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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA

W środę 25 czerwca 2014 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której 
radni jednomyślnie udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi,  
a także wysłuchali informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie.

Informacja na temat działalności Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury
Grażyna Pływaczewska, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury przedstawiła radnym  prezentację multimedialną, podczas 
której radni mogli zapoznać się z szeroką i zróżnicowaną ofertą 
kulturalną oferowaną przez MOK w roku 2013 oraz w pierwszej 
połowie roku 2014.  
Wśród szerokiej gamy zajęć oferowanych przez MOK znalazły się 
m.in.: zajęcia grupy teatralnej „Skorpion”, grup wokalnych „Voice” 
i „Wokaliza”, nauka gry na gitarze, zajęcia z nowoczesnych form 
tańca, zajęcia plastyczne, rytmiczne, recytatorskie, teatralne. 
Jak podkreśliła dyrektor MOK-u, oprócz stałych zajęć prowadzo-
nych przez MOK, ośrodek organizuje szereg imprez plenerowych i 
okolicznościowych, w tym coroczny Jarmark Mszczonowski, Odpust 
w Lutkówce czy Dożynki w Osuchowie. W ośrodku odbywają się 
liczne  przedstawienia, cykliczne wernisaże, koncerty w klubie 
młodzieżowym, koncerty okolicznościowe z okazji Walentynek, 
Dnia Matki, czy też Dnia Kobiet. Ośrodek  organizuje liczne konkursy, 
w tym wokalne, recytatorskie, teatralne. W MOK-u także odbywają 
się spotkania Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Zawsze specjalny 
program MOK przygotowuje na okres ferii zimowych, a także 
letnich wakacji. Oferta ośrodka skierowana jest zarówno do dzieci, 
młodzieży, dorosłych, jak również seniorów, którzy mogą skorzystać 
z szerokiej oferty zajęć w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska, podziękowała dyrektor 
MOK-u za ogromne zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz wciąż 
powiększającej się oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych w ośrodku. 
Radna podkreśliła również, że Mszczonowski Ośrodek Kultury jest 
wzorem dla tego typu placówek. 
Wielu słów uznania nie szczędził także Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej, który stwierdził, że program MOK-u to 

istny majstersztyk. 
- Jako Rada Miejska jesteśmy pod wrażeniem dzia-

łalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy za 
rozpowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy 
Mszczonów- podkreślił Marek Zientek.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor MBP w Mszczonowie zdał infor-
mację z działalności jednostki podkreślając, że podstawowym  
warunkiem  prawidłowego  funkcjonowania  biblioteki jest syste-
matyczny  wpływ  nowości  i  równoległe  wycofywanie  publikacji  
nieprzydatnych. 
W roku 2013 biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1838 wol. o 
łącznej wartości 37341,33 złotych. 
Za własne środki budżetowe zakupiono 1321 wol. za kwotę 28 
341,33 złotych zaś za  fundusze  uzyskane  dzięki  dotacji  Mini-
sterstwa  Kultury  i  Dziedzictwa Narodowego zakupiono 517 wol. 
za kwotę  9 000,00 złotych. W sumie użytkownicy mają  dostęp do 
28066 książek. 
Jak wspomniał dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski w minionym roku 
dokonano bardzo dużej selekcji zbiorów bibliotecznych w filii w 
Osuchowie. Dzięki współpracy z innymi bibliotekami bardzo znisz-
czony i przestarzały księgozbiór filii udało się uzupełnić książkami 
przekazanymi w darze przez biblioteki w Lesznowoli i Raszynie.
Do biblioteki w Mszczonowie zakupione zostały także audiobooki 
i filmy, których wypożyczanie rozpoczęto od 2014 roku. W sumie 
zakupiono 116 jednostek: audiooboków – 72 tytuły za kwotę – 
1632,32 złotych, filmów – 44 tytuły za kwotę – 1049,95 złotych.
W roku 2013 biblioteka zarejestrowała 29660 odwiedzin, zapisano  
1677 nowych czytelników. 
Na  odwiedziny  w  bibliotece  oprócz  czytelników  odwiedzających  
wypożyczalnie, czytelnie i stanowiska komputerowe składają się 
także odwiedziny dzieci, które w bibliotece bawią się, grają w gry 
planszowe, spędzają przerwy i odrabiają prace domowe.  
Ogółem w roku sprawozdawczym 2013 odnotowano: 29 660 
odwiedzin w wypożyczalni, a prawie 500 osób uczestniczących w 
imprezach kulturalnych.
Dyrektor wspomniał także, że uruchomiona została nowa strona 
biblioteki www.biblioteka-mszczonow.pl, z bieżącymi informacjami 
o działalności biblioteki i katalogiem elektronicznym.
Na zakończenie Łukasz Załęski omówił wyzwania, które stoją przed 
biblioteką.
- Przed nami Program Rozwoju Bibliotek, cykl szkoleń dla pracow-
ników, tworzenie planu rozwoju biblioteki na 3 lata, chcemy 
zmodernizować nasze obydwie placówki, musimy rozbudować 
działalność edukacyjno-kulturalną obydwóch placówek, tworzenie 
kolekcji multimedialnych, budowa „marki” biblioteki jako miejsca 
przyjaznego i otwartego  na potrzeby mieszkańców, a także nowo-
czesnego idącego z duchem czasu, dopasowanie godzin otwarcia 
do potrzeb lokalnej społeczności- wyliczał cele placówki dyrektor 
MBP w Mszczonowie.
- Cieszę, się że udało się Panu wprowadzić tak wiele zmian wyma-
gających wiele poświecenia i zaangażowania. Cieszę się również, 
że dociera Pan do różnych grup wiekowych, co wpływa na coraz 

Otwarcie obrad

http://www.biblioteka-mszczonow.pl
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większe zainteresowanie biblioteką wśród społeczności lokalnej- 
powiedziała radna Barbara Gryglewska.
- Chcę Panu podziękować za ciężką pracę i za to co zostało wdro-
żone. Cieszę się, że gmina pozyskała dobrego dyrektora – podsu-
mował na koniec Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2013 rok
Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa przedstawił 
radnym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Budżet gminy na rok 2013 został dokonany uchwałą z 27 grudnia 
2012 roku. W roku 2013 budżet ulegał zmianom poprzez uchwały i 
zarządzenia burmistrza Mszczonowa. 
W sprawozdaniu wykazano, że dochód wykonany został na poziomie 
48 mln 701 tysięcy złotych, co stanowi 99% ustalonego i skory-
gowanego planu dochodów. Wydatki zaś stanowiły 49 mln 479 
tysięcy złotych, co stanowi 96% ustalonego i skorygowanego planu 
wydatków. Na koniec roku 2013 deficyt budżetowy wyniósł 778 
tysięcy złotych przy zaplanowanym deficycie w wysokości 2 mln 
252 tysięcy złotych. 
Jak poinformował burmistrz Grzegorz Kozłowski zmniejszenie defi-
cytu było możliwe dzięki prowadzonym przez burmistrza Mszczo-
nowa ograniczeniom w wydatkach bieżących budżetu.
Grzegorz Kozłowski podkreślił także, że gmina w roku ubiegłym 
pozyskała ponad 2 mln złotych ze środków Unii Europejskiej.
W ramach ogólnych wydatków wykonano szereg inwestycji w tym 
m.in. dwa przyszkolne place zabaw w Bobrowcach i we Wręczy, 
nawierzchnię i chodnik na osiedlu Spokojna, przebudowę ulicy 
Spacerowej w Grabcach Józefpolskich, przebudowę centrum wsi 
Bobrowce i Piekary oraz modernizację remizy w Osuchowie i termo-
modernizację remizy we Wręczy, a także zakupiono lekki samochód 
do ratownictwa technicznego dla OSP Mszczonów. Wykonano 
również budowę wodociągu w Lutkówce, rekultywację gminnego 
składowiska odpadów, przebudowę drogi Lutkówka- Lutkówka 
Kolonia, przeprowadzono też cyfryzację kina w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury.
Jak poinformował burmistrz Kozłowski, wskaźniki zadłużenia osią-
gnęły poziom 4,9 % oraz 41,42% przy ustawowych 15% oraz 60%. 
W związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozy-
tywną opinię z wykonania budżetu w 2013 roku.

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
Mszczonów głosowali wszyscy obecni radni.

Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi  Mszczo-
nowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że w dniu 29 maja br. na posiedzeniu Komisji radni 
dokonali rzetelnej, merytorycznej analizy sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym 
oraz opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
Jak podkreślił Krzysztof Krawczyk, za udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium głosowali jednogłośnie wszyscy  członkowie komisji.
- W wyniku analizy i prac nad wykonaniem budżetu Komisja wnio-
skuje o udzielenie burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu 
prawidłowego wykonania budżetu za rok 2013- poinformował 
Krzysztof Krawczyk. 
W uzupełnieniu Waldemar Suski, wiceprzewodniczący Komisji 
Budżetu powiedział, że wszyscy członkowie Komisji Budżetu szcze-
gółowo poddali analizie sprawozdanie  finansowe z wykonania 
budżetu wyrażając jednogłośnie pozytywną opinię.
W wyniku głosowania wszyscy obecni na sali radni jednomyślnie 
zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi.
Po uzyskanym absolutorium burmistrz podziękował za udzielone 
absolutorium oraz za konstruktywną współpracę.
- Jestem dumny, że nasza praca i współpraca jest merytoryczna i 
konstruktywna, co przekłada się na osiągane sukcesy. Życzę nam 
aby szczęście nas nie opuszczało i żebyśmy w tym samym składzie 
mogli pracować w przyszłej kadencji- podsumował Józef Grzegorz 
Kurek.

Podjęte uchwały 
Podczas sesji przyjęto szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w 
sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: 
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę 
Mszczonów. Przyjęto również uchwałę dotyczącą aktualizacji 
odnowy miejscowości Wręcza i Lutkówka polegającej na budowie 
chodników i zatok autobusowych w tych miejscowościach oraz 
uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 
2014. 

Radni w trakcie prac

Radny  Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
wnioskował za udzieleniem burmistrzowi absolutorium

Radna Barbara Gryglewska, podziękowała dyrektor MOK-u za 
ogromne zaangażowanie i ciężką pracę na rzecz wciąż powiększającej 

się oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych w ośrodku
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Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa  między sesjami
Burmistrz poinformował, że gmina Mszczonów w najbliższym czasie 
przejmie dworzec kolejowy w Mszczonowie od PKP w ramach poro-
zumienia między gminami dotyczącego modernizacji i urucho-
mienia połączenia kolejowego na trasie Mszczonów-Tarczyn-
-Piaseczno-Warszawa. 
Józef Grzegorz Kurek wspomniał także o modernizacji budynku 
weterynarii, w którym będzie wymiana dachu oraz przeniesienie 
na zewnątrz klatki schodowej.
Burmistrz poinformował, że zgodnie z przyjętym planem inwestor ( 
Global Parks) wraz z gminą Mszczonów uczestniczą w cyklu spotkań 
związanych z uzyskaniem pozwoleń na podłączenie Aquaparku do 
sieci niezbędnych mediów.
Z przedstawionej informacji wynikło również, że inwestycje własne 
samorządu realizowane są zgodnie z planem. W chwili obecnej 
gminie zostały do rozstrzygnięcia trzy przetargi, w tym na parking 
i saunę na terenie Term oraz na plac zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu.
Spraw różne
Niecodziennym wydarzeniem przed rozpoczęciem obrad, było 
uroczyste wręczenie stypendiów dla czwórki stypendystów ze szkół 
z terenu gminy Mszczonów.
Józef Grzegorz Kurek wręczając stypendia  pogratulował uczniom 
wiedzy podkreślając, że  pieniądze zdobyte głową są najdroższe i 
najcenniejsze.
Wiele ciepłych słów skierował także do stypendystów i ich rodziców 
Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie.
- To dla nas zaszczyt i honor, że możemy tak uzdolnionym osobom  
w gminie Mszczonów wręczyć te skromne uznane. Liczę, że w przy-
szłości wypracowane własnym intelektem pieniądze będą większe i 
będą bardziej Was satysfakcjonowały- powiedział Łukasz Koperski.
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska, jako przewodniczą 
Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży pogratulowała wszystkim 
nagrodzonym  oraz pedagogom i dyrektorom szkół, których praca 
miała wpływ na osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce.

Łukasz Nowakowski

W ramach Programu Stypendialnego Gminy 
Mszczonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
Burmistrz Mszczonowa przyznał w roku szkolnym 
2013/2014 cztery stypendia następującym stypendy-
stom:

1.	 Sandrze Materskiej – uczennicy III klasy Gimna-
zjum im. JanaAdama Maklakiewicza w Mszczo-
nowie.

2.	 Przemysławowi Iżyckiemu – uczniowi klasy 
IIIa Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie.

3.	 Ewelinie Annie Ziółkowskiej - uczennicy IV klasy 
Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w 
Mszczonowie.

4.	 Sylwii Karolinie Jasińskiej - uczennicy IV klasy 
Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w 
Mszczonowie.

Wszyscy obecni na sali radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi

„Jestem dumny, że nasza praca i współpraca 
jest merytoryczna  

i konstruktywna, co przekłada się na osiągane 
sukcesy” - podsumował 

burmistrz Józef Grzegorz Kurek

Wspólne zdjęcie władz samorządowych Mszczonowa ze 
stypendystami

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

16 czerwca 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 było wysłu-

chanie informacji z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w roku 
2013 i w pierwszym kwartale bieżącego 
roku.
Sprawozdanie przedstawił  Łukasz Krzysztof 
Załęski, dyrektor MBP w Mszczonowie, 
który omówił podejmowane przez biblio-
tekę inicjatywy oraz przedstawił dane 
liczbowe dotyczące posiadanych zbiorów 
bibliotecznych, zakupionych nowych książek 
oraz informacje mówiące o poziomie czytel-
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nictwa na terenie gminy.
Zdaniem Łukasza Załęskiego poziom czytel-
nictwa w roku ubiegłym wzrósł w porów-
naniu do lat ubiegłych z uwagi na wymianę 

części księgozbioru na nowe pozycje. 
Zdaniem dyrektora grupą, która najczęściej 
korzysta z biblioteki to mieszkańcy w wieku 
25- 40 lat. Ogółem w roku ubiegłym odno-
towano 30 tysięcy wypożyczeń.
Wiele uwagi poświęcono omówieniu podej-
mowanych przez bibliotekę działań i wpro-
wadzeniu nowych rozwiązań. Dyrektor 
wspomniał o angażowaniu się jednostki w 
krajowe projekty, w tym m.in. Ogólnopolski 
Program Rozwoju Bibliotek, współpracę 
z innymi bibliotekami oraz z jednostkami 
oświatowymi z miasta i gminy Mszczonów.
Jak wspomniał Łukasz Załęski w planach jest 

pełna informatyzacja placówki w Mszczo-
nowie i Osuchowie oraz przeprowadzenie 
remontów w obu bibliotekach.
W podsumowaniu, radna Barbara 
Gryglewska oraz przewodniczący komisji 
Piotr Chyła w imieniu wszystkich radnych 
podziękowali  dyrektorowi MBP za podej-
mowane przez bibliotekę inicjatywy, które 
wpływają na większe zainteresowanie 
placówką wśród mieszkańców.

