! Co z nami? Czy nadal będziemy bili brawo tym, którzy 
twierdzą, że ten kraj nadal można zadłużać? Czy wciąż jeszcze 
wierzymy, że żyjemy w bezpiecznym świecie? Czy ukraińska 
lekcja nam nie wystarczy? Czy zło musi przyjść jeszcze bliżej? 
Stać  się bardziej namacalnym? Czy już dojrzeliśmy do tego, 
aby decydować sami o sobie? Czy wciąż będziemy posłuszni 
ambasadorom – takim, czy innym? Potrafimy już właściwie 
oceniać tych, którzy  przyjmują obce srebrniki? Podpisują 
kontrakty uzależniające nas i zarazem upokarzające? Kto 
jeszcze z nas jest na tyle ślepym, że nie dostrzega, iż  historia 
zwana nauczycielką życia stawia NAS jako NARÓD ponownie 
przed podobnymi wyzwaniami. Minęło przeszło dwa wieki, a 
tu znowu  musimy rozwiązywać  te same zadania. Nasi przod-
kowie odgadli, jaka droga jest słuszna, ale niestety zabrakło im 
już czasu, aby dojść nią do celu. Czy my mamy jeszcze ten czas? 
Obawiam się, że może go nam zabraknąć. Tych, którzy próbo-
wali otwierać nam oczy wyśmiewaliśmy i opuściliśmy. Wiarę  
dajemy tym, którzy mamią nas kolorowymi reklamami. Tak, 
ależ naprawdę  trzeba łapać  się za głowę i dziwić  …ale dziwić 
się temu co stało się z dumnymi Polakami. Co z trzepotem 
husarskich skrzydeł? Co z dziełami wieszczów? Chcemy się 
beztrosko bawić…najlepiej za nieswoje…podarowane dukaty. 
Husarskie skrzydła poobcinaliśmy, bo wojsko zbyt drogo nas 
kosztuje. Dzieła wieszczów, na których wychowywały się poko-
lenia patriotów zastępujemy bajkami…tym co łatwe i przy-
jemne. Zamiast Skrzetuskiego,  skrzaty i hobity. Zamiast  gorz-
kiego, ale jakże w końcu owocnego życia Kmicica- właściciel 
fabryki słodkiej  czekolady. Co się  z nami dzieje? Dlaczego z 
taką łatwością  oddajemy to wszystko za co nasi przodkowie 

musieli płacić krwią?
 Dziś śmieją się ze Ślimaków, sprzedaje się resztę polskości, 
wytnie się lasy. Rodacy , ośmieszają i drwią z nas, wyśmiewają 
autorytety. Internet stał się miejscem gdzie można bezkarnie 
każdego opluć i zniszczyć. Mają już nawet odwagę  krzyczeć, że 
nie chcą  Świętego. 
Niestety, ale przychodzi mi mówić jedynie  do tych co rozu-
mieją. Wy,  rozumiecie, bo jesteście tutaj. Bo czujecie potrzebę 
modlitwy za Ojczyznę i chcecie widzieć jak biało –czerwona 
powiewa  nad Waszym miastem. Gdy już wrócicie do domów, 
to zapytajcie się sąsiadów, czy oni rozumieją. Czy hasło „Bóg, 
Honor i Ojczyzna” jeszcze coś dla nich znaczy. Zbyt dużo jest 
już między nami takich, dla których sensem bycia stało się  TO 
symboliczne grillowanie. DOŚĆ USYPIANIA. CZAS ZACZĄĆ SIĘ 
BUDZIĆ! TRZECI  MAJ musi przyjść PONOWNIE! Czas budować  
od podstaw. Wychowywać Siłaczki i Judymów. Takich, co to nie 
bacząc na własną  korzyść chcą  poświęcać  się dla innych. Stoi 
Was tu wielu. Strażacy! Za dobre słowo, z potrzeby serca … 
narażacie się  dla innych. Jesteście solą tej ziemi.  Obok Was, Ci 
którzy rozumieją jak istotne jest kultywowanie tradycji i popu-
laryzowanie historii. Sztandary szkół, a także sztandar Tych, 
co znają  trud rzemieślniczej, mozolnej pracy. Mszczonów ma 
szczęście. Tu polskie serce wciąż bije. Czas, aby zabiło równie 
mocno w całym kraju.  
Drodzy strażacy, druhny i druhowie 
Z okazji Waszego święta wszystkim strażakom składam 
najlepsze życzenia! Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze 
szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Należą Wam się 
ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i 
mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia 
pomocy.
Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie 
bezpieczeństwa, możemy przecież na Was liczyć o każdej 
porze dnia i nocy. Serdeczne podziękowania i życzenia kieru-
jemy również do Waszych najbliższych, którzy przecież nie raz 
muszą martwić się o Wasz bezpieczny powrót do domu. Niech 
Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej 
powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem 
satysfakcji i powodem do dumy.
Dziękuję za uwagę!
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Parafii p.w. Świętego Ojca Pio. Po zakończeniu Eucharystii do 
zebranych przemówił przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski. Powitał on wszystkich zebranych na uroczystości i 
zwrócił uwagę mieszkańców na olbrzymią  odpowiedzialność, 
jaka ciąży na naszym pokoleniu, gdyż  po raz kolejny  historia 
stawia naród polski w trudnym położeniu geopolitycznym. Na ten 
sam fakt zwrócił również  uwagę   burmistrz Józef Grzegorz Kurek,  
który zwracając się  do mieszkańców  dokonał ponadto bardzo 
sugestywnego porównania sytuacji Polski z okresu uchwalania 
Konstytucji 3 Maja do czasów współczesnych. Tamto pokolenie 
–zdaniem  burmistrza-  dostrzegło zagrożenie, jakie zawisło nad 
Ojczyzną i próbowało mu przeciwdziałać, natomiast my jeszcze 
nawet nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, jakie niebezpieczeń-
stwa nam grożą.  Trzecią osobą, która w trakcie obchodów prze-
mawiała do mieszkańców była przewodnicząc Komisji Oświaty i 
zarazem członkini Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-

nego Barbara Gryglewska. Podziękowała ona wszystkim miesz-
kańcom, którzy czują się odpowiedzialni za kultywowanie tradycji 
i historii. Wraz z burmistrzem dokonała też wręczenia  Nagród im. 
Ziemowita III kolejnym trzem osobom, które wsparły działalność 
mszczonowskich Izb Pamięci. Tym razem otrzymali je: Mariusz 
Wieszczycki, Dariusz Woźniak i Zdzisław Opas. 
Strażacka część obchodów Święta Narodowego połączona z 
uroczystościami ku czci Świętego Floriana -patrona straży pożar-
nych- odbyła się w mszczonowskim Domu Strażaka. Rozpoczął 
ją występ Orkiestr Dętej. Następnie do wszystkich zebranych 
zwrócił się prezes gminny OSP Waldemar Suski. Powitał on zapro-
szonych do uczestnictwa w uroczystościach: mszczonowskich 
kapłanów, przewodniczącego Rady Miejskiej, burmistrza,  przed-
stawicieli MSH i GRH, a także wszystkich przyjaciół strażackiej 
braci. Następnie druhowie przystąpili do tradycyjnego wręczania 
medali i odznaczeń. Najwyższe z nich otrzymali: kapelmistrz 
Orkiestry Dętej OSP- dh Jacek Zielonka (Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza) oraz pośmiertnie dh Grzegorz Walczak, w 
imieniu którego Złoty Krzyż za Zasługi dla Pożarnictwa odebrała 
żona Halina Walczak. Pamięć  o niedawno zmarłym zasłużonym 
członku mszczonowskiej OSP uczczono tradycyjną minutą  ciszy. 
Pełną listę  odznaczonych strażaków publikujemy poniżej. Warto 
odnotować, że jednym z odznaczonych w tym roku był burmistrz 
Grzegorz Kurek, który otrzymał odznakę za wysługę 25 lat w 
szeregach OSP. 

Tekst: MM
Foto: Marek Wardak
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Medal honorowy im. Bole-
sława Chomicza, otrzymał:
druh Jacek Zielonka
Złoty medal za zasługi dla 
Pożarnictwa, otrzymał 
pośmiertnie:
druh Grzegorz Walczak
Srebrny medal za zasługi dla 
Pożarnictwa, otrzymali:
druh Andrzej Kowalski
druh Mariusz Grzejszczak
Brązowy medal za zasługi dla 
Pożarnictwa, otrzymali:
druh Krzysztof Bodecki
druhna Ewelina Popławska

Odznakę za 
wysługę 65 lat, 
otrzymał:

druh Zenobiusz Stelmach
Odznakę za wysługę 60 lat, 
otrzymał:
druh Zygmunt Modzelewski
Odznakę za wysługę 50 lat, 
otrzymali:
druh Jan Dąbrowski
druh Bogusław Gręda
druh Edward Gręda
Odznakę za wysługę 45 lat, 
otrzymali:
druh Jan Chałuś
druh Henryk Burakowski
druh Zenon Bernaciak

Odznakę za wysługę 40 lat, 
otrzymali:
druh Jacek Klepacz

druh Edward Simiński
druh Adam Simiński

Odznakę za wysługę 35 lat, 
otrzymali:
druh Marek Koziński
druh Marek Wacławski

Odznakę za wysługę 30 lat, 
otrzymali:
druh Andrzej Tydzik
druh Grzegorz Modzelewski
druh Dariusz Dubel
druh Mirosław Nowecki
druh Tomasz Nowecki
druh Ryszard Bodecki
druh Waldemar Ciecharowski
Odznakę za wysługę 25 lat, 

otrzymali:
druh Józef Grzegorz Kurek
druhna Helena Sobczak
druh Robert Starostka
druh Andrzej Kowalski
druh Krzysztof Bodecki
druh Andrzej Osial
Odznakę za wysługę 20 lat, 
otrzymali:
druh Mariusz Grzejszczak
druh Tomasz Domasik
Odznakę za wysługę 15 lat, 
otrzymali:
druh Łukasz Badowski
druh Krzysztof Piekarski
druh Tomasz Sokulski
druh Sylwester Szymański
druh Grzegorz Traczyk

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMedal_honorowy_im._Boles%25C5%2582awa_Chomicza&ei=5FRnU93GCKqA7Qa81YGwAg&usg=AFQjCNEIUa7gASQh9ORyOscl_rjwSHg2DQ&bvm=bv.65788261,d.ZGU
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMedal_honorowy_im._Boles%25C5%2582awa_Chomicza&ei=5FRnU93GCKqA7Qa81YGwAg&usg=AFQjCNEIUa7gASQh9ORyOscl_rjwSHg2DQ&bvm=bv.65788261,d.ZGU
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druh Mariusz Wacławski
druh Kazimierz Wincentka
druhna Bożena Starostka
Odznakę za wysługę 10 lat, 
otrzymali:
druhna Marta Jackowska
druhna Mieczysława Korzon-
kowska
druh Bartłomiej Simborowski
druh Krzysztof Wiśniewski
druh Grzegorz Wacławski
druh Łukasz Strojek
druh Tomasz Szadkowski
druh Łukasz Jarecki
druh Damian Szadkowski
druh Bogusław Woźniak
Odznakę za wysługę 5 lat, 
otrzymali:
druhna Katarzyna Ciecha-
rowska
druhna Sylwia Ciecharowska
druhna Katarzyna Danielik
druhna Marta Danielik
druhna Karolina Dąbrowska
druhna Marta Nowińska
druhna Ewelina Szymańska
druh Jakub Tylkowski
druh Marcin Wiśniewski

druhna Natalia Witecka
druhna Paulina Witecka
druh Damian Strojek
druh Andrzej Klepacz
druh Adrian Klepacz