Łukasz Nowakowski

18 czerwca 2014 roku.
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.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinfor-
mował radnych o wyłonieniu wykonawcy 
na przebudowę ulicy Niesiołowskiego w 

Mszczonowie. W ramach inwestycji wyko-
nane zostaną chodniki i parking oraz zmie-
niona zostanie organizacja ruchu pojazdów 
na ulicy, jednokierunkowo od ulicy Tarczyń-
skiej w kierunku ulicy Maklakiewicza. 
Całkowity koszt robót wyniesie 260 tysięcy 
złotych. 
Józef Grzegorz Kurek wspomniał również, 
że niebawem ogłoszone zostaną kolejne 
przetargi dotyczące m.in. placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu oraz parkingu i 
groty solnej w mszczonowskim kompleksie 

basenów termalnych. 
Burmistrz oznajmił, że w chwili obecnej 
projekt budowy wodociągu w Wygnance
nie został zakwalifikowany do dofinanso-
wania ze środków unijnych. Zdaniem burmi-
strza władze samorządowe będą starały się 
o uzyskanie wsparcia w kolejnym naborze 
wniosków. Gmina starać się także będzie o 
wsparcie finansowe na budowę centrum 
wsi we Wręczy i w Lutkówce. 
W dalszej części posiedzenia komisji, radni 
wysłuchali Ewę Zielińską, dyrektora ZOPO 
w Mszczonowie oraz Teresę Koszulińską, 
naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, 
które omówiły projekty uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej.

Łukasz Nowakowski

17 czerwca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, radna 
Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, radny 
Waldemar Suski, radny Marek Baumel, 
radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara 
Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Sportu i Młodzieży.

Tematem posiedzenia komisji było wysłu-
chanie informacji o planowanych remon-
tach placówek oświatowych w okresie 
wakacji oraz informacja na temat pozyski-
wania środków finansowych z zewnątrz na 
realizację zadań z zakresu oświaty i sportu.
Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczo-
nowie szczegółowo omówiła zakres plano-
wanych w okresie wakacyjnym remontów 

placówek oświatowych podkreślając, że 
według wyliczeń prace remontowe wyniosą 
w sumie około 70 tysięcy złotych. W 
głównej mierze wykonane zostaną drobne 
remonty polegające na malowaniu ścian 
oraz odświeżaniu pomieszczeń i posadzek. 
Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński 
zasugerował potrzebę naprawy elewacji 
budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówce. 
W wyniku dyskusji radny zasugerował, żeby 
uniknąć w przyszłości niszczenia zewnętrz-
nych ścian w pierwszej kolejności należa-
łoby poprawić poszycie dachowe.
Następnie, dyrektor Ewa Zielińska poin-
formowała radnych o pozyskanych w roku 
2013 zewnętrznych środkach finansowych.
Ewa Zielińska wymieniła szereg programów 
z których korzystają gminne placówki 

oświatowe, w tym m.in. z systemowego 
projektu pn. „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I - III 
szkół podstawowych” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W podsumowaniu, Barbara Gryglewska, 
jako przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży podkreśliła, że jako 
emerytowana nauczycielka z pełną świa-
domością stawia za wzór mszczonowskie 
placówki oświatowe, które wykazują się 
dobrym zarządzeniem przez dyrektorów 
oraz należytym finansowaniem z budżetu 
gminy.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

23 czerwca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli radny 
Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, 
radny Zdzisław Banasiak, oraz radny Jerzy 

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego
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Siniarski, jako przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpie-

czeństwa Publicznego.

Głównym tematem posiedzenia komisji 
była ocena stanu oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta i gminy Mszczonów.
Jak poinformowała radnych Hanna 
Kaniewska z Wydziału Gospodarki Gminnej 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie na 
terenie gminy zamontowanych jest ponad 2 
tysiące opraw oświetlenia ulicznego.
Do końca 2015 roku gmina zmodernizuje 
wszystkie lampy wprowadzając oświe-

tlenie licznikowe w miejsce ryczałtowego, 
co w perspektywie czasu oznaczać będzie 
oszczędności w miejskim budżecie.
Samorząd na bieżąco wymienia lampy oraz 
instaluje nowe. Ostatnią tego typu inwe-
stycją była budowa oświetlenia w ulicy 
Niesiołowskiego. Ponadto, gmina przewi-
duje w tym roku budowę oświetlenia ulicz-
nego w ulicy Szkolnej we Wręczy i Olszówce, 
a także w ulicy Piekarskiej w Strzyżach.

Łukasz Nowakowski

24 czerwca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, radny 
Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Kraw-
czyk, radny Marek Baumel oraz radny 
Waldemar Suski, jako wiceprzewodni-
czący Komisji Budżetu i Mienia Komunal-
nego.

Rada Miejska w Mszczonowie, zgodnie 
z przepisami jakie wprowadziła ustawa 
o finansach publicznych zobligowana 
została do rozpatrzenia i zatwierdzenia 
przedłożonego przez burmistrza Mszczo-
nowa sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy Mszczonów na 2013 rok.
W związku z tym, Grzegorz Kozłowski 
zastępca burmistrza Mszczonowa 
podczas posiedzenia Komisji Budżetu i 
Mienia Komunalnego szczegółowo mówił 
sprawozdanie z wykonania ubiegłorocz-
nego budżetu.
W sprawozdaniu wykazano, że dochód 
wykonany został na poziomie 48 mln 701 
tysięcy złotych, co stanowi 99% ustalo-
nego i skorygowanego planu dochodów. 
Wydatki zaś stanowiły 49 mln 479 tysięcy 
złotych, co stanowi 96% ustalonego i 
skorygowanego planu wydatków. Na 
koniec roku 2013 deficyt budżetowy 
wyniósł 778 tysięcy złotych przy zaplano-
wanym deficycie w wysokości 2 mln 252 
tysięcy złotych.
Jak poinformował burmistrz Grzegorz 
Kozłowski zmniejszenie deficytu było 
możliwe dzięki prowadzonym przez 
burmistrza Mszczonowa ograniczeniom 
w wydatkach bieżących budżetu.
Grzegorz Kozłowski podkreślił także, że 
gmina w roku ubiegłym pozyskała ponad 

2 mln złotych ze środków Unii Europej-
skiej.
W ramach ogólnych wydatków wyko-
nano szereg inwestycji w tym m.in. dwa 
przyszkolne place zabaw w Bobrowcach 
i we Wręczy, nawierzchnię i chodnik 
na osiedlu Spokojna, przebudowę ulicy 
Spacerowej w Grabcach Józefpolskich, 
przebudowę centrum wsi Bobrowce 
i Piekary oraz modernizację remizy w 
Osuchowie i termomodernizację remizy 
we Wręczy, a także zakupiono lekki samo-
chód do ratownictwa technicznego dla 
OSP Mszczonów. Wykonano również 
budowę wodociągu w Lutkówce, rekulty-
wację gminnego składowiska odpadów, 
przebudowę drogi Lutkówka- Lutkówka 
Kolonia, przeprowadzono też cyfryzację 
kina w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.
Jak poinformował burmistrz Kozłowski, 
wskaźniki zadłużenia osiągnęły poziom 
4,9 % oraz 41,42% przy ustawowych 15% 
oraz 60%. W związku z tym Regionalna 
Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 
opinię z wykonania budżetu w 2013 roku.
W wyniku głosowania, wszyscy obecni 
członkowie komisji pozytywnie zaopinio-
wali przedłożone sprawozdanie.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Koledze

Janowi Zwierzchowskiemu
Radcy Prawnemu Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają 
Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie 
oraz koleżanki i koledzy  
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Koleżance

Teresie Koszulińskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Brata
składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie 
oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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Na tematy związane z działalnością 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia 

Historycznego oraz funkcjonowaniem 
Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
oraz Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej rozmawiamy z radną Barbarą 

Gryglewską, emerytowaną nauczycielką 
historii, a zarazem współtwórczynią obu 

Izb.

Pani Barbaro, proszę przypomnieć skąd 
wziął się pomysł, aby w Mszczonowie 
powstało Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne oraz lokalne muzea historii, 
bo chyba tak można nazwać obie Izby. 
- Powstanie Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego w naszej gminie 
podyktowane było potrzebą sformali-
zowania działań lokalnych pasjonatów 
historii. Zarówno miasto jak i gmina 
posiadają bogatą przeszłość, którą jako 
stowarzyszenie chcieliśmy poznawać i 
promować.
Poza tym, zamysł powołania MSH zrodził 
się z w związku z organizowaniem corocz-
nych zbiórek pieniędzy na odbudowę 
zniszczonych i zapomnianych grobów. 
Każdego roku, pierwszego listopada człon-
kowie MSH wraz z rekonstruktorami GRH 
STRZELCY im. 31pSK, przeprowadzają  
zbiórkę  pieniężną  na dwóch mszczonow-
skich cmentarzach parafialnych oraz na 
cmentarzach  w Osuchowie i Lutkówce.
Na mszczonowskich nekropoliach histo-
rycy i rekonstruktorzy zbierają  fundusze 
na odbudowę grobu państwa Bieleckich, 
przedwojennych dziedziców majątku 
Gnojna oraz  na renowację pomnika 
księdza proboszcza Marcina Polkowskiego. 
W tym miejscu chciałabym podkreślić, 
że nie byłoby Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego oraz obu Izb, 
gdyby nie ogromne wsparcie i pomoc 
Gminnego Centrum Informacji z dyrektor 
Beatą Sznajder na czele. Dziękuję także 
pracownikom centrum za zaangażowanie 
w podejmowane przez MSH inicjatywy.
Czy można pokusić się o tezę, że bogata 
historia Mszczonowa i zaangażowanie 
lokalnych pasjonatów historii były 
powodem powstania Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów?

- Zdecydowanie tak, bowiem Mszczonów 
ma czym się chwalić. Dzięki uprzejmości 
wielu ludzi i naszej działalności z roku 
na rok powiększamy zbiory muzealne, 

tworząc nowe 
wystawy, które 
cieszą się nieby-
wałym zaintere-
sowaniem wśród 
lokalnej społecz-
ności, ale też 
pasjonatów historii 
z całego kraju, którzy nas odwiedzają. 
Cieszę się, że dzięki działalności Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego, 
którego jestem członkinią oraz powstania  
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz 
Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
zrealizowałam swoje przedwyborcze prio-
rytety do których należały m.in. powięk-
szenie zbiorów IPZM, kultywowanie 
tradycji patriotycznej, a także propa-
gowania wiedzy o lokalnej historii. Nie 
możemy bowiem zapomnieć, że każdego 
człowieka kształtuje historia, która ma 
ogromny wpływ na naszą tożsamość.

Pani Barbaro wspomniała Pani o Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, której 
nie byłoby w Mszczonowie gdyby nie Pani 
zaangażowanie i upór w dążeniu do jej 
powstania. Proszę powiedzieć jak funk-
cjonuje ta kolebka lokalnej historii, po 
ponad roku od jej oficjalnego otwarcia. 
- Na wstępie chciałabym podkreślić, że 
nie byłoby tej Izby, gdyby nieoceniona 
pomoc ŚP Jadwigi Konc Stępkowskiej, 
która odeszła od nas w maju br. To dzięki 
jej dobroci i wsparciu pozyskaliśmy na 
rzez Izby wiele pamiątek oraz rodzin-
nych historii. W tym miejscu chciałabym 
podziękować także władzom Mszczonowa 
w osobach burmistrza Józefa Grzegorza 
Kurka i zastępcy burmistrza Grzegorza 
Kozłowskiego oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego, a 
także wszystkim radnym za wsparcie 
w odrestaurowaniu Rodzinnego Domu 
Maklakiewiczów.
Doskonale pamiętam jak kilkanaście lat 
temu nawiązaliśmy pierwszy kontakt z 
rodziną Maklakiewiczów. Najpierw czeka-
liśmy na przejęcie budynku przez gminę, 
potem długo czekaliśmy na dotację z Mini-
sterstwa Kultury. Nikt wtedy nie myślał, 
że Izba będzie mieściła się w tak pięknie 
zrewitalizowanym budynku w którym 
niegdyś mieszkały całe pokolenia tego 
rodu.
Chcąc kultywować tradycję tętniącego 
życiem i muzyką rodzinnego domu Makla-
kiewiczów z końcem czerwca br. zorgani-
zowany został I Mszczonowski Festiwal 

Świętojański, który zapisał się w kartach 
historii Mszczonowa jako wspaniała inicja-
tywa ciesząca się ogromnym zaintereso-
waniem.
Jestem szczęśliwa, że Festiwal odniósł taki 
sukces, bowiem takie właśnie były zało-
żenia powołania i utrzymania Izby Pamięci 
Rodu Maklakiewiczów. Miała ona bowiem 
spełniać  rolę  miejsca, które będzie prze-
znaczone dla wszystkich, którzy związali 
swoje życie z muzyką klasyczną. Zamysł 
powstania IPRM był taki, aby promować 
mszczonowski wkład w rozwój tej muzyki, 
upowszechniać wiedzę  o słynnym, arty-
stycznym rodzie Maklakiewiczów, a także 
stwarzać możliwości rozwoju talentów 
muzycznych wśród młodych mieszkańców 
gminy. 
Dyskutując na temat historii nie można 
zapomnieć o niebagatelnej działalności 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej dzia-
łającej przy Mszczonowskim Stowarzy-
szeniu Historycznym. Proszę przybliżyć 
działalność tej grupy.
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„STRZELCY” im. 31 pułku Strzelców 
Kaniowskich skupia   rekonstruktorów i 
członków  wspomagających, którzy swoją 
działalnością  kultywują pamięć  o boha-
terskich żołnierzach 31 PSK.  
Zrzeszeni w GRH  miłośnicy historii uczest-
niczą w inscenizacjach, odbywających się 
w różnych miejscowościach kraju, a nawet 
poza granicami Polski. 
Bardzo mocny nacisk kładziemy  na nasz 
udział w lokalnych uroczystościach patrio-
tycznych i rocznicowych.  Główną  specjal-
nością  grupy jest odtwarzanie drużyny 
strzeleckiej z okresu wojny  obronnej  
1939 roku.  Bierzemy udział także w insce-
nizacjach z okresu I wojny światowej, 
Powstania Styczniowego, Powstania 
Warszawskiego oraz wojny polsko- bolsze-
wickiej. Należące do grupy  panie  oraz 
młodzież i  dzieci  wcielają  się  w ludność 
cywilną  typową  dla odtwarzanego okresu 
historycznego. 
Jako przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej w 
Mszczonowie cieszę się, że GRH skupia 
wielu młodych ludzi, którzy uczą się historii 
poprzez czynny udział w rekonstrukacjach.
W tym miejscu chciałabym zachęcić do 
zasilenia naszych szeregów, wstępując 
do GRH.  W tym celu należy skontak-
tować się z panem Piotrem Dymeckim  
(tel. 607 099 577). 