Odznakę „Strażak Wzorowy”, 
otrzymali:
druh Grzegorz Wacławski
druh Łukasz Jarecki
druh Łukasz Strojek
druh Damian Szadkowski
druh Tomasz Szadkowski
druh Kazimierz Wincentka
druh Zbigniew Bernaciak
druh Dariusz Michalczyk
druh Marek Głowa
druh Kazimierz Kwaśniewski
druh Michał Zieliński
druh Kamil Siemiński
druh Tomasz Tomaszewski
druh Łukasz Zdzieszyński
druh Jarosław  Dębski
druh Jakub Tylkowski
Złotą odznakę MDP, otrzy-
mali:
Kamil Klimkowski
Natalia Witecka

Srebrną odznakę MDP, otrzy-
mali:
Maciej Koperski
Damian Kuleta
Adam Miller
Klaudia Ochnik
Szymon Olczak
Bartłomiej Rybkowski
Damian Szczepanik
Brązową odznakę MDP, otrzy-
mali:
Weronika Burhart

Katarzyna Gałach
Adrian Kok
Szymon Łukaszewicz
Katarzyna Rybkowska
Szymon Rybkowski
Wiktor Szustkiewicz
Nikola Woronko
Wiktor Zarzycki
Patrycja Zgórzak
Dominika Galińska
Natalia Galińska

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

W tym roku, we wrześniu  z inicjatywy władz samorządowych 
gminy, Zespołu Szkół w Osuchowie, a także samych  osucho-
wian  oraz mieszkańców okolicznych miejscowości w sposób 
szczególny mają zostać upamiętnione  ofiary tragicznego pożaru 
spichrza, do jakiego doszło w Osuchowie w dniu 26 września 

1948 roku.  Pamiąt-
kowy kamień z 
tablicą,  zawierającą 
nazwiska tragicznie 
zmarłych,  stanie w 
centrum Osuchowa, 
natomiast  w 
miejscu, gdzie przed 
66-laty  stał spichrz, 

w którym odbywała się  zakończona tragedią zabawa, posta-
wiony zostanie symboliczny metalowy krzyż. 

Spotkanie,  na którym ostatecznie zatwierdzono lokalizacje  
pomnika i listę osób, których nazwiska  umieszczone zostaną na 
postumencie, odbyło się w dniu 11 maja w budynku osuchow-
skiego Zespołu Szkół. Uczestniczyło w nim kilkunastu zaintere-
sowanych mieszkańców Osuchowa i sąsiednich  miejscowości, 
a także burmistrz Józef Grzegorz Kurek, dyrektor Zespołu Szkół 
Elżbieta Sajak, historyk Bogdan Kierzkowski oraz przedstawi-

Konferencja

We wrześniu stanie  pomnik  ofiar 
tragicznego pożaru z 1948 roku
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ciele Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego – Barbara 
Gryglewska i Piotr Dymecki. 

Zebrani ustalili treść tablicy, poświęconej tragicznie 
zmarłym, a także dyskutowali nad liczbą osób, które utraciły 
życie w pożarze. Niestety informacje na temat ilości ofiar są  
bardzo rozbieżne. Pan Józef Woźnicki przekonywał uczestników 
spotkania, że zginęły 22 osoby. W jednym z artykułów zamiesz-
czonych stosunkowo niedawno w Życiu Żyrardowa padła liczba 
33 spalonych.   Ryszard Swaczyński wraz z Jarosławem Dębskim, 
powołującym się na  zapisy ze strażackiej kroniki z Żyrardowa 
– mówili o 38 osobach. Przywołana przez Bogdana Kierzkow-
skiego – Jadwiga Popławska w swoich wspomnieniach wymie-
niła kiedyś liczbę  40 tragicznie zmarłych. Podczas dyskusji, jaka 
na ten temat rozgorzała podczas spotkania, wymieniony już 
wcześniej Jarosław Dębski stwierdził, że trzeba też  pamiętać 
o tym, iż  przed laty mieszkańcy Osuchowa  mówili wręcz, że 
w pożarze zginęło ponad 50 osób, ale ówczesne władz, aby 
uniknąć żałoby narodowej, zaniżyły listę  ofiar do 49. 

Trudno w tej chwili orzec kto ma rację. Nie zachowały się 
dokumenty, które jednoznacznie wskazywałyby ilu dokładnie 
uczestników nieszczęsnej zabawy oddało życie w płomieniach 
gorejącego spichrza. Przedstawicielom MSH  i Zespołu Szkół 
udało się potwierdzić  jedynie 25 nazwisk ofiar, które  zostaną 
umieszczone na pomniku. Co do nich zebrani mieszkańcy nie 
mieli żadnych wątpliwości. Większość zebranych danych człon-
kowie MSH potwierdzili  ponadto w mszczonowskim USC, gdzie 
przechowywane są  „akty zejść” (także te z roku  1948).  Żeby 
ostatecznie przeciąć dyskusję na temat tego,  jaką  liczbę  ofiar 
umieścić na pomniku uczestnicy spotkania zdecydowali jedno-
głośnie, że pod  listą zidentyfikowanych umieszczony zostanie 
napis:  „oraz inni, których nazwisk nie udało się ustalić”. 

Piotr Dymecki 
wiceprezes MSH

Jeśli Czytelnicy Merkuriusza posiadają zdjęcia osób, 
które zginęły w Osuchowskim pożarze spichrza proszeni 
są  o kontakt z Piotrem Dymeckim (607 099 577) 
lub bezpośrednie przesyłanie ich skanów  na adres:  
mszczonow@interia.pl

Ostatecznie na pamiątkowym kamieniu umieszczona zostanie 
tablica następującej treści. 

PAMIĘCI OFIAR
TRAGICZNEGO POŻARU SPICHRZA,

DO JAKIEGO DOSZŁO W DNIU 26.09.1948 
ROKU TABLICĘ  TĘ  POŚWIĘCAJĄ

POTOMNI 
wrzesień 2014 r.

* * *

W pożarze zginęli: 

1. Marian Arak  lat 17 
2. Zofia Arak lat 37 

3. Walentyna Banasiak lat 18 
4. Ryszard Brewiński lat 18 
5. Stanisława Cegiełka lat 18
6. Edward Dębski 18 – strażak 
7. Anna Dymitrowicz lat 19 
8. Antoni  Grzegułka 
9. Kazimierz Grzegułka 
10. Genowefa Jankowska lat 25 
11. Mieczysław Lewandowski lat 17 – strażak  
12. Antoni Machałowski 
13. Henryk Machałowski 
14. Kazimierz Machałowski lat 30
15. Henryk Nalej lat 27 
16. Konstanty Nowacki  lat 22 
17. Piotr Olborski lat 20 
18. Zygmunt Pawlak lat17 
19. Andrzej Strojczyk lat 18 
20. Krystyna Strojczyk lat 17 
21. Szczepan Wacławski  lat 17 
22. Zagórski 
23. Stanisław Zgórzak lat 40 
24. Stanisław Zgórzak lat 16  
25. Stanisława Zgórzak lat 22 
oraz inni, których nazwisk nie udało się ustalić.

 W dniu 30.04.2014r w lokalu 
Urzędu Stanu Cywilnego mszczonow-
skiego Ratusza odbyła się niecodzienna 
uroczystość związana z dostojną rocznicą 
ślubu.  
Państwo : Ryszard i Krystyna małżonkowie 
Swaczyńscy obchodzili Złoty Jubileusz. 
Związek małżeński zawarli  bowiem przed 

50 laty – 02.02.1963r  w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w  Osuchowie. 
 
 Na uroczystości  oprócz członków 
rodziny,  obecni byli również -
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie – P. Łukasz Koperski, Burmistrz 
Miasta  - P. Józef Grzegorz Kurek.
Z okazji Jubileuszu 50 lecia małżeństwa 
Prezydent RP przyznał medale „ Za długo-
letnie pożycie małżeńskie”. Uroczystej 
dekoracji Jubilatów odznaczeniami  dla 

podkreślenia osobistego i społecznego 
znaczenia małżeństwa  dokonał Burmistrz 
Miasta wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej.
Podczas uroczystości nie zabrakło  
serdecznych życzeń, listów gratulacyjnych 
od organów władzy  miasta,  kwiatów,  
wspomnień, wzruszeń, a także trady-
cyjnej lampki szampana. 

Z przekazu rodzinnego wynika:

Uroczystość

Dostojny Jubileusz
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Krystyna Swaczyńska (z domu Chudo-
lińska)
Związana z Gminą Mszczonów od 
1960r.  41 lat pracy w gminnych szkołach. 
W  Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
od sierpnia 1960 r. Od września 1963 
r.  w Szkole Podstawowej w Osuchowie. 
Nauczycielka języka polskiego, bibliote-
karka, wychowawca klasy, opiekun Koła 
Recytatorskiego i Szkolnego Koła Krajo-
znawczo - Turystycznego.  Uczyła piękna 
mowy ojczystej,  wpajała zamiłowanie 
do książek, pokazywała piękno naszego 
kraju.   Do dziś cieszy się ogromnym 
szacunkiem i wdzięcznością pokoleń 
swoich wychowanków i ich rodziców.
Ryszard Swaczyński
Rodowity Osuchowianin.  Pracował jako 
elektryk między innymi w:  Warszawskim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym, Zakła-
dzie Energetycznym w Żyrardowie,  Zakła-
dach Farmaceutycznych „Polfa”  w 
Grodzisku Mazowieckim , Rolniczej Spół-

dzielni Produkcyjnej w Osuchowie oraz 
Zakładach „Keramzyt”  w Mszczonowie. 
 Wychowali trzy córki. Mają pięcioro 
wnucząt. 

Dostojnym Jubilatom, składamy raz 
jeszcze  wyrazy uznania  i  szacunku, życząc  
wszelkiej pomyślności  i   szczęśliwej 

wędrówki  w 
stronę dalszych Jubileuszy.
  

B.Kłopotowska 
 Kier. USC

Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw 
Ekonomiczno-Społecznych, 

Powiat Żyrardowski, Gminne Centrum Infor-
macji w Mszczonowie 

oraz Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy 
Bolimowskiej”

serdecznie zapraszają do udziału w pikniku orga-
nizacji pozarządowych

CZERWCOWA SKARBNICA 
INICJATYW

który odbędzie się w dniu 29.06.2014 r.  
w PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

początek o godz. 13.00

Piknik odbywa się pod patronatem Starosty 
Powiatu Żyrardowskiego 

oraz Wójta Gminy Puszcza Mariańska.
W programie m.in:
•	 prezentacja działań podejmowanych przez lokalne 

organizacje pozarządowe 
•	 i grupy nieformalne;
•	 warsztaty artystyczne i rękodzielnicze Grupy U 

NAS;
•	 Festiwal Smaku – promocja tradycyjnych produktów 

lokalnych;
•	 turniej piłki siatkowej;
•	 występy sceniczne lokalnych zespołów muzycznych 

i kabaretowych;
•	 pokaz działań ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych 

Straży Pożarnych;
•	 pokaz sprzętu policyjnego Komendy Powiatowej 

Policji w Żyrardowie;
•	 konkursy dla dzieci i doro-

słych.

Organizacje pozarządowe, 
które jeszcze chciałyby zapre-
zentować swoją działalność w 
dowolnej formie (poprzez np. 
organizację własnego stoiska, 
pokaz etc.) prosimy o kontakt 
(tel. 46/ 831-81-09, e-mail: 
centrum@inicjatywa.info.pl).