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

Historia kształtuje naszą tożsamość
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W poniedziałek 14 lipca 2014 roku, podczas uroczystej gali, która 
odbyła się w Warszawie ogłoszono wyniki elitarnego Rankingu 
Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”.
W tegorocznej edycji konkursu w kategorii „gminy miejskie i 

miejsko-wiejskie”, gmina Mszczonów reprezentując 
Mazowsze znalazła się w zaszczytnym gronie  najlep-
szych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 

zajmując prestiżowe 6 miejsce z wynikiem 58,96 punktów, 
plasując się tuż za podwarszawskim Błoniem (4 miejsce, 59,42 
punktów) i przed Grodziskiem Mazowieckim ( 12 miejsce w 
rankingu z sumą 57,52 punktów). 
W kategorii „gminy miejskie i miejsko- wiejskie” zwyciężył 
Krasnystaw (województwo lubelskie) zdobywając w sumie 63,11 
punktów.
W kategorii miast na prawach powiatu zdecydowanym liderem 
został Gdańsk, zaś w kategorii gmin wiejskich zwyciężyła Świdnica.
Zanim jednak doszło do wyboru najlepszych jednostek samo-
rządu terytorialnego Kapituła Konkursu oceniła samorządy w 
dwóch etapach. W pierwszym wzięto pod uwagę dane finansowe 
wybierając miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały 
swoimi finansami w latach 2010-2013 i jednocześnie najwięcej 
w tym czasie inwestowały. Aby wybrać samorządy do drugiego 
etapu, oceniono m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych 

Z Markiem Zientkiem, wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie, a zarazem przewodniczącym 

Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego 
rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie przewodniczący podczas czerw-
cowej sesji Rady Miejskiej, radni jedno-
głośnie udzielili absolutorium burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
za prawidłowe wykonanie budżetu w 
roku 2013. Proszę powiedzieć jaki był 
miniony rok finansowy dla mszczonow-
skiego samorządu?
- Dla jednostek samorządu terytorialnego 
podobnie jak i dla wielu zakładów pracy 
nadal odczuwalne są skutki kryzysu finan-
sowego. Samorząd Mszczonowa w tym 
trudnym okresie podjął wiele inicjatyw 
by zaradzić ogólnorynkowej bessie i 
zapewnić stabilizację finansową gminy.
Podobnie jak w roku ubiegłym gminna 
gospodarka finansowa prowadzona jest 
prawidłowo, a budżet charakteryzuje się 
dobrą kondycją finansową.
Żebym nie był gołosłowny chcę podkre-
ślić, że w roku 2013 dochód gminy wyko-
nany został na poziomie 48 mln 701 
tysięcy złotych, co stanowi 99% ustalo-
nego i skorygowanego planu dochodów. 
Wydatki zaś stanowiły 49 mln 479 tysięcy 
złotych, co stanowi 96% ustalonego i 
skorygowanego planu wydatków. Na 
koniec roku 2013 deficyt budżetowy 
wyniósł 778 tysięcy złotych przy zaplano-
wanym deficycie w wysokości 2 mln 252 
tysięcy złotych.
Zmniejszenie deficytu było możliwe 
dzięki wprowadzonym przez burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka ograniczeniom w 
wydatkach bieżących budżetu.

Warto także 
podkreślić, że 
ponad 2 mln 
złotych gmina 
pozyskała ze 
środków Unii Euro-
pejskiej.
W związku z powyższymi wartościami 
wskaźniki zadłużenia osiągnęły poziom 
4,9 % oraz 41,42% przy ustawowych, 
dopuszczalnych 15% oraz 60%, co 
jednoznacznie potwierdza, że gmina 
Mszczonów jest stabilną finansowo i 
wiarygodną jednostką samorządu teryto-
rialnego.
Będąc przy temacie spraw związanych z 
budżetem, wydatkami i przychodami nie 
możemy zapomnieć o czynionych przez 
gminę inwestycjach. 
Jako radny z terenów sołectw: Osuchów, 
Strzyże, Zimnice, Kowiesy, Lutkówka 
Kolonia wielokrotnie stara się Pan 
kierować gminne środki na zadania 
inwestycyjne realizowane głównie w 
Pańskim okręgu wyborczym. Proszę 
wymienić jakie projekty wykonano w 
minionym roku budżetowym.
- Wielokrotnie o tym już mówiłem, ale 
raz jeszcze powtórzę, że dumny jestem, 
iż Osuchów od zeszłego roku ma nowo-
czesną remizę strażacką na miarę XXI 
wieku.
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 
580 tysięcy złotych, w tym dofinan-
sowanie unijne 250 tysięcy złotych w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W tym miejscu raz jeszcze 
chciałbym podziękować burmistrzom 
Józefowi Grzegorzowi Kurkowi oraz Grze-
gorzowi Kozłowskiemu za wsparcie finan-
sowe i merytoryczne tej jakże ważnej i 

kluczowej dla lokalnej społeczności inwe-
stycji.
W ramach inwestycji drogowych wyko-
nano przebudowę drogi Lutkówka – 
Lutkówka Kolonia o długości 1,7 kilometra 
za łączną kwotę 451 tysięcy złotych.
Mieszkańcy czekali na tą drogę od wielu 
lat. Na szczęście, działając  w interesie 
mieszkańców udało się prawnie rozwiązać 
wszystkie istniejące przeszkody.
Dokończono także ulicę Strażacką w 
Osuchowie, której  wartość w roku 2012 
wyniosła 32 tysiące złotych, zaś w 2013 - 
42 tysiące złotych.
W tym roku jeszcze, wykonana 
zostanie nawierzchnia ulicy Okrężnej w 
Osuchowie. Wartość inwestycji wyniesie 
76 tysięcy złotych.
W najbliższych planach inwestycyj-
nych samorząd Mszczonowa zamierza 
wykonać remont ulicy Wrzosowej w 
Kowiesowie oraz przeprowadzi moderni-
zację centralnego ogrzewania w Zespole 
Szkół w Osuchowie. Jak co roku prze-
znaczone zostaną także środki na tzw. 
fundusz sołecki w ramach którego zreali-
zowane zostaną zadania określone przez 
mieszkańców danego sołectwa. 
W imieniu małych mieszkańców 
Osuchowa i okolicznych wsi kieruję 
słowa podziękowania do burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka za uruchomienie 
od 1 września 2014 roku przedszkola 
przy Zespole Szkół. Rozwiąże to wielu 
rodzinom problem opieki nad dziećmi. 
Maluchy będą miały super warunki do 
rozwoju, nauki i zabawy pod opieką 
doświadczonych pedagogów.
Dziękuję za rozmowę
- Ja również dziękuję i korzystając z okazji 
serdecznie zapraszam mieszkańców 
miasta i gminy Mszczonów  na gminne 
Dożynki w Osuchowie, które odbędą się 
w tym roku 14 września. 

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Ranking Samorządów

Mszczonów po raz kolejny  
w czołówce ogólnopolskiego 
Rankingu „Rzeczpospolitej”

Wywiad

Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  
Mszczonowie  w 2014 r, ponownie bierze 
udział w projekcie unijnym „Lepsze jutro 
Młodych”, współfinansowanym przez 
Europejski Fundusz Społeczny.

Celem ogólnym projektu jest podnie-
sienie kompetencji zawodowych i 
społecznych 16- stu bezrobotnych oraz 
nieaktywnych zawodowo z terenu gminy 

Mszczonów. W tym 10 kobiet i 6 mężczyzn.
Projekt ma za zadanie przywrócenie 

uczestnikom zdolności do aktywnego 
poszukiwania pracy oraz znalezienia 
zatrudnienia. Możliwość integracji w 
społeczeństwie, zwiększenie motywacji, 
kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie 
z napotykanymi przeszkodami w realizacji 
tych procesów i umożliwienie powrotu do 
„normalnego” życia.

Każdy z Beneficjentów  Ostatecznych 
podpisał kontrakt socjalny, obejmujący 
instrumenty aktywnej integracji. 

W maju 2014 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie organizacyjne uczestników 

projektu  „ Lepsze jutro Młodych”. Na 
spotkaniu organizacyjnym Kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -  
Barbara Ciszewska  zapoznała uczestników 
z planem realizacji projektu. 

W ramach aktywnej integracji w maju 
2014 r. w dniach od 26.05 do 30.05 odbył 
się pierwszy kurs zawodowy  -  „ Opiekun 
osób starszych” trwający 40 godz. dydak-
tycznych, w którym uczestniczyło 8 osób. 
Na w/w kursie beneficjenci nauczyli się 
między innymi w jaki sposób opiekować 
się osobą starszą, jakie choroby najczęściej  

W tegorocznym ogólnopolskim rankingu Gazety Prawnej, gmina 
Mszczonów została wyróżniona w kategorii gminy miejsko-wiej-
skie.
Ideą projektu było wybranie najlepszych prezydentów, burmi-
strzów i wójtów oraz gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miast 
poniżej 100 tys. mieszkańców i miast powyżej 100 tys. miesz-
kańców, które wyróżniają się szczególną działalnością w zakresie 
inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz turystyki, 

sportu i rekreacji. 
Zanim jednak doszło do wyboru 
redakcja oceniła najlepszych 
włodarzy w polskich samo-
rządach, bazując na odpo-
wiedziach, jakie zostały przy-
gotowane  przez miasta  i 
gminy. Redakcja starała się 
m.in. dowiedzieć, co włodarze 
i gminy rzeczywiście robią 
dla swoich mieszkańców, aby 
ułatwić im kontakty z urzędem.

oprac. Łukasz Nowakowski
Źródło: Dziennik Gazeta 

Prawna

(pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, wartość środków unij-
nych, indywidualny wskaźnik zadłużenia, dyna-
mikę wzrostu wydatków i dochodów własnych 
oraz nakłady inwestycyjne, transport i łączność.
Po pomyślnym przejściu pierwszego etapu 
gminy wypełniały ankietę składającą się z 18 
pytań, które dotyczyły m.in. udziału wydatków 
na realizację kontraktów z organizacjami 
pozarządowymi, liczby złożonych wniosków o 
dofinansowanie organizacji pozarządowych, 
wydatków mieszkaniowych, stopy bezrobocia, 
liczby nowych podmiotów gospodarczych w 
latach 2010-2013, a także oceny wiarygodności 
kredytowej i finansowej gminy.
O łącznej klasyfikacji decydowała suma 
punktów z obu etapów.
Wyboru najlepszych samorządów, sklasyfiko-
wanych w rankingu Złotej Setki dokonała jak co 
roku niezależna kapituła. W tym roku w jej skład 
weszli przedstawiciele różnych instytucji i środowiska, którym 
zależy na rozwoju samorządności w Polsce, a w tym: Jerzy Buzek- 
Przewodniczący Kapituły, były Premier RP, Europoseł, były Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego, Zygmunt Berdychowski- 
Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w 
Krynicy,  Hanna Majszczyk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Finansów, specjalizuje się w podatkach pośrednich i samorządach, 
Piotr Galas- Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego 
PKO Bank Polski, Jerzy Stępień- Prawnik, Senator, Przewodniczył 

Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu, 
były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Paweł 
Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiej-
skich RP, Andrzej Porawski - Dyrektor Biura 
Związku Miasta Polskich (od 1991 r.), Adam 
Kowalewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stani-
sław Sudak – Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz 
Anna Cieślak-Wróblewska – Dziennikarka 
działu ekonomicznej „Rzeczpospolitej”.
Zdaniem burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, 
ranking jest doskonałym podsumowaniem 
dokonań danej jednostki samorządu terytorial-
nego, które rzutują na funkcjonowanie i rozwój 
gminy oraz wpływają na poziom życia miesz-
kańców.
Tegoroczne prestiżowe miejsce Mszczonowa 
świadczy o kontynowaniu przez gminę dobrej 

passy i wzorowo prowadzonej polityce finansowej jednostki.
Do sukcesu bez wątpienia przyczynił się także fakt, że władze 
samorządowe mogą pochwalić się zrównoważonym rozwojem 
gospodarczym oraz wzorową współpracą z organizacjami poza-
rządowymi, efektywnym wspieraniem przedsiębiorczości lokalnej 
oraz aktywną walką z bezrobociem i prowadzeniem efektywnej 
polityki prorodzinnej.

Łukasz Nowakowski
Źródło: Rzeczpospolita

MOPS

Lepsze jutro Młodych

Wyróżnienie

Mszczonów laureatem rankingu 
„Perły Samorządu. Nowoczesna 
Gmina. Nowoczesne Miasto”
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Wakacje w pełni, a wraz z nimi szereg realizowanych przez 
gminę Mszczonów inwestycji.
Jednym z zakończonych ostatnio projektów była przebudowa 
chodnika po stronie południowej ulicy Tarczyńskiej. Tegoroczna 
inwestycja była drugim etapem zadania, którego pierwszy etap 
obejmujący przebudowę chodnika po stronie północnej na 
odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Spółdzielczej wykonany 
został w roku ubiegłym. Koszt tegorocznej inwestycji to około 
100 tysięcy złotych.
Kolejnym, niebagatelnym zadaniem była budowa oświetlania 
w ulicy Niesiołowskiego w Mszczonowie. W ramach inwestycji 
zamontowano pięć słupów oświetleniowych za łączną wartość 
30.701,81 złotych. Ponadto, do końca września bieżącego roku  

zakończona zostanie budowa chodnika, miejsc 
postojowych oraz przebudowa tejże ulicy za łączną 
wartość 268 tysięcy złotych. 

Po modernizacji zmieni się nie tylko wygląd, ale także organi-
zacja ruchu w ulicy Niesiołowskiego na której ruch odbywać się 
będzie jednokierunkowo od ulicy Tarczyńskiej  do ulicy Makla-
kiewicza.
Dużym zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez gminę 
Mszczonów jest także projekt dotyczący wykonania systemu 
odzysku ciepła z wody termalnej zespołu basenów otwartych w 
Mszczonowie.
Wybudowany  system odzysku ciepła pozwoli na wydłużenie 

występują u osób w podeszłym wieku, jak 
wykonywać czynności związane z utrzyma-
niem higieny osobistej osoby starszej, w 
jaki sposób organizować czas wolny osobie 
starszej, a także poznali podstawy pierw-
szej pomocy przedmedycznej. W czerwcu 
2014 r. w dniach od 11.06. do 13.06. odbył 
się kurs „ Obsługi kasy fiskalnej” trwa-
jący 20 godzin dydaktycznych, w którym 
udział wzięło 12 beneficjentów. Na kursie 
„ Kasy fiskalne” beneficjenci poznali 
między innymi podstawowe akty prawne 
związane ze stosowaniem kas fiskalnych, 
rodzaje kas fiskalnych  oraz nauczyli się 
praktycznej obsługi kasy fiskalnej.

Również w czerwcu 2014 r. w dniu 
09.06 odbyły się zajęcia warsztatowe ABC 
Przedsiębiorczości, w których udział wzięli 
wszyscy beneficjenci. Zajęcia miały na celu 
zachęcić uczestników projektu do podjęcia 

własnej działalności gospodarczej.
W ramach działań o charakterze środo-

wiskowym odbył się dwudniowy wyjazd 
studyjny Kórniki- Poznań – Biskupin – 
Gniezno - Kruszwica. Na wyjeździe bene-
ficjenci mieli okazję zwiedzić zamek w 
Kórnikach, Stare Miasto oraz Katedrę 
w Poznaniu, Muzeum Archeologicznie 
w Biskupinie, Katedrę w Gnieźnie jak 
również mieli okazję wejść na Mysią Wieżę 
w Kruszwicy.

W kolejnych miesiącach planowane są 
jeszcze między innymi kursy: na kierowcę 
wózków widłowych z bezpieczną wymianą 
butli gazowej, kurs wizażu jak również 
zajęcia warsztatowe – trening umiejęt-
ności psychospołecznych z psychologiem 
oraz warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy z doradcą zawodowym. W paździer-
niku 2014 odbędzie się konferencja na 

zakończenie projektu.  
Uczestnicy projektu „ Lepsze jutro 

Młodych” objęci są kompleksowym 
systemem wsparcia przez okres reali-
zacji projektu tj. od 01.01.2014 r.  do 
31.10.2014 r. 

Opiekun osób starszych

Wyjazd studyjnyObsługa kasy fiskalnej

Budowy i przebudowy

Letnie inwestycje
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czasu pracy basenów sezonowych rekreacyjnego i pływackiego. 
Projektowany system pozwala na pobieranie wody uzdatnionej 
(obiegowej) z pierwszego obiegu i po dodatkowej „obróbce“ 
(filtracja i naświetlanie promieniami UV) przetłoczenia jej do 
instalacji basenu rekreacyjnego (obieg drugi). 
Dzięki zasileniu basenu rekreacyjnego strumieniem wody  o 
temperaturze około 36 stopni Celsjusza, możliwym jest utrzy-
manie w basenie temperatury wody na poziomie ok. 32 stopni, 

przy zmniejszonym wykorzystaniu wymiennika ciepła. Tempera-
tura wody utrzymywana jest na zakładanym poziomie około  26 
stopni Celsjusza, przy zmniejszonym wykorzystaniu istniejącego 
systemu podgrzewania wody. 
W ramach zamówienia wybudowano 360 metrów elastycznego 
rurociągu oraz komorę instalacyjną z filtrem piaskowym, lampę 
niskociśnieniową UV, trzy przepływomierze oraz trzy pompy do 
wody basenowej.
Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 156 033,90 zł brutto. 
Niniejsze zadanie inwestycyjne stanowi cześć projektu pn.: 
Rozbudowa produktu turystycznego pod nazwą Weekend z 
Termami Mszczonów, na realizację którego gmina Mszczonów 
uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości 85 % 
kosztów kwalifikowanych.
Obecnie gmina Mszczonów czeka na realizację budowy groty 
solnej oraz dodatkowych miejsc parkingowych, które w znaczący 
sposób uatrakcyjnią ofertę mszczonowskich Term. Ponadto, 
samorząd po ogłoszonym przetargu przystąpi do budowy nowo-
czesnego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu.

Łukasz Nowakowski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.

Gmina Mszczonów z początkiem maja br. podpisała umowę z 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącą dofinanso-
wania ze środków Unii Europejskiej projektu pod nazwą: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józe-
fpolskie”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidual-
nych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Na ten cel samo-
rząd Mszczonowa uzyskał dofinansowanie na poziomie 77,01 %,co 
stanowi kwotę 11 318 851,32 złotych, przy całkowitej wartości 
projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości  
14 844 644,46 złotych.
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości wód powierzch-
niowych i podziemnych na terenie gminy Mszczonów i ich ochrona 
przed zanieczyszczeniami. Realizacja  tego celu nastąpi poprzez 
działania służące uporządkowaniu gospodarki ściekowej: rozbu-
dowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni 
ścieków. Projekt zakłada, że wdrożenie nowoczesnych technologii 
oczyszczania ścieków przyczyni się do spełniania  przez gminę 
obowiązków w zakresie gospodarki ściekowej wynikającej z 
dyrektyw unijnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych.

Projekt podzielony został na kilka etapów. Pierwsze dwa obejmo-
wały budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o 
długości 4,2 km w Grabcach Józefpolskich, która została zrealizo-
wana w latach 2011-2012 oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu Spokojna w Mszczonowie w ulicach Ks. Poniatowskiego, 
Spokojna, Bagno, Boczna i ulicy Szkolnej, łącznie 1,8 kilometra. 
Prace zostały zrealizowane w latach 2010 – 2011.
Ostatnim etapem projektu jest modernizacja i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.
Modernizacja ma na celu dostosowanie procesów technologicz-
nych do aktualnych 
wymagań dotyczących 

Inwestycje

Ruszyła modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Grabcach Józefpolskich
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jakości ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do odbiornika 
oraz unowocześnienie rozwiązań technicznych dla eliminacji uciąż-
liwych prac ręcznych. Istniejąca oczyszczalnia wymaga wymiany 
urządzeń wyposażenia technologicznego oraz budowy nowego 
węzła przeróbki osadu. W celu usprawnienia pracy oczyszczalni w 
ramach projektu przewiduje się wprowadzenie nowych urządzeń 
wstępnego, mechanicznego oczyszczania – kraty gęstej i piaskow-
nika, dzięki którym wyeliminowany zostanie etap uciążliwych prac 
ręcznych. 
W wyniku modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami na 
oczyszczalni zostanie zautomatyzowane. Dodatkowo przewiduje 
się wykonanie gruntownego remontu istniejącego budynku admi-
nistracyjno-technicznego polegającego na wymianie pokrycia 
dachowego, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji 
wewnętrznych, przebudowie kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń 
na potrzeby załogi w tym  m. in. dostosowanie szatni, łazienek i 
pokoju socjalnego do wymagań przepisów. Ponadto teren oczysz-
czalni zyska nowy wygląd dzięki remoncie istniejących dróg 
wewnętrznych oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń.
W wyniku ogłoszonych w kwietniu przez gminę Mszczonów prze-
targów nieograniczonych zostali wybrani wykonawca robót budow-

lanych oraz inżynier kontraktu. Wykonawcą inwestycji pn. „Rozbu-
dowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce 
Józefpolskie” zostało wybrane konsorcjum Firm w składzie: Lider - 
FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy 
ul. Mszczonowskiej 73,  oraz  Partner -Eko-MTK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Brwinowie przy ul. Kępińskiej 62. za kwotę 12.878.100,00 zł. 
Natomiast funkcję inżyniera kontraktu na budowie pełni Firma 
SAFEGE Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Solec 22 w Warszawie 
za kwotę 212.790,00 zł. Z początkiem czerwca Wykonawca rozpo-
czął prace budowlane.  Planowany  termin zakończenia inwestycji  
to 15 maja 2015 roku.

Łukasz Nowakowski

W czwartek, 12 czerwca w hotelu Panorama  w Mszczonowie, 15- lecie 
swojego istnienia świętował Związek Sadowników RP. 
W uroczystości wzięli udział m.in. Marek Sawicki, minister rolnictwa, 
Czesława Ostrowska wiceminister pracy, współautorka ustawy o 
zatrudnianiu cudzoziemców, a także wiceprezesi agencji: Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Jarosław Wojtowicz i Rynku Rolnego, 
Lucjan Zwolak. W jubileuszu wzięli też udział: prof. Eberhard Makosz, 
prof. Franciszek Adamicki i Witold Boguta.
Uczestniczący w spotkaniu Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczo-
nowa podziękował sadownikom za trud włożony w rozwój polskiej 
gospodarki i eksportu, podkreślając, że budującym jest fakt, iż Polska 
jest znaczącym liderem eksportu jabłek na rynki zagraniczne.
- Życzę Państwu dalszych sukcesów i tak dynamicznego rozwoju, jak 
przez te ostatnie 15 lat- podsumował burmistrz Mszczonowa.
W trakcie trwania jubileuszu w sposób doniosły wręczono zasłużonym 
dla sadownictwa członkom związku odznaczenia i dyplomy. W tym 
zaszczytnym gronie nie zabrakło przedstawicieli z gminy Mszczonów, w 
tym Andrzeja Osińskiego oraz Krzysztofa Czarneckiego, którym życzymy 

dalszych sukcesów.

Łukasz Nowakowski

Rys historyczny

Z inicjatywy sadowników regionu 
grójeckiego został powołany do życia 
w maju 1999 roku Związek Sadow-
ników Mazowsza z siedzibą w Grójcu. 
Związek jest organizacją apolityczną, 
dobrowolną, samorządną o celach 
nie zarobkowych, działającą na rzecz 
i w interesie sadowników. W dniu 
24 lipca 1999 roku w Belsku Dużym 
odbyło się pierwsze Walne Zebranie 

Członków, na którym wybrano 7-osobowy Zarząd. Pierwszym prezesem 
został Zbigniew Przybyszewski. Na kolejnym Walnym Zebraniu w 
styczniu 2001 rozszerzono skład Zarządu Głównego. Obecnie w jego 
skład wchodzą: Prezes, 10 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Delegatów i prezesi jednostek terenowych. 8 stycznia 2002 odbyło się 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, na którym wybrano nowego 
prezesa Zarządu Głównego, Mirosława Maliszewkiego. Zmieniono 
także nazwę stowarzyszenia na: Związek Sadowników Rzeczpospolitej 
Polskiej.
Głównym celem działalności związku jest reprezentowanie potrzeb 
i interesów zawodowych sadowników prowadzenie doradztwa w 
zakresie produkcji sadowniczej, kształtowanie opinii i ocen na temat 
produkcji sadowniczej. Ponadto opiniowanie i wypowiadanie się w 
sprawach dotyczących sadowników i organizowanie życia koleżeń-
skiego i samopomocy koleżeńskiej.

Źródło: http://www.ppr.pl.

15-lecie istnienia

Jubileusz Związku Sadowników 
Rzeczpospolitej Polskiej  
w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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31 maja 2014  r. w sobotę, 
w biurze Cechu w Mszczo-
nowie przy ulicy Żyrardow-
skiej 4 odbyło się Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawcze 
członków Cechu Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Mszczo-
nowie.  Honorowymi gośćmi 
byli:  Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek i Prezes 
Izby Rzemieślniczej Mazowsza, 
Kurpi i Podlasia w Warszawie 
Mieczysław Lipowski.  Zebra-
nych gości powitał w imieniu 
Zarządu Prezes Zbigniew 
Bednarek . Na Przewodniczą-
cego zebrania wybrany został 

Wojciech Łuczyński, skarbnik Zarządu Cechu,  Sekretarzem była Elżbieta 
Zabiełło-Adamczyk, kierownik biura Cechu. Wybrana została Komisja 
Mandatowo-Skrutacyjna i Komisja Uchwał i Wniosków. Prezes odczytał 
sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 27 kwietnia 2013 r. do 
31 maja 2014 r. Przedstawione zostało także sprawozdanie finansowe 
za miniony okres sprawozdawczy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Janusz Michalak odczytał sprawozdanie Komisji i wnioskował o udzie-
lenie absolutorium dla Zarządu, co zostało jednogłośnie przegłosowane. 
Anna Bednarek, przewodnicząca Sądu Cechowego przedstawiła spra-
wozdanie Sądu Cechowego. Małgorzata Olczak, Wiceprezes Zarządu 
odczytała plan działania Zarządu  na 2014 rok, a Wojciech Łuczyński, 
skarbnik Zarządu przedstawił plan finansowy na 2014 r., odpowiednie 
Uchwały zostały przegłosowane. Następnie glos zabrał Prezes Izby 
Mieczysław Lipowski dziękując za zaproszenie na Walne Zgromadzenie 
Cechu.  Na zakończenie zebrania Prezes Cechu Zbigniew Bednarek 
podziękował zebranym za udział w Walnym Zgromadzeniu członków 
Cechu oraz zaprosił na tradycyjne spotkanie integracyjne „Powitanie 
Lata”, które odbyło się w leśniczówce w Osuchowie. Na ognisku do 
przybyłych z zebrania członków Cechu oraz zaproszonych gości dołączył 
Starosta Powiatu, Wojciech Szustakiewicz z małżonką oraz przedstawi-
ciele OSP w Mszczonowie: Prezes Janusz Legięcki i naczelnik Grzegorz 
Koperski z małzonkami. Tegoroczna impreza „Powitanie Lata 2014” 
upłynęła w wyjątkowo rodzinnym i serdecznym nastroju.

Konkurs BHP dla uczniów zakładów rzemieślniczych – sukces mszczo-
nowskiej uczennicy 
15 maja w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła 
Polskiego w Warszawie, odbył się Ogólnopolski Finał XIII edycji 
Konkursu Wiedzy z Prawa Pracy i BHP dla pracowników młodocianych. 
Zebranych gości i uczestników konkursu przywitała Dyrektor Zespołu 
Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Jolanta Kosakowska. 
Następnie głos zabrał Poseł Artur Bramora, Przewodniczący Sejmowej 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, który pogratulował zwycięzcom 
regionalnego etapu Konkursu. Jak co roku konkurs adresowany jest do 
młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawo-

dowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających prak-
tykę u rzemieślników. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z 
zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. 
Organizatorami na etapie regionalnym są: Izba Rzemieślnicza, zrze-
szone Cechy Rzemiosł oraz Okręgowy Inspektorat Pracy. Etap regio-
nalny odbył się 14 kwietnia w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i 
Podlasia w Warszawie. W konkursie tym wzięły udział dwie uczennice 
z mszczonowskiej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Sylwia Choińska i 
Małgorzata Piekarska, które zatrudnione są z Zakładzie Fryzjerskim 
Grażyny Pietrzyk w Mszczonowie. Uczestnikami ogólnopolskiego etapu 
Konkursu są zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w etapie regionalnym, 
stanowiący dwuosobowy zespół reprezentujący Izbę Rzemieślniczą. W 
regionalnym Konkursie w mazowieckiej Izbie Rzemieślniczej wzięło 
udział 18 uczniów zatrudnionych w rzemiośle z 9 cechów. Uczennica 
Sylwia Choińska z mszczonowskiego Cechu przeszła do finału i została 
zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego. Sylwia reprezentowała 
na etapie ogólnopolskim nie tylko mszczonowski Cech, ale także Izbę 
Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia z Warszawy, co jest dla niej 

i dla Cechu dużym wyróżnieniem i osiągnięciem. W siedzibie Związku 
Rzemiosła Polskiego laureaci zmagań regionalnych otrzymali zadania 
konkursowe, na których rozwiązanie mieli godzinę. Uczestniczyło 48 
uczniów z całej Polski.  W tym roku zwycięzcą został Karol Becker, uczeń 
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z Izby Rzemiosła ze 
Słupska, który otrzymał nagrodę główną - skuter. Naszej uczennicy z 
Mszczonowa, reprezentującej region mazowiecki, należą się wielkie 
słowa uznania i gratulacje za zajęcie 8 miejsca w konkursie. Nagrody 
dla laureatów i dyplomy dla uczestników konkursu wręczyli Prezes 
Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Z-ca Głównego Inspektora 
Pracy Małgorzata Kwiatkowska oraz Przewodniczący Komisji organizacji 
oświaty Zawodowej i Nadzoru ZRP Zbigniew Lenart oraz przedstawi-
ciel Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konkurs cieszy  się coraz większa 

Z życia mszczonowskiego Cechu 

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Mszczonowie
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W dniach 22-23 czerwca bieżącego roku Mszczonów gościł Biskupa 
diecezji łowickiej Józefa Zawitkowskiego. 
W niedzielę, pierwszego dnia wizytacji Biskup odwiedził mszczonowską 
parafię pw. Św. Jana Chrzciciela, a dzień później spotkał się z przedsta-
wicielami władz mszczonowskiego samorządu, dyrektorami, kierowni-

popularnością, na co wskazuje wzrastająca liczba uczestników regio-
nalnych. Promocja tego wydarzenia przyczynia się do zainteresowania 
młodzieży nie tylko samym konkursem, ale także tematyką zasad BHP 
i higieny pracy. 