Informacje na temat pikniku, imprez towarzyszą-
cych i planowanych atrakcji zamieszczane będą na 
bieżąco na stronie www.inicjatywa.info.pl

Serdecznie zapraszamy!
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W ramach  kabaretowych  niedziel w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury 11 maja wystąpił Kabaret Skeczów Męczących. Grupa 
zaprezentowała się w Mszczonowie już  po raz drugi i ponownie był to 
występ bardzo udany. Artyści zyskali uznanie publiczności  zabawnym 
i niezwykle aktualnym repertuarem.  Nawiązali w nim do wyników 
konkursu piosenki Eurowizji, który został rozstrzygnięty  dosłownie 
dzień wcześniej. Nie omieszkali też  skomentować  sytuacji politycznej 
w naszej części Europy.  Z pewnością  Putina „piekły uszy”, gdy kaba-
reciarze oceniali jego najnowsze posunięcia i mocno kontrowersyjne  
polityczne plany.  Cała sala MOK-u była zapełniona podczas występu. 
Gorące brawa, jakimi artyści zostali nagrodzeni na koniec programu 
były ze wszech miar uzasadnione. 

Kabaret Skeczów Męczących pochodzi z Kielc. Powstał w roku  
2003.   Tworzą go: Karol Golonka alias Golon – założyciel, autor tekstów 

kabaretu,  Jarosław Sadza alias Jarek,  Marcin Szczurkiewicz alias Łajza– 
założyciel kabaretu i   Michał Tercz alias Michu. 

MM

MOK

Skecze arcyzabawne w wykonaniu 
Skeczów Męczących  

W sobotę, 26 kwietnia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy malarskiej Elżbiety Danuty Lipskiej. 
Zgodnie z tradycją Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK-u, serdecznie 
powitała artystkę i licznie zgromadzone audytorium. 
Malarka podziękowała dyrekcji ośrodka za profesjonalne przygoto-
wanie wystawy podkreślając, że chciałaby w przyszłości odwiedzić 
Mszczonów z kolejnymi swoimi pracami.
Jak podkreśliła Elżbieta Lipska wernisaż w Mszczonowie jest kolejną 
tego typu wystawą na której zaprezentowane zostały obrazy przed-

stawiające architekturę, pejzaże 
i kwiaty malowane w oleju. Jak 
twierdzi malarka swoją inspirację 
czerpie z podróży, zwłaszcza do 
Bułgarii, którą głównie prezentuje 
w swoich dziełach.
Tradycyjnie, wszyscy przybyli na 
wernisaż goście mogli nie tylko 
obejrzeć obrazy, poznać ich 
historię, ale także porozmawiać 
z autorką o sztuce przy słodkim 
poczęstunku.
Dzieła można było obejrzeć w 
małej galerii MOK do 30 maja.

Łukasz Nowakowski

MOK

Uwielbiam malować…

Autor: Anna Kowalska

I spotkanie z pasją - Emilian Kamiński
10 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się pierwsze video 

spotkanie organizowane przez Fundację Orange. „Spotkania z pasjami” 
to cykl spotkań z ludźmi pełnymi pasji i energii.

Bohaterem był znany aktor i reżyser Emilian Kamiński. Opowie-
dział słuchaczom o swojej pasji jaką jest Warszawa i teatr Kamienica, 
który założył wraz z żoną. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z aktorem 
na czacie, obejrzeć ciekawe filmy o tym jak tworzył teatr, pracował przy 
spektaklach. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów 
– sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu 
publicznym. Projekt zakłada również stworzenie przyjaznej przestrzeni, 
która umożliwi nawiązywanie nowych kontaktów.

Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie chęci do dzie-
lenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Twórcy projektu chcą pokazać, 
jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak 
kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwi-
janie pasji, pomoc innym.

W spotkaniu uczestniczyło 211 instytucji. 
Spotkania z pasjami będą odbywały się w 2 razy w miesiącu 

w czwartki o godz. 11.15. Na kolejne serdecznie wszystkich zapraszamy.

Spotkanie ze szczęściem Katarzyny Miller
24 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się drugie video 

spotkanie organizowane przez Fundację Orange. „Spotkania z pasjami” 
to cykl spotkań z ludźmi pełnymi pasji i energii.
„Szczęście jest wszędzie” – taki tytuł nosiło spotkanie z Katarzyną Miller – 
psychoterapeutką, publicystką, filozofką i poetką. Celem spotkania było 
pokazanie, że szczęście i radość życia to nie tylko chwile wielkich wzlotów 
i momenty spektakularnych sukcesów w naszej historii, ale przede 
wszystkim drobne radości i niewielkie uśmiechy, które nadają życiu blask.

Katarzyna Miller to pełna ciepła, niezwykłości, radości i 
apetytu na życie kobieta. Osoba niezależna i silna. Psychoterapeutka 
z wykształcenia i powołania, publicystka, filozofka i poetka śpiewa-
jąca swoje piosenki i stylowe tanga. Katarzyna Miller pochodzi z Łodzi, 
mieszka na warszawskim Żoliborzu, a każdą wolą chwilę (o ile taką znaj-
dzie) spędza w domu poza Warszawą. Przez ponad trzydzieści lat zajmo-
wała się praktyką terapeutyczną – indywidualną, małżeńską, grupową, a 
także prowadzeniem niezliczonej ilości warsztatów rozwojowych. Dzięki 
doświadczeniu zdobytemu w pracy z ludźmi i umiejętności wspierania 
ich w rozwoju oraz poznawaniu siebie, pani Katarzyna dzisiaj często 
występuje w roli eksperta w kwestii emocji i samorealizacji. Można ją 
zobaczyć i usłyszeć w wielu programach telewizyjnych oraz radiowych, 
pisze też i udziela wywiadów w prasie; na stałe związana jest z pismem 
Zwierciadło.

Spotkania te są szczególnie adresowane do osób starszych. 
Głównym ich celem jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, 
by wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Miejscu, 
które umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów, otworzenie się na 
innych ludzi oraz rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Książki i „Spotkania z pasjami”

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURA

http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:i-spotkanie-z-pasj-emiliam-kamiski&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128:spotkanie-ze-szczciem-katarzyny-miller&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
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czy pasjami z innymi.
Serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkanie.

I cóż, że ze Szwecji - wystawa w bibliotece
Dla każdego dziecka kontakt z 

literaturą powinien być nie tylko źródłem 
wiedzy o świecie i ludziach, ale i wielką 
przygodą, dostarczającą wielu głębokich 
przeżyć, rozwijającą wrażliwość, język 
i wyobraźnię, których nie zapewni ani 
komputer ani telewizja. Okazuje się, że 
wszystkie te wartości, w możliwie najpeł-
niejszy sposób udaje się zawrzeć na 

kartach książek szwedzkich autorów i ilustratorów. Patrzą oni na swych 
dziecięcych bohaterów z szacunkiem, a najmłodszych odbiorców trak-
tują z wielką powagą, nie stroniąc od poruszania nawet najtrudniejszych 
egzystencjalnych tematów.

O tym wszystkim w interesujący sposób opowiada wystawa 
pt.: „DZIECKO W CENTRUM – SZWEDZKA LITERATURA DZIECIĘCA”, którą 
można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie przez 
cały maj, dzięki uprzejmości Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie. 

Bogato ilustrowana wystawa stanowi swego rodzaju prze-
wodnik dla wszystkich dorosłych, którzy zastanawiają się czy i w jaki 
sposób rozmawiać z dziećmi o starości, o życiu i śmierci, o tym jakie 
zagrożenie stwarza mobbing oraz czym jest płeć i stereotypy z nią zwią-
zane, natomiast dla najmłodszych jest zaproszeniem do: zapoznania się 
ze światem Emila i Fizi Pończoszanki, zachętą do odkrywania tajemnic i 
rozwiązywania zagadek z Mają i Lassem, propozycją zaprzyjaźnienia się 
z gderliwym Pettsonem i ciekawskim Findusem, Lottą, Madiką, Trusią i 
Cynamonem oraz wieloma innymi bohaterami.

„Spotkanie z pasjami” W zdrowym ciele zdrowy duch! - spotkanie z 
Urszulą Szczurek 

W zdrowym ciele zdrowy duch! Z tym powiedzeniem-mottem 
odbyło się 8 maja, kolejne spotkanie z pasjami! Bohaterką była 75-letnia 
instruktorka fitness pani Urszula Szczurek, która od lat prowadzi zajęcia 
ruchowe dla seniorów .

Pani Urszula Szczurek sama o sobie mówi, że jest żywym 
srebrem. Od dzieciństwa miała w sobie mnóstwo energii i pogody ducha. 
Zawsze dzieliła się nimi ze swoimi rówieśnikami.

Na emeryturze kontynuuje swoje działania, organizując regu-
larne zajęcia fitness dla seniorów. Pani Urszula prowadzi zajęcia, na które 
przyjeżdżają osoby nawet z miejscowości podkrakowskich. Seniorzy 
ćwiczą na sali Polskiej YMCA w Krakowie. Sala jest bardzo skromna, a 
muzykę zapewnia sama– z kaset i płyt puszcza na małym odtwarzaczu. 
Jednak to wystarcza, by porwać do ruchu sporą grupę seniorów. 

Jeszcze większym zainteresowaniem cieszą się zajęcia fitness, 
aqua aerobic, prowadzone na basenie. Pani Urszula zaczęła je prowadzić 
już, jak zaczęły stawać się popularne w Polsce. Zajęcia te mają wiele zalet: 
nie obciążają kręgosłupa ani stawów, woda jest naturalnym obciążeniem 
do ćwiczeń i… nie trzeba umieć pływać, ponieważ wszystkie ćwiczenia 
wykonuje się przy wsparciu tzw.: rękawków do pływania.

Pani Urszula stawia przede wszystkim na zdrowie i dobre 
samopoczucie. Ćwiczenia fizyczne, według pani Urszuli nie mają dopro-
wadzić do utraty wagi czy zwiększenia mięśni. Najważniejsze jest zacho-
wanie sprawności fizycznej oraz radości z życia. Poprzez realizację zajęć 
udowadnia, że aktywnością fizyczną oraz radością, jaka z niej płynie 
można cieszyć się nie tylko, gdy jest się młodym. Pokazuje również, jak 
niewiele trzeba, by zorganizować takie zajęcia i przekazywać dalej swoją 
pasję do uprawiania sportu.

Spotkania te są szczególnie adresowane do osób starszych. 
Głównym ich celem jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, 
by wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Miejscu, 
które umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów, otworzenie się na 
innych ludzi oraz rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą 
czy pasjami z innymi.

Tydzień Bibliotek w Babcią Grunią

Do naszych małych czytelników ze Szkoły Podstawowej w 
Piekarach zawitał wyjątkowy gość. Była nim pisarka i ilustratorka książek 
dla dzieci Pani Edyta Zarębska, która wraz ze swoim mężem Robertem 
poprowadziła spotkanie autorskie dla dzieci z klas 0- 3 , pt. „Śpiewająca 
Biblioteka” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie. Myślą 
przewodnią spotkania były marzenia, bo każdy pragnie by się spełniły. 
Celem zaś było zainteresowanie małych czytelników Biblioteką i czyta-
niem książek. Debiutancka książka Edyty Zarębskiej to „Opowieści Babci 
Gruni” napisana wierszem i własnoręcznie przez autorkę ozdobiona. 

Znana pod pseudonimem – Babcia Grunia, Edyta Zarębska 
w bajkowym stroju motyla, opowiedziała dzieciom jak zaczęła się jej 
przygoda z pisaniem. Już jako mało dziewczynka marzyła, żeby zostać 
„pisaczką”. Na początku tworzyła wiersze, które chowała w różnych miej-
scach pokoju. Jej marzenia z dzieciństwa spełniły się – za swoją debiu-
tancką książkę Opowieści babci Gruni (2007) otrzymała wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie im. Astrid Lindgren, organizowanym przez 
Fundację ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. Napisała także: Moje 
ulubione dobranocki, Mój Pamiętnik, Zosia i fiołkowy kapelusz, Antek i 
stara jabłonka, jest również współautorką 365 bajek na dobranoc.