Uroczystości Bożego Ciała 
19 czerwca w Mszczonowie odbyły się uroczystości Bożego Ciała, w 
których czynny udział wzięli także przedstawiciele Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. Tradycyjnie Cech wystawił Ołtarz przy swojej 
siedzibie na ul. Żyrardowskiej 4, rzemieślnicy – członkowie Cechu złożyli 
się na kwiaty, które wyglądały tego roku wyjątkowo pięknie i okazałe. 

Rzemieślnicza Pielgrzymka na Jasną Górę 2014 
29 czerwca odbyła się  Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła do Często-

chowy. W tym roku pod hasłem przewodnim: Wierzę w Syna Bożego. 
Uczestnicy Pielgrzymki po przejściu na Błonia jasnogórskie złożyli 
kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie wprowadzili poczty 
sztandarowe na Szczyt Jasnogórski. W uroczystościach uczestniczył 
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Po Mszy Świętej 
nastąpiło modlitewne przejście ze sztandarami przed Cudowny Obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej. Rzemiosłu towarzyszył  Rzemieślniczy 
Chór Męski „Pochodnia” oraz Jasnogórska Orkiestra Dęta. Organiza-
torem XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę była  Często-
chowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W uroczystości tej uczest-
niczyli także przedstawiciele Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Mszczonowie: Wiceprezes Małgorzata Olczak z mężem,  Piotr Chyła z 
małżonką, Andrzej Biedrzycki, Sławomir Wojtczak. 

Elżbieta Zabiełło-Adamczyk

Wizytacja

Wizytacja mszczonowskiego samorządu

Z ŻYCIA GMINY

I ZLOT SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI I 
MOTOROWERÓW, jaki odbył się  w Mszczo-
nowie 27 lipca swoją  popularnością  zaskoczył  
nawet organizatorów.  Mszczonowianin Jacek 
Borowiec i mieszkaniec Gąby Jarosław Tara-
siuk nie kryli zadowolenia z tego, że ich pomysł 
aż   tak bardzo przypadł do gustu  pasjonatom 
zabytkowych pojazdów, a przede wszystkim   
mieszkańcom, którzy tłumnie pojawili się  na 
Placu Piłsudskiego, aby podziwiać  ekspono-
wane zabytki. W sumie na mszczonowskim 
rynku można było podziwiać ok. czterdziestu  
leciwych samochodów  i blisko trzydzieści  
motocykli.  Wśród prezentowanych pojazdów  
pojawił się nawet jeden rower. Jego właści-
ciel -Damian Siwiec stwierdził, że zabytkowe 
rowery, mogą być  równie ciekawą pasją  jak 
samochody, czy motocykle, więc  liczy na to, 
iż za rok formuła zlotu zostanie rozszerzona 
także na kolekcjonerów takich dwóch kółek.  
Formuła I Zlotu była bardzo luźna. Nale-
żało się tylko pojawić  ze swoim pojazdem, 
chcieć  pokazywać  go  widzom, opowiedzieć 
publicznie do mikrofonu o jego specyfice, 
a także uczestniczyć  w przejeździe ulicami 

miasta, który zakończył całą zabawę. 
Gdy w jednym miejscu spotyka się  tak 

wielu pasjonatów, to z pewnością  zrodzą  się 
tam niesamowite inicjatywy. Tak tez  stało 
się  tym razem.  Przybyli na miejski rynek 
zgodnie poparli pomysł, aby II Zlot miał już 
rangę krajową  i zyskał ciekawszą   oprawę. 
Wszystko wskazuje na to, że Mszczonów pozy-
skał właśnie kolejną   imprezę. Bez żadnej 
wątpliwości można też  orzec, że spotka się 
ona z życzliwym przyjęciem mieszkańców. 
Gdy premiera jest tak udana, to należy się  
spodziewać, że drugą odsłonę również  czeka 
sukces.  

Podczas pierwszego zlotu królowały 
polskie produkcje rodem z PRL-u. Maluchy, 
duże FIATY, SYRENY, WARSZAWY… wszystkie 
egzemplarze dopieszczone w każdym  szcze-
góle. Ich właściciele nie tylko zadbali o ich 
karoserie i silniki… niesamowite było to, jak 
pieczołowicie odtworzyli tez  inne elementy 
z epoki. Na tylniej  półce jednego z FIATÓW  
można było zobaczyć: starą książkę  serwisową, 
gazetę  z epoki oraz inne przedmioty sprzed 
30—40 laty. Obok skarbów polskiej motory-
zacji stały też  dawne obiekty pożądania zza 
zachodniej granicy: MERCEDESY, OPLE, VOLKS-
WAGENY… Naprawdę było na co popatrzeć. 
Trafiło się  też  kilka pojazdów militarnych, w 
tym cieszący się wyjątkową sympatią dzieci 
LAND - ROVER     SANTANA. 

Wieloletni kierowca jednej z mszczonow-

skich taksówek, czyli specjalista w dziecinie 
motoryzacji, pan Tadeusz Grzegory,  podsumo-
wując całe wydarzenie stwierdził, że dobrze 
się stało, że w końcu miejscowi i okoliczni 
wielbiciele zabytkowej motoryzacji mogli się  
spotkać  w jednym miejscu,   zaprezentować  
swoje pieczołowicie odtwarzane okazy, a 
także wymienić się doświadczeniami, a nawet 
zaprzyjaźnić. Jego opinię  podzieli organiza-
torzy    i dodali, że liczą, iż  dzięki takim inicja-
tywom  wiele cennych pojazdów zostanie 
ocalonych, a młodzi  ludzie będą mieli okazję  
zarazić  się  naprawdę  pięknym hobby.  

Piotr Dymecki

Pasjonaci pojazdów

Pierwszy i już z pewnością 
nie ostatni… ZLOT
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kami, naczelnikami oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie, oraz Jednostek Organizacyjnych gminy Mszczonów, a także 
strażakami z OSP w Mszczonowie, OSP we Wręczy i OSP w Grabcach 
Towarzystwo.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Domu Strażaka w Mszczonowie, 
gdzie Jego Ekscelencja w sposób dostojny powitany został kwiatami i 
obdarowany drobnymi upominkami. Następnie, przedstawiciele władz 
samorządowych oraz gminnych instytucji w kilku zdaniach przedstawili 
informację dotyczącą realizowanych przez ich jednostki zadań i podej-
mowanych inicjatyw.
Jako pierwszy głos zabrał Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Mszczonowie, który w imieniu wszystkich radnych serdecznie 
powitał Biskupa podkreślając, że samorząd Mszczonowa, zawsze bliski 

kościołowi stara się w sposób godny służyć mieszkańcom. Przewod-
niczący w kilku zdaniach zdał informację o aktualnych wydarzeniach 
i podejmowanych przez gminę inicjatywach, w tym o perspektywie 
budowy na terenie Wręczy ogromnego parku rozrywki, którego pierw-
szym etapem będzie Aquapark.
Następnie, merytoryczną informację dotyczącą realizowanych przez 
samorząd inwestycji przedstawił Grzegorz Kozłowski, zastępca burmi-
strza Mszczonowa.
Krótkie sprawozdanie z działalności omówili także przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych, w tym m.in. Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Gminnego Centrum Informacji, Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, 
Mszczonowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych wraz z dyrektorami szkół, a także przedsta-
wiciele Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
Głos zabrał również ksiądz prałat Tadeusz Przybylski, który w obecności 
szacownego gościa podziękował władzom Mszczonowa oraz przedsta-
wicielom gminnych instytucji i wydziałów Urzędu Miejskiego za dobroć, 
zrozumienie i wzorową współpracę na linii urząd- kościół. 
- Jestem wdzięczny Bogu, że mogę pracować z takimi ludźmi, tu w 
Mszczonowie- podsumował ksiądz Tadeusz Przybylski.
W podsumowaniu, Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa zade-
klarował, że od początku piastowania urzędu burmistrza, władze samo-
rządowe wspierały kościół i w dalszym ciągu będą to czynić.
Wiele ciepłych słów wyraził sam Biskup, który podziękował za tak 
serdeczne przyjęcie podkreślając, że w Mszczonowie mieszkają dobrzy 
ludzie do których chce się przyjeżdżać. Na zakończenie Jego Ekscelencja 
pobłogosławił wszystkim zebranym życząc dalszych sukcesów.

Łukasz Nowakowski

Boże Ciało – jedno  z najpiękniejszych świąt, które  wrosło 
w naszą  tradycję i stało się  takie nasze, polskie…  W to święto  
dziękujemy Bogu za to, że jest z nami pod postacią  chleba i 
wina. Przez wszystkie miejscowości przechodzą  procesje, do 
czterech ołtarzy. Przy każdym czytana jest Ewangelia napisana 
przez innego ewangelistę. Ołtarze są  wyjątkowe, przyozdo-
bione młodymi brzózkami i różnokolorowym  kwieciem. Droga 
Najświętszego  Sakramentu usłana jest płatkami kwiatów, 

które sypią  bielanki. Szpaler chorągwi i obrazów, zastępy 
ministrantów, poczty sztandarowe  – dodają  splendoru temu 
niezwykłemu wydarzeniu. Na trasie procesji mieszkańcy wysta-
wiają   w oknach religijne obrazy. Czasami  przy domach urzą-
dzane są też  prowizoryczne kapliczki. W naszym fotoreportażu 
prezentujemy Państwo zdjęcia z trzech procesji oraz ołtarze 
polowe, jakie zostały ustawione w: Mszczonowie, Osuchowie i 
Lutkówce. 

 
Zapraszamy  do obejrzenia opublikowanych zdjęć. Być  może 

odnajdziecie  Państwo na nich siebie lub swych krewnych. 
MM

Fotoreportaż

Procesja Bożego Ciała w naszych parafiach 
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Festiwal Świętojański, to sztandarowe przedsięwzięcie kultu-
ralne, związane z mszczonowską Izbą  Pamięci Rodu Maklakiewi-
czów. Jego pierwsza edycja, jaka   odbyła się  w ostatnią niedzielę 
czerwca (29.06) zakończyła się niewątpliwym sukcesem. Publicz-
ność festiwalowa zapełniła całą mszczonowską  farę. Organizatorzy 
przedsięwzięcia nie kryli, że  w najśmielszych snach nie  spodzie-
wali  się tak dużego  zainteresowania. Dyrektor GCI Beata Sznajder z 
zadowoleniem przyznała, że liczba osób, które przybyły na festiwal  
co najmniej trzykrotnie przewyższyła założenia, jakie przyjęła na 
etapie przygotowań do tego wydarzenia. Jolanta Wacławek - babcia 
jednego z występujących młodych artystów nie kryła radości, że w 
końcu w mieście pojawiła się  duża impreza kulturalna, która jest 
adresowana dla młodzieży pasjonującej się  muzyką poważną  i  
uczącej się gry instrumentach klasycznych. Usatysfakcjonowani  
byli także przedstawiciele władz samorządowych. Burmistrz Grze-
gorz Kurek i przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski nie 

kryli, że takie właśnie były założenia powołania i utrzymania Izby 
Pamięci Rodu Maklakiewiczów. Miała ona spełniać  rolę  miejsca, 
które będzie przeznaczone dla wszystkich, którzy związali swe życie 
z muzyką klasyczną,  promować mszczonowski wkład w rozwój tej 
muzyki, upowszechniać wiedzę  o słynnym, artystycznym rodzie 
Maklakiewiczów, a także stwarzać możliwości rozwoju talentów 
muzycznych wśród młodych mieszkańców gminy. Izba Pamięci 
podlega pod Gminne Centrum Informacji, które było realizatorem 
projektu festiwalowego. Partnerami przedsięwzięcia był  Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury oraz miejscowe Gimnazjum im. Jana 
Adama Maklakiewicza.  I Festiwal Świętojański  odbywał  się  pod 
patronatem władz samorządowych.  W jego poprowadzenie zaan-
gażowali się także czynnie przedstawiciele  rodu Maklakiewiczów. 
Małgorzata Hadyńska, wnuczka Jana Nepomucena Maklakiewicza 
i jej siostrzenica Ewa Maklakiewicz –Weiser osobiście  wystąpiły 
przed mszczonowską publicznością, prezentując swój muzyczny 
kunszt. Małgorzata Hadyńska w przerwach pomiędzy koncertami 
dzieliła się również  z ich słuchaczami wspomnieniami   o swoich 
sławnych krewnych.  Ewa Maklakiewicz –Weiser, przygotowała 
natomiast koncert utalentowanej młodzieży z  prowadzonej przez 
siebie szkoły muzycznej Glob’ Arte Wiesbaden. Podczas festi-
walu koncertowali  ponadto młodzi mszczonowianie z  Prywatnej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Szalińskiego w Żyrardowie, której 
mszczonowski oddział prowadzi pani  Małgorzata Rogozińska. W 
repertuarze festiwalowym znalazło się także miejsce dla Orkiestry 
Dętej OSP Mszczonów, która jest prawdziwą  perłą w muzycznych 

Osuchów

I Festiwal Świętojański 29.06.2014 r. 

Mszczonowskie święto muzyki 
poważnej
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dziejach miasta. Najbardziej 
znany utwór Jana Adama 
Maklakiewicza – tango 
„Siedem czerwonych róż” 
wykonała  wszechstronnie 
utalentowana młoda mszczo-
nowianka, śpiewaczka, a 
zarazem studentka medy-
cyny, Martyna Zabłocka. 
Bardzo ciepło  został też 
przyjęty występ chóru dzie-
cięcego pod kierunkiem pana 
Mateusza Wiśniewskiego z 
Prywatnej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. A. Szalińskiego 
w Żyrardowie. Festiwal 

prowadziły: Barbara Gryglewska i Dagmara Bednarek, obie niero-
zerwalnie  związane z powstaniem i prowadzeniem Izby Pamięci 
Rodu Maklakiewiczów. Gości festiwalowych w imieniu organiza-
torów przywitała dyrektor GCI – Beata Sznajder. Tuż  przed rozpo-
częciem koncertów wszyscy wykonawcy i  słuchacze uczcili minutą  
ciszy niedawno zmarłą  wnuczkę Jana Nepomucena Maklakie-
wicza- Jadwigę Stępkowską, bez której osobistego zaangażowania 
nie powstałaby Izba Pamięci Rodu Maklakiewiczów.  Honorowymi 
gośćmi koncertów byli mszczonowscy kapłani.  Festiwal rozpoczęty 
został Mszą Świętą odprawioną przez ks. Krzysztofa Żochowskiego, 
podczas której wierni modlili się za dusze zmarłych  członków rodu 
Maklakiewiczów. 

Festiwal Świętojański, to muzyczne święto Mszczonowa i 
najlepszy  z możliwych sposobów na  promocję  Izby Pamięci Rodu 
Maklakiewiczów, działającej od  roku ubiegłego  w odrestauro-
wanym budynku, który był niegdyś  kolebką  rodziny najsłynniej-
szego  mszczonowianina - kompozytora Jana Adama Maklakiewicza, 
syna wielce zasłużonego dla  muzycznych  tradycji miasta - organisty  
Jana Nepomucena Maklakiewicza.  To właśnie w Izbie Pamięci   zaraz 

po zakończeniu koncertów 
wszyscy ich słuchacze mogli 
się zapoznać  z pamiątkami 
po słynnym mszczonow-
skim rodzie i wziąć  udział w 
konkursie maklakiewiczow-
skim. We wnętrzach Izby 
zwiedzający mogli też  wysłu-
chać  dodatkowego koncertu 
w wykonaniu dwójki utalen-
towanych muzyków: Justyny 
Wojtkowskiej i  Damiana 
Klonowskiego.  

Na zakończenie należy 
wyjaśnić skąd wzięła się 
nazwa festiwalu.  Zyskał 

on miano „świętojańskiego” z czterech powodów. Imię  Jan nosił 
senior rodu Maklakiewiczów  (Jan Nepomucen Maklakiewicz)  i 
jego najbardziej zasłużony członek, słynny kompozytor -Jan Adam 
Maklakiewicz. Koncerty festiwalowe odbywały się w kościele 
farnym p.w.  Świętego Jana Chrzciciela. Wpływ na nazwę miał też  
okres zorganizowania  mszczonowskiego święta muzyki poważnej- 
w okolicach janowych imienin, obchodzonych 24 czerwca, a 
poprzedzonych słynną „nocą świętojańską, tak zakorzenioną w 
naszej narodowej tradycji. 

MM

Fundusze na realizację  Projektu pod nazwą   „Mszczonowski 
Festiwal Świętojański – festiwal muzyczny” pozyskane zostały 
przez Gminę Mszczonów  z Działania „Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla małych projektów”, program LEADER,  w ramach 
Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Program  „Mszczonowskiego Festiwalu 
Świętojańskiego – festiwalu muzycznego”

I CZĘŚĆ
• 12.00 - 13.00 – Msza Święta
• 13.00 – inauguracja Festiwalu – 

Barbara Gryglewska, Dagmara 
Bednarek

• 13.10 – gościnny występ rodziny 
Maklakiewiczów

• 13.40 – fragmenty wspomnień o 
Rodzie Maklakiewiczów (cz. I)

• 13.45 – występ uczniów Prywatnej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im.  
A. Szalińskiego w Żyrardowie z 
oddziałem w Mszczonowie pod 
dyrekcją Małgorzaty Rogozińskiej  
(Wystąpią: duet akordeonowy, 
fletowy, gitarowy, soliści - fortepian)

• 14.10 – fragmenty wspomnień o 
Rodzie Maklakiewiczów  (cz. II)

• 14.15 – występ uczniów Szkoły 
Glob’ Arte Wiesbaden Glob ‘Arte pod 
dyrekcją Ewy Maklakiewicz – Weiser 
(fortepian, skrzypce, gitara, wiolon-
czela)

• 14.45 – „Siedem czerwonych róż” 
J. A. Maklakiewicz – śpiew Martyna 
Zabłocka
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• 14.50 – Orkiestra OSP Mszczonów – 
koncert przed kościołem – przeprowa-
dzenie gości do Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów

II CZĘŚĆ
• IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIE-

WICZÓW W MSZCZONOWIE
• 15.10 – Konkurs wiedzy o Rodzie 

Maklakiewiczów
• 15.30 – prezentacja multimedialna 

oraz zwiedzanie Izby

• 16.00 – podsumowanie Festiwalu 
oraz wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu

* * * 

• Koncert w Izbie Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów 
w wykonaniu Justyny  Wojtkowskiej  
(skrzypce) i Damiana Klonowskiego 
(fortepian).

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza od 26.05-30.05.2014r do Siano-
żętów k./Ustronia Morskiego odbyło Stowarzyszenie Rodziców i Opie-
kunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”.
Dzieci wyjechały w ramach turystycznych ale i nagrodę za uczestnictwo 
w zajęciach terapeutycznych na świetlicy. Na wycieczce, oprócz zaży-
wania morskiego powietrza, zbierania skarbów morza do kompozycji 
mozaikowej zwiedziły Ustronie Morskie a w nim Skansen chleba gdzie 
poznały historię wypieku chleba z warsztatami wypieku przez nich 
samych oraz poczęstunkiem. Następną atrakcją był rejs statkiem po 
morzu w Kołobrzegu oraz zwiedzanie nadbrzeżnej części Kołobrzegu. 
Do innych atrakcji należy przygotowanie ogniska, pieczenie kiełbasek, 
nauka śpiewania, gry i zabawy, dyskoteka. 
I nadszedł dzień odjazdu do domu, dzieci poprzez wiele ciekawych 
atrakcji nauczyły się już po raz kolejny nauki efektywnego działania w 
zespole, umiejętności planowania, obserwacji, zdobywania wiedzy o 
wybrzeżu, nauka samoobsługi itp.
Dzieci mogły na tę wycieczkę wyjechać dzięki dofinansowaniu ze 
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie, Stowarzyszenia „Rada Polek” w Warszawie 
oraz kosztów własnych.  Wszystkim ślemy za ich dobre serca wielki 
uśmiech dzieci i ich zadowolenie. Wszyscy potrzebujemy tego samego 
żeby móc żyć i wzrastać. Potrzebujemy wody, ciepła i powietrza. Potrze-
bujemy światła, miłości i pokoju i korzystnych warunków rozwoju 
naszych (Anthony de Mello). 
Dziękujemy również z całego serca naszemu Panu kierowcy oraz 
Kierownictwu biura „atlas” w Żyrardowie.

Z poważaniem 
Prezes Stowarzyszenie

Bożena Majewska

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w świetlicy terapeutycznej 
odbyło się 16.06.2014r. Tuż po przyjeździe z wycieczki wypoczęte 
pociechy wróciły na tydzień jeszcze do zajęć terapeutycznych. W 
uroczystym zakończeniu 16.06 wzięły udział dzieci niepełnosprawne, 
młodzież gimnazjalna, p. pedagog Jolanta Wacławek oraz rodzice.
Zakończenie prowadziła prezes Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
Pani Bożena Majewska, podsumowała ona działanie w roku szkolnym 
2013/2014, wręczając wszystkim dzieciom nagrody w postaci książek 
kulinarnych, czekolad, zdjęć i płyt z pamiątkowego pobytu nad morzem 
w Ustroniu Morskim. Prezes podziękowała za całoroczną współpracę 
rodzicom i nauczycielom, wraz z panią pedagog , która za wspaniałe 
zajęcia teatralno-muzyczne wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy. 
Wszystkim pani Bożena Majewska i pani Jolanta Wacławek życzyły 
wspaniałych, bezpiecznych, słonecznych i zdrowych wakacji, dużo 
wrażeń na wakacyjnych szlakach. Do zobaczenia już we wrześniu.

Prezes Stowarzyszenia
Bożena Majewska

Wycieczka

Uśmiech dziecka

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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KULTURA

Odpust w Lutkówce, to  wielkie święto 
religijne niewielkiej parafii, która potra-
fiła sprawić, aby uroczystości ku czci jej 
patrona -Świętego Rocha- stały się  znane 
w całym regionie.  W tym roku już po raz 
14-ty Odpust został połączony z festynem, 
w którego organizację  oprócz  władz 
parafialnych włączył się  także gminny 
samorząd. O zapewnienie odpowiednich 
atrakcji, które ściągnęły do Lutkówki setki 
gości,  zadbał Mszczonowski Ośrodek 
Kultury. Nim jednak na parafialnych 
błoniach rozpoczęła się huczna zabawa  
uczestnicy odpustu wzięli udział we Mszy 
Świętej,  odprawionej w miejscowej,  prze-
pięknej świątyni, położonej pośród malow-
niczych lasów.  Koncelebrowali ją  księżaz: 
Józef Orzechowski i Wojciech Prawda. 
W odpustowej procesji towarzyszył im 
także lutkuwiecki  proboszcz  ks. Zbigniew 
Chmielewski. On też powitał przed rozpo-
częciem Eucharystii wszystkich gości przy-
byłych na Odpust, a wśród nich: burmi-
strza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka, 

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a 
zarazem miejscowego reprezentanta w 
Radzie – Andrzeja Osińskiego oraz radną  
powiatową Krystynę Penczonek i radnego 
RM Marka Baumela. Słowa podzięko-
wania za udział w największym para-
fialnym świecie zostały też  skierowane 
do strażaków z jednostki OSP Zbiroża. 
Podczas homilii ks. Józef Orzechowski 

prosił wiernych, aby jak najczęściej  zada-
wali sobie pytanie - ile czasu poświęcam  
na  duchowe doskonalenie, na obcowanie 
z Bogiem, a ile na sprawy, które nie wnoszą  
w  życie niczego wartościowego? Chwalił 
jednocześnie  mieszkańców Lutkówki za to, 
że akurat ich cechuje głęboka religijność, 
iż  chcą oraz  potrafią  współpracować ze 
swoim proboszczem  i wraz z nim rozwi-
jają parafię. Przykładów tego rozwoju jest 
wiele. Świadczy o tym chociażby odre-
staurowana, zabytkowa świątynia, a także 
dbałość o tradycję. Lutkówka, to ze wszech 
miar wyjątkowa miejscowość i dlatego też  
władze samorządowe Gminy Mszczonów 
tak chętnie wspierają   rodzące się tu inicja-
tywy.  Nie przypadkiem festyn, jaki towa-
rzyszy Odpustowi  w Lutkówce, to jedna 
z trzech największych, gminnych  imprez 
plenerowych. W tym roku o dobrą atmos-
ferę  w jej trakcie zadała doborowa grupa 
artystów. Jako pierwszy na festynowej 
scenie pojawił się zespół Marioli Majer i 
Włodzimierza Sadowskiego, który przez 
blisko godzinę  bawił najmłodszych uczest-
ników Odpustu. Było radośnie od tańca i 
muzyki, a zarazem słodko od rozdawa-
nych cukierków. Dzieci z pewnością  długo 
wspominać  będą zabawę  z tą niezwykłą  
parą.  Po występach dla dzieci  przyszedł 
czas na  program artystyczny,  zatytuło-
wany  „Na cygańską  nutę.” Gdy publicz-
ność  nasyciła się już romskimi melodiami 
swój koncert rozpoczął  Chór Słoneczko,  
doskonalący na co dzień swój artystyczny 
kunszt  w MOK-u pod kierownictwem pani 
Honoraty Oskiery. Po występie chórzy-
stek kierownik ośrodka Marek Baumel 

poprosił publiczność  o szczególne oklaski 
dla najstarszej, już dziewięćdziesięciolet-
niej członkini zespołu, znanej z pogody 
ducha i powszechnie szanowanej-  Heleny 
Sobczak. Trzy następne, odpustowe  
koncerty obfitowały w muzykę  taneczną. 
Członkowie takich kapel, jak:  „Akord” 
(nowa nazwa  „Clip Dance”), „Ex Problem” 
i  „To MY” bawili zebranych na festynie do 
wieczora,  nakłaniając ich cały czas, aby 
przeobrazili lutkuwieckie błonia w salę  
balową. 

Dodatkowymi atrakcjami festynu były 
liczne miejsca zabaw dla dzieci, stragany, 
loteria  fantowa-  prowadzona przez 
Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce, a także pieczony dzik, jakiego 
przygotowali i zaoferowali odpustowym 
gościom członkowie miejscowego Koła 
Łowieckiego JENOT.  

Piotr Dymecki 

Lutkówka

Najradośniejszy odpust 
na Mazowszu 
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28 czerwca w harcówce przy ulicy 
Warszawskiej odbył się Zjazd Nadzwy-
czajny Hufca ZHP Mszczonów. Jego 
głównym celem  było dokonanie  wyboru  
delegata na VII Zjazd Chorągwi Mazowiec-
kiej ZHP. Niemalże jednogłośnie wybrano 
nim  druha przewodnika Przemysława 
Zawadzkiego. W zjeździe  mszczonow-
skich harcerzy uczestniczył pełnomocnik 
komendanta Chorągwi Mazowieckiej dh 
pwd. Krzysztof Kurzepa. Obrady otwo-
rzył komendant hufca ZHP Mszczonów 
harcmistrz Zbigniew Grabek. Po wyborze 
wszystkich komisji Zjazdu i delegata 
druhowie długo dyskutowali na temat 
spraw związanych z rozwojem i dalszym 

funkcjonowaniem mszczonowskiego 
harcerstwa. Zgłoszono wiele ciekawych 
inicjatyw, mających na celu rozpropa-
gowanie idei skautowskiej wśród miej-
scowej młodzieży. Ustalono, że harcerzom 
i młodym adeptom skautingu  zapropo-
nowane zostaną możliwości działalności 
w specjalistycznych drużynach i zastę-
pach. Propozycje 
konkretnych specja-
lizacji mają wyjść od 
członków poszcze-
gólnych drużyn. Te 
sugerowane przez 
instruktorów, to:  
jeździectwo, pożar-
nictwo oraz rekon-
strukcja historyczna. 
Pod koniec wakacji 
na terenie miasta 
harcerze mają w 
ramach promocji 

skautowskiej przygody rozbić ogólnodo-
stępny  obóz, w którym wszyscy chętni 
będą  mogli zapoznać  się z tym  jak 
wygląda biwakowanie. Celem tego przed-
sięwzięcia ma być   zachęcenie młodych 
mszczonowian do tego, aby  zasilili szeregi 
drużyn Hufca Mszczonów. 

MM

- taki był temat prac, jakie wykonali młodzi artyści, 
uczęszczający na zajęcia  plastyczne do Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury. Zapowiedź  wybudowania 
największego parku wodnej rozrywki w Europie 
Środkowej rozpala wyobraźnię  mszczonowian. 
Najbardziej realizacji  tej inwestycji oczekują młodzi 
mieszkańcy.  Palmy, zjeżdżalnie, plaże … wszystkie te 
marzenia zostały przelane na papier przez uczest-
ników zajęć plastycznych, prowadzonych w MOK-u 
przez Annę Lipińską – Brodę.  Najciekawsze wizje 
AquaParku zostały wyeksponowane na tablicy przy 
pracowni plastycznej w MOK-u. Publikujemy je za 
zgodą  opiekunki sekcji z nadzieją, że być  może 
skorzystają z nich projektanci, przygotowujący plany 
pod olbrzymią budowę, której zakończenie – przy-
pomnijmy - planowane jest na rok 2016.    