Na spotkaniu dzieci wysłuchały fragmentów jej bajek, czyta-
nych przez Roberta Zarębskiego, który towarzyszy pisarce w spotka-
niach. Dzieci chętnie włączyły się również do rozmowy i odpowiadały na 
zadawane pytania. Spotkanie z małymi czytelnikami było również okazją 
do zabaw rysunkowych. Dzieci po pojedynczych fragmentach ilustracji, 
odgadywały co przedstawiają rysowane przez pisarkę postacie. Uczest-
nicy spotkania włączyli się także do wspólnego śpiewania piosenki Edyty 
i Roberta Zarębskich pt. „Mądra rzeka”.

Żeby marzenia dzieci się spełniły – na zakończenie spotkania, 
każdy musiał dotknąć zaczarowanego, kolorowego motylka. Wszyscy 
otrzymali również kartkę kolorowankę z autografem pisarki.

Dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania, aktywnie w 
nim uczestniczyły. Pani Edyta oraz Pan Robert świetnie poprowadzili 
spotkanie, które było bardzo urozmaicone, dzięki czemu spotkało się z 
ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci.

Wizyta klasy ,,0” ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
W dniu 9 maja  Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie po raz 
pierwszy gościła dzieci z klasy „O”- grupę ,,A” i grupę ,,C”, ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie wraz z wychowawczyniami, Panią  Barbarą 
Oracz oraz Małgorzatą Malowaniec. Najmłodsi uczniowie z wielką cieka-
wością oglądali pomieszczenia biblioteczne, w których wypożycza się 
książki do domu oraz korzysta się z nich na miejscu. Mieli okazję obejrzeć 
zbiory książkowe zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych czytel-
ników. Po zapoznaniu ze zbiorami biblioteki oraz omówieniu zasad korzy-
stania z naszych usług została zainicjowana krótka dyskusja na temat 
ulubionych książek. Następnie dzieci przećwiczyły „pierwszą wizytę w 
bibliotece” tzn. wypożyczyły dzięki Paniom wychowawczynią bajki do 
obejrzenia w szkole.
Dzieci z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. 
Kilkoro z nich bywało wcześniej w bibliotece ze swoimi mamami lub star-
szym rodzeństwem. Jednak zdecydowana większość widziała tak wielki 
księgozbiór po raz pierwszy. Dzięki panią bibliotekarką, dzieci poznały 
podstawowe reguły zachowania się w bibliotece, a także dowiedziały się, 
jak wypożyczać książki.
Czas minął bardzo szybko, na zakończenie pełnego wrażeń spotkania 
dzieci dostały od pań bibliotekarek słodki upominek, oraz otrzymały 
zakładki do książek i zaproszenie do odwiedzania biblioteki.

http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:i-co-e-ze-szwecji-wystawa-w-bibliotece&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134:qspotkanie-z-pasjamiq-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-spotkanie-z-urszul-szczurek-&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134:qspotkanie-z-pasjamiq-w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch-spotkanie-z-urszul-szczurek-&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:tydzie-bibliotek-w-babci-gruni&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
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XVII edycja Piastowskiego Przeglądu Twór-
czości Plastycznej INTERPRETACJE 2014 przy-
niosła niebywały sukces Grupie Plastycznej 
KOLOR, jaka jest jedną z wizytówek Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury. Członkini grupy- 
Danuta Kwiecień zdobyła GRAND PRIX prze-
glądu. Jej obraz został przez jurorów wybrany 
sposób siedemdziesięciu prac konkursowych, 
nadesłanych z całego regionu. Piastowskie 
INTERPRETACJE cieszą się zasłużoną renomą 
wśród osób, dla których malarstwo stało się 
życiową pasją. Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku mszczonowska Grup KOLOR także została 
na nich zauważona, a to dzięki wyróżnieniu, 
jakie zdobyła wtedy Anna Bednarek. 
Tegorocznym tematem przewodnim INTER-
PRETACJI było: „Wejście – Otwarte Drzwi”. 
Takie hasło umożliwiło uczestnikom konkursu 
dość swobodną interpretację. Zwycięski 
obraz Danuty Kwiecień przedstawiał wręcz… 
gotycką bramę… wnętrze świątyni… drzwi do 
wieczności … każdy z widzów dostrzegał w nim 
coś innego, własnego, bardzo osobistego i być 
może właśnie dlatego jurorzy postanowili dać 
mu tak wysoką ocenę. 
Wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom 
INTERPRETACJI odbyło się 11 kwietnia w 
niewielkiej sali ekspozycyjnej piastowskiego 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURA

W dniu 26 kwietnia br. odbył się na terenie mszczonowskich Term 
pierwszy koncert charytatywny na cel Stowarzyszenia Rodziców i Opie-
kunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”.
Organizatorami koncertu był Urząd Miejski w Mszczonowie, Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury oraz Termy Mszczonów. 
Imprezę prowadziła p. Paulina Radkiewicz z Rady Rodziców klasy inte-
gracyjnej. Pogoda niestety nie dopisała. Loterię fantową prowadziła 
klasa integracyjna i wszystkie pieniążki z loterii przeznaczone były na 
klasę integracyjną i ich potrzeby. Stowarzyszenie zebrało z puszek 
400,00 złotych.
Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” nadal szuka sponsorów jeśli chodzi 
o wyjazd na turnus rehabilitacyjny w maju, gdyż zebrane pieniądze to 
namiastka tego co należy wpłacić.
Dziękujemy w imieniu rodziców i dzieci za pamięć, za trud włożony 
w organizację tegoż koncertu, dziękujemy sponsorom, darczyńcom i 
wszystkim, którzy się przyczynili do tego, aby taki koncert się odbył.

Z poważaniem
Majewska Bożena

Termy

Koncert z Uśmiechem

Piastowskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej

Mszczonowianka zwyciężczynią 17-tych INTERPRETACJI 

Podziękowania

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech
Dziecka” składa serdeczne podziękowania za dofinansowanie 
zaplanowanej
wycieczki nad morze ( 5 dniowej) pod koniec maja.
Podziękowania należą się:
1. Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie
2. Firmie „Mostva”
3. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mszczonowie
4. Dyrekcji Banku Spółdzielczemu w Białej Rawskiej (Oddział 
Mszczonów)
5. Prezesowi oraz skarbnikowi  Stowarzyszenia „Rada Polek” z 
Warszawy

To dzięki Państwu dzieci niepełnosprawne będą mogły ujrzeć 
znów polskie morze.



HISTORIA

26   Merkuriusz Mszczonowski  czerwiec 2014/nr 05 (222)

Domu Kultury i zostało połączone z werni-
sażem najlepszych konkursowych prac. 
Niestety na gali zabrakło zwyciężczyni, która 
była wtedy akurat za granicą. W jej imieniu 
Grand Prix odebrała opiekunka Grupy KOLOR 
pani Anna Lipińska- Broda. Zwycięstwo kole-

żanki z grupy świętowały natomiast wszystkie 
członkinie KOLORU. Pamiątkową fotografię 
Grupy, wykonaną podczas piastowskiego 
wernisażu prezentujemy ze szczególnymi 
gratulacjami i podziękowaniami dla wszyst-
kich pań, dzięki którym Mszczonów staje się 

coraz bardziej „KOLOROWY”. 
MM

Gorlice – miasto, powstałe w połowie XIV wieku,  znane dzięki 
jednej z największych bitew I wojny światowej. Trwała ona blisko pół 
roku. To tu w roku 1915 została złamana potęga rosyjska. Po majowej 
przegranej wojsk carskich właśnie spod Gorlic rozpoczęło się ich sukce-
sywne cofanie na wschód. 100-lecie tych wydarzeń będziemy obcho-
dzić  za rok i jak usłyszeliśmy od gorlickich rekonstruktorów  wtedy na 
pewno widzowie  oglądać będą sceny,  obrazujące zwycięstwo połą-
czonych wojsk austro-węgierskich i niemieckich. Natomiast w tym roku 
gorliczanie nawiązali do setnej rocznicy rozpoczęcia Wielkiej Wojny. 
Podczas historycznego widowiska, jakie odbyło się 4 maja  pokazano:  
życie galicyjskiej wsi, działania komisji werbunkowej, ogłoszenie mobi-
lizacji i pożegnanie rekrutów. Publiczność oglądała również przygoto-
wania  obu walczących stron do działań wojennych, a gdy już na polu 
inscenizacji rozgorzała walka, to  zwyciężyli w niej   Rosjanie.  Dokładnie 
tak jak to było przed stu laty.  Trzeba jednak pamiętać, że  początkowe 
sukcesy wojsk carskich były jedynie preludium do rozstrzygającego 
starcia, w którym górą okazali się  Niemcy, Austriacy i Węgrzy.  W 
dniach 2-5 maja 1915 pod Gorlicami front rosyjski został przerwany. 
Imperium Romanowów otrzymało potężny cios. Warto zaznaczyć, 
że niemały wpływ na wynik gorlickiej bitwy miał nowatorski sposób 
kierowania artylerią przez generała Tadeusza Rozwadowskiego, który 
był wtedy  dowódcą 12 Brygady Artylerii w 12 „Krakowskiej” Dywizji 
Piechoty.  Zastosowana przez niego tzw.  ruchoma  zasłona ogniowa, 
polegała  na tym, że ogień artyleryjski postępował tuż przed atakującą 
piechotą.

O tym jakie znaczenie miała bitwa gorlicka na przebieg I wojny 
światowej na froncie wschodnim pisał między innymi profesor Marian 
Zgórniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w szkicu historycznym Bitwa 
pod Gorlicami 1915r., (w:) Nad rzeką Ropą, Kraków 1968:

„ Po klęsce pod Gorlicami carska Rosja nie była zdolna do podjęcia 
większej akcji zaczepnej, ani też nie potrafiła już odtąd przeciwstawić 
się ofensywie państw centralnych. W ciągu kilku tygodni Rosjanie utra-
cili całą Galicję, wkrótce potem Królestwo, Litwę, Kurlandię, zachodnią 
cześć Białorusi, Podola i Wołynia. (…) Przełom pod Gorlicami stanowi 
punkt zwrotny w całej wojnie na wschodzie. Zapoczątkował on serię 
klęsk wojsk rosyjskich (…), mając niemały wpływ na powstanie niepod-
ległej Polski.” 

W tegorocznej inscenizacji pod Gorlicami uczestniczyło blisko 150 

rekonstruktorów z kilku krajów. Członkowie GRH „STRZELCY” z Mszczo-
nowa mieli zaszczyt znaleźć się w tym gronie. Mszczonowianie wraz 
ze swoimi dwoma ciężkimi karabinami maszynowymi obstawili połu-
dniowy kraniec carskich okopów, skąd wyszedł decydujący szturm na 
zrekonstruowaną wieś.  Widowisko, przygotowane przez gorliczan  
obejrzało (szacunkowo licząc)  przeszło tysiąc osób. Jedna z najwięk-
szych pierwszowojennych  inscenizacji, organizowanych w Polsce,   po 
raz kolejny pokazała się z jak najlepszej strony. 

W drodze do domu członkowie grupy zatrzymali się na jednym z 
dziesiątków cmentarzy, jakie usiały Ziemię Gorlicką. Symboliczny znicz 
zapalili  na cmentarzu Mszanka, którego projektantem był Hans Mayr. 
W 99 mogiłach spoczywa na nim 661 żołnierzy obu walczących stron   
Nad nekropolią góruje potężny krzyż. Znicz postawiony przez naszego 
kolegę Piotra Moskwę (należącego również  do: Stowarzyszenia Inicja-
tywa Ziemi Bolimowskiej) był hołdem dla wszystkich poległych w Wiel-
kiej Wojnie, a szczególnie za Polaków, których los rozrzucił po wszyst-
kich armiach. Polska krew przelewana była na wszystkich frontach I 
wojny światowej. Wojna Narodów, wojna zaborców,  o którą modły 
zanosili się nasi przodkowie dała  możliwość odrodzenia się Rzeczypo-
spolitej. Zapłatą za wolność było życie Polaków, w różnych mundurach i 
pod różnymi sztandarami. Warto o tym pamiętać.

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Grzegorz Witkowski i Piotr Dymecki 

GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Braliśmy udział w BITWIE GORLICKIEJ

Przedstawiciele  GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa  
wspólnie z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia im. 14 pułku ułanów Jazłow-
ieckich uczestniczyli w rozpoczęciu III Pielgrzymki  Krucjaty Różańcowej 
za Ojczyznę. Mszczonowianie i mszczonowianki  w mundurach z 
1939 roku  stanowili asystę pielgrzymów na pierwszym etapie Kruc-
jaty od Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie do 
Niepokalanowa. Przed wymarszem  rekonstruktorzy złożyli meldunek  
Przełożonej  Generalnej Sióstr Niepokalanek  matce Wawrzynie od 

Ducha Świętego, a także modlili się  przed  cudowną figurą  N.M.P. 
Jazłowieckiej, patronką Ułanów Jazłowieckich,  zwaną  też: Panią 
Jazłowiecką,  Wygnanką z Jazłowca, a także Jazłowiecką Białą Panią. 
Posąg Niepokalanej dłuta Tomasza Oskara Sosnowskiego został 
wykonany w Rzymie na prośbę Założycielki Zgromadzenia bł. Matki 
Marceliny Darowskiej i sprowadzony do Jazłowca (diecezja lwowska). 
Jego poświęcenia dokonał 10.08.1883 r. późniejszy błogosławiony 
ks. arcybiskup  Zygmunt Szczęsny  Feliński, a koronacji  (9 VII 1939 r.) 
ks. kardynał Augusta Hlond -Prymas Polski. Figura   w mazowieckim 
Szymanowie znalazła się  już po zmianie granic Polski – w dniu 24 VI 
1946 r. 

Pielgrzymi Krucjaty po dojściu do Niepokalanowa uczest-
niczyli we Mszy Świętej 
za Ojczyznę. Jak odpraw-

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Rekonstruktorzy  na Różańcowej Krucjacie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Imperium_Rosyjskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Rozwadowski
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Mszczonowianie na  V Pikniku 
Kawaleryjskim 

Inscenizacja bitwy pod Rosochami,  stoczonej przed 74 laty przez 
Wydzielony Oddział Wojska Polskiego majora Hubala z wojskami 
hitlerowskimi była jednym z elementów V Pikniku  Kawaleryjskiego,  
zorganizowanego przez Gminę  Bliżyn, przy współudziale członków 
Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich.   Udział w historycznym widowisku oprócz  kawalerzystów 

z Kielc wzięły także następujące grupy: GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Mszczonowa,   SRH 4 pp Legionów Kielce,  SRH IŁŻA, SH RUDY Końskie 
-Adam Kwiel, SRH Batalion Tomaszów – z Tomaszowa Mazowieckiego 
oraz SGRH Warszawa. W rolę  mieszkańców wsi spalonej w akcie 
zemsty przez Niemców wcielili się  
członkowie  Zespołu Pieśni i Tańca 
z Sorbina.  

Pamięć bohaterskich  
żołnierzy majora Hubala oraz 
wszystkich cywilów, którzy 
wspierali  walkę  Wydzielonego 
Oddziału Wojska Polskiego została 
uczczona w trakcie uroczystości   
przy obelisku na Rogowym Słupie. 
Tam też  odbyła się polowa Msza 
Święta, a także parada w wyko-
naniu ułanów  Kieleckiego Ochot-
niczego Szwadronu Kawalerii.  
Sama inscenizacja bitwy pod 
Rosochami odbyła się  przy leśni-

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEHISTORIA

REKON 2014 – nasz udział we 
wrocławskim święcie rekonstrukcji 
historycznej 

III  Wrocławska Prezentacja Grup Rekonstrukcji  Rekon 2014 odbyła 
się  w dniach 10-11 maja. Wystawiło się  na niej kilkadziesiąt grup 
rekonstrukcyjnych z  całej Polski, a także przedstawiciele służb mundu-
rowych oraz ratowniczych. Uczestnicy REKONU na terenie Hali Ludowej 
prezentowali wrocławianom swoje wyposażenie, organizowali pokazy 
musztry, a także wystąpili w dwóch inscenizacjach historycznych. 
Sobotnia inscenizacja odwoływała się  do wydarzeń kresowych z 1939 
roku, a niedzielna prezentowała epizody z walk żołnierzy wyklętych.     

Prezentacja przygotowana przez mszczonowską  GRH STRZELCY 
im. 31 pSK nawiązywała do wojny polsko –bolszewickiej roku 1920. 
Mszczonowianie pokazali:  stanowisko ckm, kuchnię okopową, a 
także polowy punkt sanitarny. Diorama cały czas tętniła życiem. Była 
odwiedzana przez publiczność, zainteresowaną  historią  i działalnością  
rekonstrukcyjną.   STRZELCY  uczestniczyli w obu inscenizacjach histo-
rycznych, jednak ich punkt ekspozycyjny  nawet na chwilę nie został 
zamknięty. Cały czas dyżurowali w nim  wskazani członkowie grupy. 
Uznanie wrocławian wzbudziło  tło  dioramy, przedstawiające  ruiny 

XIX -wiecznego budynku fabrycznego, które idealnie wpasowały się  w  
klimat prezentacji.       

Tekst: Piotr Dymecki -  GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów
Foto: Jacek Olczak – Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 

iona została w najstarszym budynku  w klasztorze,  tzw. starej kaplicy 
(dziś sanktuarium świętego o. Maksymiliana Marii Kolbego, francisz-
kanina – założyciela Niepokalanowa). 

Pielgrzymka Krucjata Różańcowa za Ojczyznę  odbywa się 
już  od trzech lat. Zawsze  w dniach 1-3 maja na trasie  od  Sanktu-
arium Matki Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie  do Sanktuarium  
Matki Boskiej Zwycięskiej! (Warszawa-Praga).Pierwszego dnia piel-
grzymi przebywają trasę Szymanów- Niepokalanów- Ołtarzew. 2 maja z 
Ołtarzewa dochodzą   do Warszawy. W tym roku zaraz po dotarciu  do 
stolicy  Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmówili pod figurą Chrystusa 
Miłosiernego na Polach Woli. Następnie modlili się  na Mszy Świętej za 
Ojczyznę w kościele św. Józefa Oblubieńca (ul. Deotymy), którą odprawił  
ks. Stanisław Małkowski. Późnym popołudniem uczestnicy Krucjaty 
wysłuchali koncertu  „Pieśń Patriotów – Maryi Królowej Polski” na 
polach, na których dokonywano wyborów  królów Polski. W koncercie 
tym wystąpili  m.in.: Witold Bieliński, Andrzej Kołakowski, Zuzanna 
Lipiec, Leszek Makowiecki, Ryszard Makowski, Stanisław Markowski, 
Paweł Piekarczyk i  Jan Pietrzak. Trzeci dzień pielgrzymki  (3 maja) nosił  
nazwę  MARSZU PATRIOTÓW. W święto Matki Boskiej Królowej Polski 
uczestnicy Krucjaty wraz z rekonstruktorami  przeszli  przez:  Nowe i 
Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Most Poniatow-
skiego, ul. Zieleniecką i Zamoyskiego- aż do Krzyża Katyńskiego (przy 

Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej na Pradze. Przed rozpoczęciem 
Marszu uczestniczyli we Mszy  Świętej  pod Krzyżem Traugutta (Park 
Traugutta – skrzyżowanie ul. Sanguszki i ul. Zakroczymskiej). 

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maksymilian_Maria_Kolbe
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_Zakon_franciszka%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_Zakon_franciszka%C5%84ski
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czówce, zwanej  Świnia Góra. W pobliżu leśniczówki po historycznym 
widowisku rozpalono ognisko, przy którym uczestnicy pikniku  śpiewali 
pieśni patriotyczne  i partyzanckie. 

W ramach V Pikniku zorganizowano też trzy rajdy: *pieszy (na 
trasie-  Bliżyn –Jastrzębia – Świnia Góra – Rosochy – pomnik Rogowy 

Słup), *rowerowy (Bliżyn – Drożdżów- Sorbin- Odrowążek- Szałas – 
Rosochy- pomnik Rogowy Słup) oraz *„Gwiaździsty” rajd konny. 

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Jacek Opiłowski  

W koszarach 31 Aleksiejewskiego 
Pułku Piechoty

W tym roku minie 100 lat od rozpoczęcia I wojny światowej, zwanej 
też  Wielką  Wojną.  Mszczonów doświadczył jej boleśnie. Wpraw-
dzie nie okazała się ona dla niego aż tak katastrofalna w skutkach 
jak II wojna światowa, ale  także przyniosła  mu zniszczenie, grabieże 
oraz  śmierć wielu mieszkańców. Miasto leżało na zapleczu bitwy nad 
Rawką i Bzurą, podczas której  doszło do 3 ataków gazowych (pod Boli-
mowem). 

 Mszczonowscy rekonstruktorzy, którzy zajmują się  kultywowa-
niem lokalnej historii do tej rocznicy przygotowywali się  blisko 12 
miesięcy. Tyle czasu zajęło im przygotowanie mundurów obu ówcze-
snych,  wrogich armii, a także skompletowanie ich wyposażenia. Na 
pagonach swoich carskich mundurów  umieścili oznaczenie 31  Alek-
siejewskiego Pułku Piechoty, który przed pierwszą  wojną  światową 
stacjonował właśnie w tym mieście.  Pruskie  mundury noszą nato-
miast oznaczenia 128 pułku piechoty, który potykał się  z wojskami 
carskimi pod nieodległym Bolimowem. 

17 maja mszczonowianie udali się w carskich uniformach do Skier-
niewic, gdzie wciąż stoją budynki koszarowe, w jakich w 1914 roku 
zakwaterowani zostali żołnierze 31 Aleksiejewskiego Pułku Piechoty. 
Celem wyjazdu było wykonanie stylizowanej sesji fotograficznej. 
Warto nadmienić, iż cześć  budynków koszarowych, które przetrwały 
do naszych czasów  została odrestaurowana i zagospodarowana przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Niestety nie wszystkie obiekty  
znalazły tak dobrego gospodarza. Kilka cennych zabytków cały czas  
niszczeje. Szczególnie żal jest  dawnego lazaretu oraz budynku kosza-
rowego od strony targowiska, na którego ceglanych murach są setki 
wyrytych nazwisk żołnierzy, którzy kiedyś  stacjonowali w Skierniewi-
cach. Na czerwonej cegle oprócz wpisów czynionych cyrylicą  są  też 
pamiątki po piechurach z  18 pułku  z okresu II RP , a także inicjały tych, 
którzy służyli w  Ludowym Wojsku Polskim.

31 Aleksiejewski Pułk Piechoty (ros. 31-й пехотный Алексеевский 
полк) do Skierniewic trafił w 1914 roku, czyli tuż przed wybuchem 
Wielkiej Wojny.  Jego historia jest jednak znacznie dłuższa. Sformo-
wany został za  panowania carycy Anny Iwanownej  -11 listopada 1731. 

Święto pułkowe obchodził  6 sierpnia. Jego żołnierze uczestniczyli  w 
działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, ale największą  sławę pułk 
zdobył podczas pierwszej wojny.  We wrześniu 1914 roku podczas 
bitwy pod Tannenbergiem,  jako jedyna formacja piechoty wydostał 
się niemal w całości z okrążenia. Dowodził nim wtedy Polak z pocho-
dzenia pułkownik  Suchaczewski. Na początku  1914 roku pułk należał 
do 2 Brygada Piechoty (Warszawa), która wchodziła w skład   8 Dywizji 
Piechoty - (8-я пехотная дивизия),(Warszawa), należącej do 15 Korpus 
Armijny - (15 АК, 15 армейский корпус), (Warszawa). 