MM

Organizatorzy zbiórki krwi z Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Strażak” działającym przy OSP Mszczonów wraz z końcem 
czerwca zorganizowali kolejną w tym roku szczytną akcję.
Tym razem chęć udziału w zbiórce zadeklarowały 54 osoby, z 
czego 37 osób oddało krew.
W sumie udało się zgromadzić 16 litrów i 650 mililitrów krwi, co 
stanowi bardzo dobry wynik.
Czerwcowa inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowa-

niem zarówno wśród lokalnej 
społeczności jak i wśród spon-
sorów.
Dzięki takim firmą jak: MATRIX, 
AKOYA oraz DUO-ART udało się 
zakupić gadżety oraz wydru-
kować promujące zbiórkę 
plakaty.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują za pomoc panu Jarkowi 
Wiśniewskiemu oraz  wyżej 
wymienionym sponsorom.

Łukasz Nowakowski

MOK

AquaPark –  
w wyobraźni dziecka

ZHP

Harcerze rozbiją obóz  
w …mieście

OSP Mszczonów

Przybywa honorowych dawców krwi 
w Mszczonowie
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W tegorocznych gminnych zawodach sportowo –pożarniczych 
mszczonowscy strażacy  nie dali żadnych szans swoim kolegom z 
pozostałych gminnych jednostek OSP.  Mszczonowianie zwycię-
żyli we wszystkich trzech kategoriach. Złoto wywalczyły: Męska 
Drużyna Pożarnicza (wiek pow. 16 lat), Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza Chłopców (wiek do 16 lat) oraz Kobieca Drużyna 
Pożarnicza (wiek. pow. 16 lat).  Panie pokonały swe konkurentki 
z Grabców Towarzystwo. Juniorzy okazali się  lepsi od repre-
zentantów Osuchowa i Wręczy. Seniorzy kolejno pozostawili w 
tyle drużyny następujących jednostek:  Grabce Towarzystwo, 
Osuchów, Wręcza i Zbiroża.  

Zawody sportowo – pożarnicze, jakie  odbyły się  28 czerwca  
na stadionie Klubu Sportowego  Mszczonowianki składały się z 
dwóch konkurencji: biegu sztafetowego i ćwiczeń bojowych. W  

sztafecie w grupie dorosłych zwyciężył  Mszczonów przed Grab-
cami,  Osuchowem, Wręczą i Zbirożą.. Wśród pań mszczono-
wianki pokonały Grabce Tow. Za mszczonowską młodzieżówką 
uplasowała się Wręcza i Osuchów. Kolejność w ćwiczeniach 
bojowych wyglądała trochę inaczej. Wśród seniorów reprezen-
tantom Grabców Towarzystwo udało się pokonać  Mszczonów, 
który musiał się zadowolić  drugą  lokatą. Kolejne  miejsca 
zajęły drużyny: Osuchowa, Wręczy i Zbiroży. Panie z Mszczo-
nowa po raz drugi okazały się lepsze od konkurentek z Grabców 
Towarzystwo, a w rywalizacji Młodzieżowych   Drużyn Pożarni-
czych chłopców powtórzył się wynik ze sztafety, czyli: pierwszy 
Mszczonów, drugi  Osuchów, trzecia Wręcza. 

Sędzią  Głównym zawodów był brygadier Krzysztof Newman z 
PSP Żyrardów. Przebieg  wszystkich konkurencji komentował 
komendant gminny OSP Mszczonów dh Waldemar Suski. 
Sponsorami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Mszczonowie, 
żwirownia Zenona Ludwiniaka, sklep mięsny  Kulicki oraz Bank 
Spółdzielczy Mszczonów. 

MM

Szkoła Podstawowa we Wręczy może pochwalić się niecodzienną 
pracownią, która służyć będzie wszystkim uczniom tej placówki, 
a w szczególności uczniom z klasy integracyjnej, która utwo-
rzona zostanie z początkiem września bieżącego roku. Zakup 
specjalistycznego wyposażenia, którego wartość wyniosła 25 
tysięcy złotych w całości sfinansowany został z budżetu gminy 
Mszczonów. 
Jak tłumaczą dyrektor placówki Małgorzata Janiszek oraz Ewa 
Baczyńska, która docelowo prowadzić będzie zajęcia, pracownia 
to głównie wsparcie dla dzieci z zaburzeniami integracji senso-
rycznej. Zajęcia mają na celu integracje zmysłów, która wpłynie 
na lepsze wyniki w nauce oraz na prawidłowe funkcjonowanie 
dziecka w środowisku . Te zmysły to zmysł wzroku, słuchu, 
węchu, dotyku, czucia głębokiego oraz zmysł równowagi.
-  Chodzi o to, żeby sprawne były tzw. analizatory czyli ośrodki 
w mózgu przetwarzające informacje płynące ze zmysłów. Nie 
wystarczy bowiem zobaczyć, mieć zdrowe oczy, mózg musi 

skojarzyć i postrzegać cechy widzianych przez oko obiektów. Na 
to nie ma okularów, tego trzeba nauczyć przez doświadczanie. 
Jak dalej tłumaczy Ewa Baczyńska, dziecko z zaburzeniami inte-
gracji sensorycznej może czuć, że np. ktoś złapał je za rękę, ale 
nie potrafi określić z jaką siłą oraz w którym miejscu jest nacisk. 
Czasami głaskanie może boleć, a niekiedy ucisk może być 
odebrany dopiero na granicy bólu. Zajęcia w pracowni pozwolą 
wyćwiczyć te zmysły i ich integrację.
- Kiedyś, przed erą informatyczną, dziecko miało więcej okazji do 
rozwijania w sposób naturalny zmysłów (rower, trzepak, zabawy 
na wolnym powietrzu, zabawy z różnymi fakturami, itd.). Dziś są 
komputery i siedzący tryb życia, co sprawia, że dzieci poznawczo 
są bardzo rozwinięte (posiadają mnóstwo informacji) jednak nie 
potrafią ich prawidłowo wykorzystać, przetworzyć, zintegrować,  
bo nie doświadczają w stopniu wystarczającym  ruchu- dodaje 
Ewa Baczyńska.
Swojego zadowolenia z tytułu posiadania specjalistycznej 
pracowni nie kryła także dyrektor SP we Wręczy Małgorzata 
Janiszek.
- Cieszę się, że moja placówka jest pionierem i jedną z nielicznych 
szkół, które posiadają tak znaczącą dla prawidłowego rozwoju 
dzieci specjalistyczną pracownię- z zadowoleniem podsumo-
wała Małgorzata Janiszek, dyrektor SP we Wręczy.

Łukasz Nowakowski

SP we Wręczy

Nowoczesna pracownia integracji 
sensorycznej we Wręczy

OSP Mszczonów

OSP Mszczonów - złoto razy trzy 

KULTURA



24   Merkuriusz Mszczonowski  sierpień 2014/nr 7-8 (224-225)

Walne Zebranie Członków Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego, jakie odbyło się 17 czerwca w siedzibie 
Gminnego Centrum Informacji przyniosło zmiany we władzach 
Stowarzyszenia.  Nowo wybrany Zarząd MSH wygląda nastę-
pująco:  prezes – Marek Wardak; wiceprezes  – Piotr Dymecki; 
wiceprezes  – Dariusz Siudek; sekretarz  – Dagmara Bednarek; 
skarbnik  – Jacek Olczak; członek zarządu – Łucja Michalska. 
Nową Komisję rewizyjną  tworzą  natomiast: przewodnicząc  – 
Barbara Gryglewska, wiceprzewodnicząca  – Anna Bednarek i 
członek komisji  – Sławomir Wojtczak.  

Wybory poprzedziło przyjęcie porządku Zebrania i stwier-
dzenie jego ważności. Następnie uczestnicy obrad wysłuchali  
sprawozdań za rok 2013:  z działalności Zarządu, sprawozdania 
finansowego oraz  sprawozdania z działalności Komisji Rewi-
zyjnej. Po zapoznaniu się z nimi i ich zatwierdzeniu  członkowie 
MSH udzielili absolutorium Zarządowi, który zakończył właśnie 
swą   trzyletnią  kadencję. 

Istotnym punktem obrad było zapoznanie się  z planami dzia-
łalności MSH na rok 2014, jakie zebranym zreferował wiceprezes 
Piotr Dymecki.  Ze szczegółami opowiedział on  uczestnikom 
obrad o projektach ze wsparciem zewnętrznym, które będą reali-
zowane w obecnym roku. Gmina Mszczonów w ramach Leadera 
otrzymała dofinansowanie na organizację Festiwalu Świętojań-
skiego (termin realizacji -  29 czerwca 2014 r.) oraz na wydanie 
albumu o historii Ziemi Mszczonowskiej. Kolejny projekt realizo-
wany będzie przez Mszczonowski Ośrodek Kultury, a MSH będzie 

jednym z jego partnerów, dzięki czemu najprawdopodobniej 
uda się doposażyć Grupę Rekonstrukcji Historycznej,  działającą 
pod patronatem MSH. Ostatnim omówionym projektem był 
Projekt, na który Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w 
ramach PO FIO 2014, a który będzie realizowany w październiku 
2014 r. (obchody 75 rocznicy osuchowskiego września`39).   

Przedstawienia stanu osobowego Stowarzyszenia oraz 
nowego wzoru deklaracji dla niepełnoletnich Członków MSH 
dokonał następnie prezes Marek Wardak.  W chwili rozpoczęcia 
Zebrania, MSH posiadało 30 członków.  

W ramach wolnych wniosków sekretarz MSH Dagmara 
Bednarek zgłosiła wniosek o nadanie tytułu Członka Hono-
rowego Joannie Fijałkowskiej, która z ramienia Gminnego 
Centrum Informacji koordynuje finansowo projekty MSH z dofi-
nansowaniem zewnętrznym oraz merytorycznie wspiera próby 
pozyskiwania funduszy przez Stowarzyszenie. Zebrani człon-
kowie w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedzieli się za 
przyznaniem tego tytułu.

MM

Zabawy w  basenach, aqua aerobik, klowni,  czarowanie, 
zajęcia z ZUMBY i szereg innych atrakcji -  to tylko niektóre 
propozycje  tegorocznego POWITANIA LATA z TERMAMI 
MSZCZONÓW. Każdy kto 29 czerwca odwiedził mszczo-
nowski kompleks basenowy z pewnością  znalazł dla siebie 
coś  ciekawego. Najmłodsi w przerwach pomiędzy base-
nowym pluskaniem bawili się  z klownami i czarowali z 
MAGIKIEM NIEZDARĄ, czyli Andrzejem Maroszkiem, półfi-

nalistą znanego programu „Mam talent”. Dla pań, choć  nie 
tylko dla nich,   na TERMACH prowadzone były zajęcia z aqua 
aerobiku i ZUMBY. W późnych godzinach popołudniowych  w 
przylegającej do basenów hali odbył się dodatkowo maraton 
ZUMBY z udziałem samej  Izabeli Kin. Całe rodziny korzysta-
jące z wodnych atrakcji Mszczonowa mogły  konkurować 
ze sobą  w ustawianiu olbrzymich klockowych  układanek, 
puszczać  gigantyczne mydlane bańki i  brać  udział w anima-
cjach klownów. Dla najodważniejszych  przed  wejściem do 
TERM stał darmowy trenażer lotu – ŻYROSKOP, czyli maszyna  
służąca do trenowania pilotów. To urządzenie dla wszystkich 
gości  TERM pozostanie dostępne przez cały lipiec. Sprzęt 
dostarcza ekscytujących doznań. Przeciążenia sięgają nawet  
3,5G i pozwalają  choć  w namiastce zorientować się jak 
wyglądają ćwiczenia prawdziwych pilotów.    

MM

OSiR

Powitanie lata z Termami Mszczonów 

MSH

Obrady pasjonatów lokalnej historii 

W NUMERZESPORT / HISTORIA
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W ramach obchodów 70-siątej rocznicy Akcji „Burza”  oraz  
rocznicy wyzwolenia Wilna i Wileńszczyzny – czyli Operacji  „Ostra 
Brama”, przeprowadzonej w 1944 roku  przez  oddziały wileńskiego 
i nowogrodzkiego okręgu AK, 22 czerwca w dworku Biniszewicze w 
Kuklówce, gdzie mieści się  Muzeum Lwowa i Kresów,  odbyły się  
uroczystości z  udziałem  kombatantów -   Żołnierzy  AK Łagierników.   
W obchodach uczestniczyli ponadto:  były minister w rządzie 
premiera Jarosława Kaczyńskiego- Wojciech  Jasiński, prezes Towa-
rzyszenia Żołnierzy AK Łagierników -Andrzej Siedlecki, prezes Towa-
rzystwa  Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej -Małgorzata Chilińska 
oraz  wielu członków TMWiZW. 

Podczas spotkania, do jakiego doszło w kukluwieckim Muzeum,  
odbyły się odczyty i prezentacje. Kombatanci wspominali epizody, 
rozpoczętej 7 lipca 1944 roku Operacji „Ostra Brama”. Dyskuto-
wano też  o  sensie i efektach całej Akcji „Burza”. Jak wiadomo jej 
celem  była walka  z wycofującymi się i  osłabionymi  oddziałami 
niemieckimi, odzyskiwanie  okupowanych terenów, a następnie     

występowanie na nich w roli gospodarza przed wkraczającą Armią 
Czerwoną. Jednak założenia sowietów wobec polskiego,  niepodle-
głościowego podziemia były zgoła odmienne.  Oddziały AK rozbra-
jano, wielu  ich  dowódców  zostało podstępnie aresztowanych. W 
samych tylko podwileńskich lasach  internowano ok. 5 tys. uczest-
ników  „Burzy”, umieszczając ich początkowo w obozie w Miedni-
kach. Armia  Czerwona na zajętych terenach szybko zaczęła zacho-
wywać  się jak nowy okupant, któremu zależy na złamaniu ducha, 
narodowo nastawionej części społeczeństwa. Ofiarami represji 
padały m.in.  polskie dwory, które przez cały czas niemieckiej 
okupacji stanowiły bezpośrednie zaplecze dla oddziałów AK.  Taki 
właśnie epizod  zajęcia podwileńskiego dworu przez czerwonoar-
mistów, a następnie odbicia go przez polski odział leśnych  przed-
stawili dla  gości  Biniszewicz rekonstruktorzy, współpracujący na co 
dzień  z dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Aleksandrą Biniszewską.  

 Scenariusz inscenizacji i główny trud organizacyjny całego 
przedsięwzięcia spoczął na członkach GRH STRZELCY im. 31 pSK 
z Mszczonowa.  W przeprowadzeniu historycznego widowiska  
mszczonowskich rekonstruktorów wspomogli przyjaciele z: klubu 
historyczno-regionalnego „Gloria Victis” z Czastar,  sekcji sowiec-
kiej GRH FESTUNG BRESLAU z Wrocławia, GRH OKA z Namysłowa, 
Stowarzyszenia Tradycji AK  (STAK) z Warszawy, Stowarzyszenia 
Ułanów Jazłowieckich z Grodziska Mazowieckiego i Stowarzyszenia 
Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty  ze Skierniewic. 