31 Aleksiejewski pp  liczył  etatowo: 4350 osoby, w tym: 78 
oficerów, starszego lekarza i 4 młodszych, kwatermistrza, zbrojmistrza, 
kapelmistrza, kapelana, 75 starszych podoficerów i 266 młodszych, 36 
chórzystów, 17 doboszy i trębacza, 89 ordynansów, 16 jednorocznych 
ochotników, 10 pisarzy, 23 felczerów, 6 lazaretowych, nadzorca laza-
retu (info. Internet) 

Tekst: Piotr Dymecki - GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów
Foto: Marek Wardak  -Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

STRZELECKA NOC MUZEÓW 
Noc muzeów, to był pracowity czas dla członków GRH STRZELCY im. 31 
pSK.  Dyżur w  Izbie  Pamięci Ziemi Mszczonowskiej trwał od godziny 
22.00 do 2.00. W tym samym czasie mieszkańcy Mszczonowa dzięki 
rekonstruktorom  mogli też  zwiedzić  Izbę  Pamięci Rodu Maklakie-
wiczów.  Strzelcy wraz z kolegami z Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego w ramach akcji NOC MUZEÓW wsparli ponadto swoich 
przyjaciół ze Skierniewic, którzy 17 maja otworzyli Salę Tradycji 26 
Skierniewickiej Dywizji Piechoty. W uroczystości otwarcia wzięła  udział 
wiceprezydent Skierniewic Beata Jabłońska. Oprócz mszczonowskich 
rekonstruktorów w wydarzeniu  uczestniczyli też przedstawiciele: 
łowickiej GRH 10 pp,  Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej 
oraz  żyrardowskiego Stowarzyszenia „Oddział Kawalerii Ochotniczej”.    
Zwiedzającym Salę Tradycji przygotowane ekspozycje prezentowali: 
Piotr Paradowski -prezes Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej 
Dywizji Piechoty i Piotr Moskwa ze Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi 
Bolimowskiej. Rekonstruktorzy przed Salą Tradycji, którą  zlokalizo-
wano w zabytkowej Bramie Parkowej, rozstawili swój sprzęt. Skiernie-
wiczanie pokazali  uzbrojenie z okresu wojny obronnej 1939 roku, nato-
miast mszczonowscy Strzelcy stanowisko carskiego ckm-u Maxim wz. 
05. Mszczonowianie w Skierniewicach pojawili się  w umundurowaniu 
carskich piechurów z 31 Alieksiejewskiego Pułku Piechoty, który przed 
pierwszą  wojną  światową stacjonował właśnie w tym mieście. Wybór 
uniformów nie był więc przypadkowy.  Po zakończeniu uroczystości 

otwarcia Sali Tradycji wszyscy  Strzelcy wraz z towarzyszącymi im pielę-
gniarkami udali się do dawnych carskich koszar, gdzie urządzili sesję  
fotograficzną.  Warto nadmienić, iż cześć z koszarowych budynków 
została odrestaurowana 
i zagospodarowana przez 

http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Anna_Iwanowna
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/11_listopada
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/1731
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/6_sierpnia
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/8_Dywizja_Piechoty_Imperium_Rosyjskiego
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/8_Dywizja_Piechoty_Imperium_Rosyjskiego
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Warszawa
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/15_Korpus_Armijny_Imperium_Rosyjskiego
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/15_Korpus_Armijny_Imperium_Rosyjskiego
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Warszawa
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Biegacze LKS Osuchów nie próżnują.  Sezon lekkoatletyczny rozkręca 
się coraz bardziej i forma  naszych zawodników jest też coraz wyższa 
– mówi trener Stanisław Zdunek. Tylko podczas majowego weekendu  
zawodnicy z Osuchowa uczestniczyli w dwóch biegach: Ciechanów- 
Opinogóra i w Piaseczyńskiej Mili Niepodległości.  3 maja w zmaga-

niach na 10-kilometrowej  trasie pomiędzy obu malowniczo położo-
nymi zamkami w Ciechanowie i Opinogórze Karol  Frelik zajął V miejsce.  
Następnego dnia w Piasecznie aż pięciu zawodników Osuchowa zajęło 
pozycje w pierwszych dziesiątkach.  
Kategoria  4-6 klasa: Szymon Jasiński - IX miejsce
Kat Gimnazjum: Marlena Rykaczewska -VI miejsce
Kat Junior Kobiet - Weronika Pociech - I  miejsce
Kat Junior -Andrzej Wojtczak -  I miejsce
Kat Open - Marlena Wojtczak - V miejsce

MM

LKS Osuchów

Przebiegli przez długi weekend 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Niestety nie wszystkie obiekty  
znalazły tak dobrego gospodarza. Kilka cennych zabytków cały czas  
niszczeje. Szczególnie żal jest  dawnego lazaretu oraz budynku kosza-
rowego od strony targowiska, na którego ceglanych murach są setki 
wyrytych nazwisk żołnierzy, którzy kiedyś  stacjonowali w Skierniewi-

cach. Na czerwonej cegle oprócz wpisów czynionych cyrylicą  są  też 
pamiątki po piechurach z  18 pułku  z okresu II RP. , a także inicjały tych, 
którzy służyli w  Ludowym Wojsku Polskim.

Tekst: Piotr Dymecki - GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów
Foto: Marek Wardak  -Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne    

W dniu 17.05.2014r. w Mszczonowie na boisku „Orlik” (ze względu 
na złą pogodę zawody zostały przeniesione na salę gimnastyczną) odbył 
się turniej piłki nożnej „Mistrz Wiosny 2014”. Zawody w kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów rozpoczęły się o godz.10:00 i wystartowało 
w nich 15 drużyn ( 150 zawodników) reprezentujących Mszczonów, 
Osuchów, Piekary i Lutkówkę. 

W poszczególnych kategoriach drużyny zajęły następujące miejsca: 
Szkoła podstawowa:
I  miejsce     –   FC Chłopcy Radarowcy                          
II  miejsce    –   CWKS Legia 1916     
III  miejsce   –   FC Trole                               
IV  miejsce   –  Lutkówka I      
V  miejsce  –  Lutkówka II                             
VI  miejsce     –   Pulpety                           
VII  miejsce    –   FC Henie z Tesco     
VIII  miejsce   –   Piekary Starsze                               
IX  miejsce   –  FC Banany      
X miejsce  –  Piekary Młodsze                                      
XI  miejsce  –  Piekary Dziewczęta                                      
                    
Gimnazjum:
I  miejsce     –  Młoda Gwardia     

II  miejsce    –  Harnaś Team  
   

III  miejsce   –  FCM               
IV  miejsce   –  FC Krzesło                 

W trakcie trwania turnieju zawodnicy otrzymali poczęstunek (kieł-
baski na gorąco) oraz ciepłe napoje. Po zakończeniu zawodów trzem 
najlepszym drużynom z każdej kategorii wiekowej wręczono medale 
(dla każdego zawodnika) oraz koszulki dla najlepszej drużyny ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum.

Po zaciętej rywalizacji najmłodszych zawodników, o godz. 15:00 
rozpoczęły się zawody w kategorii OPEN. Wystartowało w nich 5 drużyn 
(50 zawodników) reprezentujących Mszczonów, Osuchów i Żyrardów. 
Po zakończeniu zawodów w tej kategorii kolejność drużyn była nastę-
pująca:

I        miejsce     – DMP Serwis                               
II       miejsce     – Vegas America                                  
III      miejsce    –        Elektron                                                   
IV      miejsce    – Elektryk II                           
V       miejsce  –        Elektryk 
 Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały pamiątkowe 

OSiR

Chłopcy Radarowcy, Młoda Gwardia i 
DMP Serwis- górą!

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEHISTORIA
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medale, a za pierwsze miejsce wręczono koszulki.  
 Turniej „Mistrz Wiosny 2014” w piłce nożnej toczył się w 

miłej, sportowej atmosferze przy fantastycznym dopingu zgromadzonej 
publiczności. Zarówno zawodnicy jak i widzowie przeżyli mnóstwo 
wrażeń i emocji,  ponieważ rozgrywane mecze były interesujące i 
zacięte. 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na kolejny 
turniej piłki nożnej „Mistrz Jesieni 2014”, który odbędzie się w dniu 
20.09.2014r. na boisku „Orlik” we Mszczonowie. 

                                                                                             Opracował:  
Dariusz  Biernacki

Punktualnie o godzinie 9.00, 5 maja rozpoczął się kilkutygodniowy 
maraton maturalny, który potrwa do 30 maja.
Pierwszym egzaminem przed którym stanęli tegoroczni maturzyści 
była matura z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Każdy licealista niezależnie od wybranego przez siebie poziomu 
musiał odpowiedzieć na pytania do załączonego tekstu, jak również 
na podstawie wybranych fragmentów poezji lub prozy napisać 
wypracowanie.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami,  abiurenci z mszczonowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego oraz  z Zespołu Szkół przed wejściem na 
salę egzaminacyjną musieli okazać dowód tożsamości, a następnie 
odebrać nadany przez komisję kod zawierający m.in. numer PESEL 
oraz wylosować numer stolika. 
Po dokonaniu formalności rejestracyjnych uczniowie siedząc przy 
stolikach oczekiwali już tylko na tematy testu pisemnego z mowy 
ojczystej. Na opracowanie tematów maturzyści mieli 170 minut. 
Aby zdać maturę 2014 z języka polskiego, zdający musi uzyskać 
ponad 30 proc. możliwej do zdobycia liczby punktów z części 
podstawowej. 

W trakcie testu z języka polskiego można korzystać ze słowników 
poprawnej polszczyzny i ortograficznych. 
Na egzaminie pisemnym z języka polskiego sprawdzane są nastę-
pujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, 
odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego w 
związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Za napi-
sanie wypracowania zdający może uzyskać 50 punktów. Maksy-
malny wynik za poprawne rozwiązanie zadań z arkusza na poziomie 
podstawowym wynosi 70 punktów. Majowy egzamin nie decy-
duje ostatecznie o twojej dalszej karierze. Jeżeli nie uda ci się zali-
czyć tylko jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnych lub 
ustnych), możesz podejść do poprawy egzaminu maturalnego już 
w sierpniu. 
Oceny z matury znajdą się na świadectwie dojrzałości, a także 
w dużej mierze zadecydują, o tym, czy uczniowie dostaną się na 
wybrane studia. 
Nam pozostaje jedynie życzyć tegorocznym maturzystom z Mszczo-
nowa jak najlepszych wyników egzaminu dojrzałości i dostania się 
na wymarzone kierunki studiów.

 Oprac. ŁN.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć przedstawiających tegorocznych 
abiturientów z mszczonowskiego LO oraz Zespołu Szkół.

Matury

Egzamin dojrzałości 2014 rozpoczęty
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Nie będę aktorem

Radosny, skromny i utalentowany. Gdy recytuje, słuchają go wszyscy.

Jak wygląda zwykły dzień Adriana Studzińskiego?
 Mój dzień zaczyna się od śniadania, następnie wyjście do 
szkoły. Po powrocie jem obiad, następnie relaks - gra na komputerze,  
nauka i odrabianie lekcji. Najbardziej interesuję się komputerami oraz 
wszystkim, co z nimi związane. Lubię również malować. Do najła-
twiejszych szkolnych przedmiotów należy dla mnie chemia. W wolnym 
czasie często czytam książki fantastyczne. 
   
Dlaczego zainteresowałeś się recytowaniem tekstów?
 Do recytowania przekonała mnie moja nauczycielka z klas 
1-3 szkoły podstawowej, która zaproponowała mi udział w konkursie.

Jak się osiąga sukces? 
 Sukces można osiągnąć poprzez ciężką pracę i umiejętności. 
Dużo zależy również od osoby pomagającej wczuć się w tekst. Rok 
temu w powiatowym etapie konkursu wygrałem II miejsce, dzięki 
czemu dostałem się do etapu wojewódzkiego w Warszawie. W tym 
roku w etapie powiatowym otrzymałem I miejsce i przejście do etapu 
ogólnopolskiego w Bielsku- Białej.

W jaki sposób przygotowujesz się do konkursów?

 Po 
wybraniu tekstu 
uczę się go 
po 10-15 min 
dziennie. Gdy 
już go umiem, 
powtarzam 
codziennie 
wymowę całego 
tekstu, aby 
opanować go 
do perfekcji. Nie 
mówię tekstów 
przed lustrem, które pomaga opanować tremę, a rodzinie recytuję 
dopiero, gdy jestem pewny swych umiejętności.

O czym marzy przyszła sława aktorska?
 Na razie chcę ukończyć szkołę i studia. Moim marzeniem jest 
praca w redakcji gazety zajmującej się komputerami, w szczególności 
grami. Do marzeń można zaliczyć wyjazd na targi komputerowe w 
Niemczech lub Anglii.

Plany na przyszłość?
 Nie myślałem jeszcze o zawodzie, jaki chciałbym w przy-
szłości wykonywać. Jestem jedynie pewny, że nie będzie to aktorstwo.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci sukcesu w Bielsku – Białej.
Dziękuję.

Z Adrianem Studzińskim rozmawiała Emilia Mirocha

Gimnazjum

CZŁOWIEK Z PASJĄ

MIKROIMPLEMENTACJA – Babcia 
Irena i ja

W całym swoim życiu poznajemy setki, jeśli nie tysiące ludzi. 
Jedni trwają z nami przez lata, z innymi łączy nas tylko przypadkowa 
rozmowa w tramwaju pomiędzy przystankami. Każdy człowiek nosi 
w sobie swoją historię, czasem przepełnioną nadzieją i szczęściem, 
czasem łzami rozpaczy i bólem cierpienia. Nie każdy ma ochotę wracać 
do przeszłości, jest wielu takich, którzy wolą o niej zapomnieć, otrzepać 
metaforyczny pył z butów i pójść dalej, patrząc w przyszłość i nie oglą-
dając się za siebie. Niewielu też zresztą znalazłoby się ludzi gotowych, 
by ich cierpliwie wysłuchać, odkryć opowieści, które towarzyszą im 
w życiowej drodze, przez lata przechowywane na dnie serca. „Moja 
historia – integracja pokoleń” była projektem, który pozwolił nam 
wszystkim zatrzymać się na chwilę w ciągłym pośpiechu, przystanąć i 
spojrzeć uważniej na drugiego człowieka.

Kiedy w październiku ubiegłego roku  po raz pierwszy usłyszałam 
o tym, że gimnazjum będzie współpracować przy projekcie eduka-
cyjnym z Gminnym Centrum Informacji, wielu moich kolegów okazało 
ogromne zainteresowanie mikroimplementacją. Do udziału zachęcały 
barwne plakaty i ulotki, odbyło się także spotkanie informacyjne, na 
którym poznaliśmy szczegóły czekającego na nas zadania. Nie było ono 
łatwe, przed nami było wiele godzin warsztatów, spotkania z seniorami, 
poprowadzenie dla nich zajęć z informatyki, montowanie nagranych 
wywiadów.

To był wspaniały czas, choć musieliśmy włożyć w to wiele pracy, 
poświecenia oraz wysiłku, nie zabrakło nam czasu na rozmowy, zabawy 
oraz śmiech. Dzięki temu projektowi zawiązałam wiele znajomości, 
nie tylko z osobami ze szkoły, ale także i przede wszystkim z Panią 

Ireną Domalską. To Ona-moja rozmówczyni, wprowa-
dziła mnie w fantastyczny świat bohemy artystycznej, ale 

również, nawet wcześniej, podzieliła się bolesnymi doświadczeniami 
i wspomnieniami z czasu powstania warszawskiego. Jestem bardzo 
dumna z tego, że widziałam się z nią kilkanaście razy, a nie tylko raz 
podczas nagrywania wywiadu. To pomogło nam zbudować więź. Kiedy 
ogląda się owoc naszej pracy, widać tę nić porozumienia, która nas 
łączy. Ciężko jest aż zamknąć w słowach emocje, które towarzyszyły 
mi podczas każdego spotkania z Panią Ireną, jej słowa skierowane do 
mnie są cenniejsze niż rady ludzi najbardziej uczonych, jej opowiadań 
mogłoby się słuchać z zamkniętymi oczami przez cały dzień i noc, a jej 
uśmiech odwiewa najciemniejsze chmury i znów wstaje słońce… Na 
uroczystej konferencji podsumowującej całe działanie powiedziałam: 
,,Każdy byłby szczęśliwy, mając taką babcię jak Pani Irena.”

Ten projekt dał mi bardzo wiele, ale do czwartkowej konferencji 
jeszcze nie wiedziałam jak bardzo, bo to na niej miałam zaszczyt głosić 
przemówienie w imieniu młodzieży, to na niej mogłam dać krótki 
wywiad do telewizji, to na niej odebrałam nagrodę, praca i zaangażo-
wanie się całym moim sercem dały efekty- zdobyłam pierwsze miejsce. 
Ale nie to, choć wszystko było cudowne, było wtedy najważniejsze. 
Najbardziej cieszę się, że tego czwartkowego dnia podeszłam do Babci 
Ireny, usiadłam obok niej i rozmawiałam. Usłyszeć znowu jej głos, usły-
szeć, że jest z nas dumna- to dopiero było coś. Przytulałyśmy się, robili 
nam zdjęcia. Chyba byłyśmy dobrym dowodem integracji pokoleń. 
Największą swoją nagrodę dostałam,  kiedy tego dnia Pani Irena powie-
działa mi, że jest moją babcią i że jest ze mnie dumna. Te słowa do 
końca życia będę nosić w sercu. ,,Są dni, które na zawsze pozostają w 
ludzkiej pamięci. Czasem wystarczy jeden człowiek, jedna chwila lub 
jedno zdarzenie, aby czyjś świat nieodwracalnie się odmienił.”

Karolina Kempińska

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY



MERKURIUSZ SZKOLNY

32   Merkuriusz Mszczonowski  czerwiec 2014/nr 05 (222)

Nowy rok szkolny  2014/2015 będzie bardzo atrakcyjny dla uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mszczonowie

 Szkoła realizuje projekt „Wiedza i praktyka sukcesem na rynku 
pracy”, którego projektodawcą jest Fundacja rozwoju Demokracji 
Lokalnej Centrum Mazowsza.

Działaniami projektu będzie objętych 70 uczniów różnych zawodów, 
którzy będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 
kursach kwalifikacyjnych oraz płatnych miesięcznych stażach w przed-
siębiorstwach. 

Projekt zakłada uczestnictwo młodzieży w warsztatach, które 
uczą jak założyć i prowadzić własną firmę, co jest niezwykle ważne 
na obecnym rynku pracy, szczególnie w sytuacji, gdy można otrzymać 
wsparcie finansowe ze środków unijnych na założenie małych firm. 
Uczniowie będą też uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języków 
obcych, matematyki i informatyki .

 Niewątpliwie atrakcją będą kursy zawodowe z zakresu stylizacji 
paznokci , stylizacji fryzur     i wizażu oraz szkolenia dające uprawnienia 
do pracy na wózkach widłowych, obsługi sieci elektrycznej oraz przygo-
towujące do posługiwanie się programami magazynowymi.

Dla 53 uczniów i uczennic zaplanowano staże zawodowe w przed-
siębiorstwach, gdzie młodzież będzie mogła zdobyć doświadczenie 
zawodowe i skonfrontować swoją wiedzę i  umiejętności z praktyką. 
Za staże te każdy z uczestników otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
1500 zł brutto.

ZS

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mszczonowie

Nowości z Zespołu Szkół – TU WARTO 
UCZYĆ  SIĘ  ZAWODU 

 W dniach 7 – 8 maja 2014 roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Osuchowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Dni 
Matematyki” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Już 
po raz piąty uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów przystą-
pili do zmagań w dziedzinie matematyki. Konkurs został zorganizowany 
przez nauczycielki ZSP w Osuchowie: Joannę Bednarską i Ewę Termenę. 
Celem turnieju było: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań mate-
matycznych, wykorzystywanie umiejętności twórczego myślenia do 
rozwiązywania zadań problemowych oraz stworzenie uczniom możli-
wości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi uczniami. 

 Konkurs składał się z trzech części: testu  i dwóch tur zadań 
otwartych. 

Pierwszego dnia do rywalizacji przystąpiło 27 trzyosobowych 
drużyn ze szkół: Gimnazjum w ZSP nr 1 w Żyrardowie, Gimnazjum w 
ZSP nr 2 w Żyrardowie, Gimnazjum w ZSP nr 3 w Żyrardowie, Gimna-
zjum w ZSP nr 4 w Żyrardowie, Gimnazjum w ZSP nr 6 w Żyrardowie, 
Gimnazjum w ZSP nr 7 w Żyrardowie, Gimnazjum w Międzyborowie, 
Gimnazjum w Mszczonowie oraz Gimnazjum w Osuchowie. Najlepsze 
okazały się: Gimnazjum w ZSP nr 3 w Żyrardowie (I miejsce), Gimna-
zjum w ZSP nr 1 w Żyrardowie (II miejsce) oraz  Gimnazjum w Między-
borowie (III miejsce).

 W kategorii klas wyniki wyglądają następująco: 
w kategorii klas I:
I miejsce – Gimnazjum w ZSP nr 3 w Żyrardowie 
II miejsce – Gimnazjum w Międzyborowie
III miejsce – Gimnazjum w ZSP nr 6 w Żyrardowie
w kategorii klas II:
I miejsce – Gimnazjum w ZSP nr 1 w Żyrardowie
II miejsce – Gimnazjum w ZSP nr 3 w Żyrardowie
III miejsce – Gimnazjum w Mszczonowie 
w kategorii klas III:
I miejsce – Gimnazjum w ZSP nr 3 w Żyrardowie
II miejsce – Gimnazjum w Międzyborowie
III miejsce – Gimnazjum ZSP nr 1 w Żyrardowie

  Drugiego dnia rywalizowały 33 drużyny z 11 szkół: Szkoła 
Podstawowa w ZSP nr 1 w Żyrardowie, Szkoła Podstawowa w ZSP nr 
2 w Żyrardowie, Szkoła Podstawowa w ZSP nr 3 w Żyrardowie, Szkoła 
Podstawowa w ZSP nr 4 w Żyrardowie, Szkoła Podstawowa w ZSP 

nr 6 w Żyrardowie, Szkoła Podstawowa w ZSP nr 7 w Żyrardowie, 
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, Szkoła Podstawowa w Międzybo-
rowie, Szkoła Podstawowa w Lutkówce, Szkoła Podstawowa w Pieka-
rach, Szkoła Podstawowa w Osuchowie. Zwyciężyła Szkoła Podsta-

wowa w ZSP nr 3 w Żyrardowie, a 
drugie miejsce zajęły dwie szkoły: 
Szkoła Podstawowa w ZSP nr 7 w 
Żyrardowie i Szkoła Podstawowa w 
Międzyborowie. 

W kategorii klas uczniowie 
uzyskali następujące wyniki:

w kategorii klas IV:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w 

ZSP nr 2 w Żyrardowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa 

w ZSP nr 3 w Żyrardowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa 

w ZSP nr 7 w Żyrardowie
w kategorii klas V:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w 

Mszczonowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Piekarach
III miejsce –  Szkoła Podstawowa w ZSP nr 6 w Żyrardowie
w kategorii klas VI:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w ZSP nr 3 w Żyrardowie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w ZSP nr 6 w Żyrardowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w ZSP nr 4 w Żyrardowie

Zwycięskie szkoły otrzymały statuetki, natomiast uczniowie, którzy 
zwyciężyli w kategoriach klas otrzymali nagrody i dyplomy pamiątkowe.  

Nagrody zostały ufundowane przez: Radę Rodziców przy ZSP w 
Osuchowie, Panią Mariolę Lewandowską - właścicielkę Piekarni - 

Cukierni w Mszczonowie, Panią Wiolettę Traczyk - właścicielkę Papirusa 
w Mszczonowie oraz Firmę Fotograficzną „AGNES” w Mszczonowie.  
Bardzo dziękujemy Sponsorom za pomoc i wsparcie naszego konkursu. 

Organizatorki Dni Matematyki:
Joanna Bednarska

Ewa Termena

Osuchów

SZKOLNE ŚWIĘTO MATEMATYKI
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W piątek 9 maja już po raz trzeci odbył się Przedszkolny Festiwal 
Małych Form Teatralnych Smerfuś organizowany przez Przedszkole 
Niepubliczne Smerfolandia. W sali widowiskowej MOK stawiło się 
dziesięć zespołów z okolicznych placówek.  Były to reprezentacje, 
które jako pierwsze zgłosiły swoje uczestnictwo w imprezie. Podczas 
Festiwalu swoje reprezentacje wystawiały placówki  z  Międzyborowa, 
Piekar, Wręczy, Bobrowiec,  Żyrardowa Żabiej Woli, Mszczonowa oraz 
Tartak Brzózki. Dziesięcioosobowe zespoły pod okiem jury w składzie 
aktora- Jerzego Janeczka, poety-Józefa Pless, scenografki i autorki 
wielu książek Maciejki Mazan oraz instruktora teatralnego- Danuty 
Wójt  zaprezentowały kilkuminutowe przedstawienia o zróżnicowanej 
tematyce. Na deskach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury wystawiono  
słynne utwory Juliana  Tuwima, Charlesa Perreult, Jana  Brzechwy ale 
również spektakle według własnych scenariuszy. Przez ponad dwie 
godziny  na scenie w pięknych strojach często przy dźwiękach muzyki 
fantastycznie występowały przedszkolaki. Jury potwierdziło iż poziom 
imprezy znacznie wzrósł od lat poprzednich. 

W przerwach między kolejnymi przedstawieniami na dzieci czekały 
konkursy , tańce i zabawy organizowane przez wychowawców  Smerfo-
landii. Dzieciaki które zaprezentowały się na scenie po występie miały 
okazję pobawić się na dmuchanym zamku który czekał na nich w galerii. 
Dla wszystkich gości czekał również poczęstunek. Każdy uczestnik oraz 
opiekun został obdarowany upominkiem. Na zwycięzców czekały 
bardzo atrakcyjne nagrody. 

Festiwal swoją obecności zaszczycił Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, który osobiście zapewnił, ze impreza na stałe wpisze 

się w kalendarz wydarzeń kulturalnych miasta co zostało przyjęte grom-
kimi brawami. Gospodarz miasta wręczył upominki wszystkich opie-
kunom i wykonawcom oraz główne nagrody. W tym roku na podium 
stanęły Słoneczne Przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Żyrardowie, tuż 
za nimi na drugim miejscu uplasowały się dzieci z Innej Bajki, trzecia 
nagroda trafiła do Żabek z Żabiej Woli. Wygrani zostali kilkakrotnie 
nagrodzeni brawami. 

Smerfolandia była organizatorem imprezy i  nie brała udziału w 
konkursie jednak występ małych Smerfów tak podobał się publiczności 
i jury, że Józef Pless postanowił sam ufundować nagrodę za wspaniały 

występ dzieci,
Zgodnie z zapewnieniami Burmistrza kolejna impreza w przyszłym 

roku. Tym, razem będzie to już wojewódzki Festiwal Miniatur Teatral-
nych na który dyrekcja Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia 
zaprasza już dziś. 

Tekst: Smerfolandia

W dniu 8 maja 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Bobrowcach świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 
roku. Do tego dnia dzieci pod opieką Angeliki Woźniak  przygotowały 
lekcję historii, w formie przedstawienia dla społeczności szkolnej.  
Pani Marzena Taras wykonała gazetkę ścienną, a uczniowie ozdobili 
korytarz flagami i mapą Polski.

Uroczysta akademia rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego. Następnie Sylwia Czarnecka, jako nauczycielka, 
poprowadziła lekcję historii, w której to wystąpili w roli uczniów: 
Dawid Streflik, Arkadiusz Witecki, Mateusz Kok,  Edyta Gurbska, 
Jakub Górecki i Klaudia Sokołowska. Dzieci przypomniały znaczenie 
wydarzeń majowych dla wszystkich Polaków, zwróciły uwagę na 
potrzebę poszanowania tradycji narodowej, potrzebę poznania 
naszej wspaniałej historii. Uczniowie wyjaśniali istotę patriotyzmu  
i ojczyzny.

Na zakończenie uczennice klasy trzeciej: Klaudia Wojtyszczak, Kinga 
Kustosz oraz Patrycja Nalej przypomniały słowami piosenki o polskiej 
fladze, na której „czerwień to miłość”, a „biel serce czyste”. Zatem, 
„piękne są nasze barwy ojczyste”.

Angelika Woźniak

Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia

Przedszkolny Festiwal Małych Form 
Teatralnych Smerfuś

Bobrowce

Konstytucja 3 Maja

Dnia 15 maja 2014r do naszego przedszkola z 
wizytą przyjechało „Małe Laboratorium”. W 
klimacie prawdziwego laboratorium chemicz-
nego dzieci wykonywały doświadczenia pod 
okiem chemika. Przedszkolaki przed wykona-
niem pracy należało ubrać w fartuchy labora-
toryjne. Doświadczenia, które zostały przepro-
wadzone to:
- uzyskana chemicznie coca-cola

- doświadczenie z jajkiem
- doświadczenie z balonem

Oraz wiele innych ciekawych doświadczeń.
Na koniec dzieci otrzymały tajemny przepis 
do wykonania w domu za zgodą i w obecności 
osoby dorosłej. Dla chętnych udostępniamy 
przepis na „Wulkan”:
Potrzebne:
2 łyżeczki sody oczyszczonej, 2 łyżeczki kwasku 
cytrynowego, 2 łyżeczki płynu do mycia 
naczyń. ½ szklanki wody, barwnik (np. koncen-
trat buraczany). Barwnik nie jest konieczny, 
dodawany jest w celu zwiększenia atrakcyj-

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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  Wtorkowe wyjście do Ochotniczej Straży 
Pożarnej dwóch kolnych grup przedszkolnych, 
Motylków i Żabek, okazało się znów sukcesem. 
Dzieci wróciły zachwycone i oczywiście wszystkie 
deklarowały chęć zostania w przyszłości straża-
kami. Panowie Tomasz i Marcin pokazali dzie-
ciom nie tylko wozy, stroje i pomieszczenia stra-

żackie, ale również uczyli dzieci jak posługiwać 
się gaśnicą w razie niebezpieczeństwa. To była 
kolejna lekcja w terenie „ Jak zachowywać się w 
razie niebezpieczeństwa?”-oby nieprzydatna 

ności doświadczenia.
Wykonanie:
Do wysokiej szklanki wsypujemy sodę oczysz-
czoną i kwasek cytrynowy, mieszamy. Doda-
jemy płyn do mycia naczyń, barwnik oraz ½ 

szklanki wody. Doświadczenie należy wykonać 
w zlewie lub misce.
Podczas doświadczenia powstaje gaz – 
dwutlenek węgla, który ulatniając się powo-
duje powstanie piany z płynu do mycia naczyń, 

co przypomina lawę.
Życzymy przyjemnych wrarzeń.

Agnieszka Rypkowska

P R A C O W N I A  B A D A Ń 
M E D Y C Z N Y C H

AMA-MED
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8

RENTGEN USG
ZAPRASZAMY NA USG:
−	 PRZEPŁYWOWE NACZYŃ 

(DOPLER)
−	 PIERSI
−	 STAWU SKOKOWEGO
−	 JAMY BRZUSZNEJ
−	 TARCZYCY
−	 STAWÓW KOLANOWYCH
−	 STAWÓW BARKOWYCH
−	 STAWÓW NADGARSTKO-

WYCH
−	 INNE

T E L .  6 0 5  0 5 6  5 3 7 ,  
 ( 4 6 )  8 5 7  1 7  0 7

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

„SMERFUŚ”
Zaprasza dzieci w wieku 3 do 4 lat w godz. 9-12

  Dzieci znajdą u nas:
 Zajęcia pobudzające rozwój i kreatywność
 Naukę w oparciu o programy dydaktyczne zatwier-

dzone przez MEN
 Opiekę wykwalifikowanych nauczycieli
 1x w tygodniu język angielski i rytmika
 Teatrzyki i imprezy plenerowe
 Wystawy i prezentacje swoich prac
 2 posiłki dziennie: śniadanie, zupa
 Miłą atmosferę                                             

Rodzice znajdą u nas:
 Bezpieczne miejsce dla prawidłowego rozwoju 

swoich pociech (ubezpieczenie NNW) 
 Szereg okazji do wspólnych spotkań i zabawy

Mszczonów ul. Warszawska 39
W siedzibie Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia

Zapisy codziennie w godz.8.00-16.00  lub telefonicznie (46) 819 00 50

KLUB MALUCHA
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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”

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

Agencja Ochrony poszukuje 
pracowników  ochrony  

do Centrum Dystrybucyjnego  
w Mszczonowie. 

CV prosimy składać do CD Mszczonów, 
ul. Tarczyńska 121 lub przesyłać na adres 
email : kanareczek6@onet.eu

Klub Honorowych Dawców Krwi 
„Strażak” OSP Mszczonów infor-

muje o kolejnej zbiórce krwi, która 
odbędzie się 27 czerwca w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 na placu 

przed Domem Strażaka w Mszczo-
nowie.
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 

Mszczonowskim”!
Cennik ogłoszeń 
1 strona  - 400 zł
1/2 strony  - 200 zł
1/4 strony  - 100 zł
1/8 strony  - 50 zł
1/16 strony - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ: 0,11gr/do 
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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 przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza Mszczonowskiego 
wynosi 2000 egzemplarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe pojawienie 
się ogłoszenia w „Merkuriuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być zwolnione 
organizacje i instytucje niekomercyjne, w zależności od 
treści i objętości materiałów przekazanych redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane na pierwszej 
stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej osoba korzystająca 
z tej usługi jest zobowiązana dostarczyć materiały rekla-
mowe w ilości przewidzianej do umieszczenia w Merku-
riuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponsorowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawiający, tekst musi 
być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w formie elektro-
nicznej przygotowanej do umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji 
artykułów lub ogłoszeń nie odpowiadających profilowi 
pisma lub jeśli ich forma lub treść może spotkać się z 
negatywnym odbiorem czytelników pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia lub reklamy 
w Merkuriuszu Mszczonowskim proszeni są o skontakto-
wanie 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 oglo-
szenia w MM na podane konto lub bezpo-
srednio w kasie GCI.

INFORMACJA
Urząd Miejski w Mszczonowie uprzejmie informuje,  

że w dniu 
7 czerwca 2014 roku 

w centrum Mszczonowa odbędzie się 
XVIII JARMARK MSZCZONOWSKI, 

związku z tym zostaną przeniesione przystanki autobusowe 

od dnia 7 czerwca od godziny 6.00 
do dnia 8 czerwca do godziny 10.00 

i zlokalizowane zostaną na 
ul. Tarczyńskiej (przy PKO).

  Z ruchu zostaną wyłączone następujące ulice: 
Plac Piłsudskiego, Sienkiewicza, Kilińskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.
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