Tekst: Piotr Dymecki - GRH STRZELCY im. 31 pSK
Foto: Marek Wardak  -  

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

Na święcie pułkowym u przyjaciół  
ze Skierniewic
21 czerwca dwóch przedstawicieli mszczonowskiej  GRH miało 
zaszczyt uczestniczyć  w święcie pułkowym 18pp  w Skierniewi-
cach, jakie zostało zorganizowane przez  Towarzystwo Tradycji 
26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą, odprawionej w kościele garnizonowym,   podczas 
której modlono się za wszystkich żołnierzy polskich stacjonują-
cych niegdyś  w Skierniewicach. Następnie gospodarze uroczy-
stości zaprosili wszystkich jej uczestników do swojej Izby Pamięci, 
jaka znajduje się w budynku zabytkowej Bramy Parkowej przy 

ulicy Sienkiewicza.  Zdjęcia poniżej zaczerpnięte 
zostały ze zbioru  - Michała Łapińskiego.   

MM

HISTORIA

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Muzeum Kresów  i rekonstruktorzy  
w hołdzie KOMBATANTOM AKCJI 
„BURZA”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wornie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wornie
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Twierdza Przemyśl w krakowskim 
Forcie Batowice 

 „Ostatnie dni Twierdzy Przemyśl”-  taki tytuł nosiła IV Żywa 
Lekcja Historii, zorganizowana 15 czerwca przez Radę  Dzielnicy 
XV Mistrzejowice  i Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty 
Ziemi Krakowskiej.  Odwoływała się  ona do setnej rocznicy 
wybuchu pierwszej wojny światowej . Organizatorzy przeprowa-
dzili ją   w malowniczo położonym Forcie Batowice, będącym 
częścią  Twierdzy Kraków. Kulminacyjnym punktem wydarzenia 
była inscenizacja boju o Twierdzę  Przemyśl, bronioną  przed 
siłami carskimi przez oddziały  CK armii. W widowisku histo-
rycznym uczestniczyło ok. 70 rekonstruktorów z takich grup jak:  
mszczonowska GRH STRZELCY im. 31 pułku SK, 71 Bielewski Pułk 
Piechoty, 13 Pułk Kozaków Dońskich z Zamościa, GRH Gorlice 
1915, II Brygada Legionów,  1 Pułk Piechoty Legionów,  GRH 
Artyleria z Krakowa,  GRH 9 rota,  13 Pułk Piechoty z Krakowa 
i Infanterieregiment nr 13 „Krakowskie Dzieci”-  jako sekcja 
stowarzyszenia Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakow-
skiej. Dodatkową  atrakcją wydarzenia był działający przez cały 
niedzielny poranek i popołudnie carski szpital wraz  polowym 
punktem przyrządzania posiłków, jaki przygotowały  rekonstruk-
torki  z Mszczonowa.  Urodziwe sanitariuszki dawały pokazy   
opatrywania  rannych żołnierzy i przygotowywały na pocze-
kaniu  proste  posiłki. Wyjątkowo smaczna była w ich wykonaniu 
potrawka ziemniaczano -cebulowa.   Podczas IV Żywej Lekcji 
Historii, odwiedzający Fort Batowice mogli  ponadto skorzystać  
ze strzelnicy ASG oraz spróbować swych sił w planszowych grach 

historycznych. 
* * *

Dla Strzelców z Mszczonowa krakowska wyprawa oprócz 
udziału w widowisku historycznym zaowocowała także atrakcyj-
nymi wycieczkami. Dzięki uprzejmości organizatorów mszczono-
wianie podziwiali Wawel i zabytki Rynku Głównego, a w drodze 
powrotnej do domu zatrzymali się  na polu  Bitwy pod Racła-
wicami i odwiedzili mogiły kosynierów, a których złożyli symbo-
liczne polne kwiaty. 

tekst i foto 
Piotr Dymecki 

GRH  STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

Kultywowanie tradycji  święta  
pułkowego 

31 pułk Strzelców Kaniowskich swoje święto obchodził 14 
lipca. Z tej racji,  kultywujący tradycje pułkowe członkowie GRH 
STRZELCY im. 31 pSK,  w niedzielę  13 lipca uczestniczyli we Mszy 
Świętej, która odprawiona została w intencji żołnierzy pułku 
oraz ich  wrześniowego dowódcy podpułkownika Wincentego 
Wnuka.   Rekonstruktorzy wraz z liczną  grupą  mszczonowian 
modlili się  za swego patrona w kaplicy Parafii p.w. Świętego 
Ojca Pio.  Po zakończeniu Mszy udali się  zapalić  pamiątkowe 
znicze na pobliski nowy cmentarz, gdzie spoczywają  żołnierze 
oraz cywile, którzy oddali życie we wrześniu 1939 roku. Światła 
pamięci członkowie mszczonowskiej GRH zapalili również przy 
pomniku Kaniowszczyków, jaki stoi w Parku Sasa, przy pomniku 
papieskim, a także przy tablicy, upamiętniającej rozstrze-
lanie przez Niemców mszczonowskich zakładników. Ostatnim 
punktem oficjalnej części obchodów święta pułkowego   było 
odwiedzenie leśnej mogiły n/n Kaniowszczyka, jaka znajduje 
się w lesie w Gnojnie. Właśnie tam 11.09.1939 roku 31-wszy 
wycofał się zaraz po stoczeniu zwycięskiej bitwy mszczonow-
skiej. Dwa lata temu zmurszały leśny krzyż, który stał w miejscu, 
w którym poległ żołnierz podpułkownika Wnuka,  został dzięki 
inicjatywie  członków GRH zamieniony na kamienną  tablicę, 
którą poświęcił współpracujący z rekonstruktorami  proboszcz 
parafii p.w. Świętego Ojca Pio ks. Sławomir Tulin.  

Tegoroczne wspomnienie święta pułkowego zakończone 
zostało spotkaniem integracyjnym wszystkich mszczonowskich 

pasjonatów historii, jakie zorganizowane zostało przy Stawach 
Świętej Anny, położonych pośród malowniczych lasów, w odle-
głości czterech kilometrów od  Mszczonowa. 

Warto zaznaczyć, że na pułkową Mszę Świętą  członkowie 
GRH przybyli w trzech typach uniformów. W ten sposób posta-
nowili dodatkowo oddać  cześć trzem,  wielkim, tegorocznym 
rocznicom:  75. rocznicy pamiętnego września `39,  70. rocznicy 
bohaterskiego Powstania Warszawskiego, a także 95. rocznicy  
wybuchu zwycięskiej wojny  polsko –bolszewickiej. 

tekst: Piotr Dymecki -GRH STRZELCY im. 31 pSK
foto: Marek Wardak –Mszczonowskie Stowarzyszenie 

Historyczne

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEHISTORIA
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Obchody 100. rocznicy wybuchu 
Wielkiej Wojny – PROJEKT PSHO 

Przasnyskie Stowarzyszeni Historii Ożywionej w dniach  19-20 
lipca  zorganizowało dwie inscenizacje odwołujące się  do  działań 
pierwszowojennych. Pierwsza odbyła się  w sobotę  (19.07),  w godzi-
nach wieczornych,   w Jednorożcu. Druga   w niedzielne popołudnie 
w Górkach, położonych w Gminie Czernice Borowe. W Górkach człon-
kowie PSHO dokonali też oficjalnej  prezentacji swojego najnowszego 
nabytku, zrekonstruowanego wozu pancernego RUSSO-BAŁT.  To 
prawdopodobnie jedyna taka replika w Europie. W 1915 roku dzięki 
użyciu takich wozów pancernych udało się carskiej armii przełamać 
pod Przasnyszem niemieckie linie obronne. Widowisko historyczne w 

Jednorożcu  miało natomiast   na celu uczczenie tragicznych wydarzeń 
wojennych, które przed wiekiem doprowadziły do niemalże całkowi-
tego zniszczenia tej niewielkiej miejscowości. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego. Uczestniczyło w nim ponad stu rekonstruk-
torów z grup rekonstrukcyjnych z całej Polski. W tym szacowny gronie 
znaleźli się też  członkowie naszej GRH- STRZELCY 31pSK, którzy wcie-
lili się  w role: carskich piechurów z  31-go Aleksiejewskiego  Pułku 
Piechoty, pruskiej obsługi ckm-u MG-08, a także ludności cywilnej. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)
Foto: Jacek Olczak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)

- wyjazd do Jednorożca,
18:30 - Modlitwa Ekumeniczna na cmentarzu w Jednorożcu,
19:30 - 20:00 - przemarsz na pole inscenizacji,
20:30 - inscenizacja Jednorożec 1915,
21:30 - kolacja,
22:30 - powrót do obozowiska,
23:00 - 02:00 - piknik rekonstruktorski.

Niedziela:
9:00 - pobudka,
10:00 - śniadanie,
11:00 - otwarcie dioram dla zwiedzających,
14:00 - rekonstrukcja Bitwy Przasnyskiej,
15:00 - prezentacja grup,
15:30 - obiad,
16:00 - 18:00 - udostępnienie pola bitwy i dioram  

                      dla zwiedzających,
ok. 18:00 - zaplanowano zakończenie imprezy i wyjazd GRH.

V ZLOT w BOLIMOWIE – w setną 
rocznicę  wybuchu Wielkiej Wojny   

Kulminacyjnym punktem V Międzynarodowego Zlotu Historycz-
nego „BOLIMÓW 1915”  była inscenizacja, jaka odbyła się w sobotę  
26 lipca. W  jej trakcie odtworzono epizody z walk pozycyjnych, jakie 
odbyły się  pod Bolimowem w 1914 i 1915 roku. Szpital polowy,  posta-
wiony  przez rekonstruktorów z Mszczonowa , w którym akcja była inte-
gralną  częścią  widowiska historycznego,  nawiązywał  do kompleksu 
lazaretów z Jesionki- Radziwiłłowa. To właśnie do niego  zwożono,  
zagazowanych carskich żołnierzy z pierwszego ataku gazowego, jaki na 
froncie wschodnim miał miejsce 31 maja 1915 roku. 

Udział w inscenizacji wzięło ponad 100 rekonstruktorów. Oddziały  
CK armii   odtwarzały następujące grupy: 

- Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D O K z 
Przemyśla,  

- GRH Artyleria Przemyśl,  
- GRH Artyleria Kraków,  
-GRH Infanterieregiment nr 13 „Krakowskie Dzieci” z Krakowa,  
W role pruskich żołnierzy wcielili się  rekonstruktorzy z:  
- Grupy Rekonstrukcyjnej  z Niemiec- 

Verein Historische Uniformen des Deut-
schen Kaiserreiches 1871-1918 e.V., 

- Ostrowskiego  Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznych 155 Pułk z Ostrowa 
Wielkopolskiego,  

- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznych 51 Pułku z Iłży,  

i  Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Boli-
mowskiej 

Po stronie carskiej publiczność zoba-

czyć  mogła reprezentantów: 
- Stowarzyszenia Historyczno – Edukacyjnego im.7 Pułku Lansjerów 

Nadwiślańskich z Halinowa, 
- Przasnyskiego  Stowarzyszenia Historii Ożywionej 41 Pułk 

Strzelców Syberyjskich,  
- 5 Kałużskiego Pułku z Modlina- „GRH Twierdza Modlin”,  
- GRH Infanterieregiment nr 13 „Krakowskie Dzieci” z Krakowa,  
i Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej. 
Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa, wystąpili 

zarówno po stronie carskiej, jak też  pruskiej. STRZELCY odtwarzali 
oddziały 31 Aleksiejewskiego  Pułku Piechoty (ros. 31-й пехотный 
Алексеевский полк) oraz Danziger Infanterie-Regiment Nr. 128. Na 
pole rekonstrukcyjne dostarczyli dwa ckm-y: rosyjskiego Maxima wz. 
1905 oraz niemieckiego MG-08. Do tego zorganizowali wspomniany już  
szpital polowy i zapewnili część obsady ludności cywilnej.  

Atrakcją  inscenizacji było pojawienie się  zrekonstruowanego  
Russo-Balta- rosyjskiego  samochodu  pancernego,   skonstruowa-
nego  i produkowanego  przez zakłady o tej samej nazwie. Stalowego 
olbrzyma z okresu Wielkiej Wojny dostarczyli do Bolimowa członkowie 
Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej. 

 Podczas Zlotu jego uczestnicy 
oprócz udziału w inscenizacji mogli też   
odbyć  wycieczkę  po historycznym terenie 
walk , a także  oglądać  dioramy przygoto-
wane w bezpośrednim sąsiedztwie pola 
reko. 

Organizatorami V ZLOTU byli: Stowa-
rzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej 
oraz władze samorządowe Gminy Bolimów.     

Tekst: Piotr Dymecki -GRH STRZELCY 
im. 31 pSK z Mszczonowa 

Foto: Marek Wardak –Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne   

HISTORIA

http://pl.wikipedia.org/wiki/31_Aleksiejewski_Pu%C5%82k_Piechoty
http://pl.wikipedia.org/wiki/31_Aleksiejewski_Pu%C5%82k_Piechoty
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We wtorek 24.06.2014r. w Szkole Podstawowej w Mszczonowie odbyły 
się niezwykłe zajęcia dla uczniów z VI klas, którzy zdobyli na Spraw-
dzianie  Szóstoklasisty co najmniej 75% punktacji oraz czterech uczniów z 
klas czwartych i piątych wyróżniających się aktywnością matematyczną. 
Lekcje poprowadzili prof. Wacław Zawadowski i mgr Małgorzata Lesisz. 
Prof.Zawadowski - wybitny specjalista w dziedzinie dydaktyki mate-
matyki, legendarny wychowawca wielu pokoleń świetnych nauczycieli. 
Autor i współautor wielu znanych podręczników i serii podręczników 
szkolnych, m.in. z cyklu „Matematyka 2001”, współzałożyciel i wieloletni 
Przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, honorowy 
członek SNM, redaktor kwartalnika NiM+TI „Nauczyciele i matematyka 
plus Technologia Informacyjna”. Obecnie wykłada na Wydziale Nauk 
Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. 
Mgr Małgorzata Lesisz jest nauczycielem w gimnazjum i liceum w 
Warszawie oraz doradcą  metodycznym m. st. Warszawy w zakresie 
matematyki i informatyki. 
Na dobry początek uczniowie przebyli fantastyczną podróż oglądając 
prezentację „Potęga 10. Od micro do macro kosmosu”.  Następnie zapo-
znali się z historią kalkulatorów i  przeszli do ćwiczeń, aby poznać lepiej 
kalkulator i jego możliwości. Według prof. Zawadowskiego „Mądre użycie 
kalkulatora zmienia język liczb i ułatwia opanowanie tego języka. Trzeba 
rachować w głowie, ale z kalkulatorem w ręku. Stary system nauczania 

prowadzi raczej do tego, że większość dzieci rachuje na papierze z głową 
w kieszeni”.  Uczniowie chętnie wykonywali zadania i wielokrotnie wyniki 
ich zaskakiwały. 
Ostatnią częścią zajęć  było składanie bryłek bez kleju z przygotowa-
nych szablonów. Zalety takiego postępowania są dość oczywiste -- dzieci 
widzą i wiedzą o czym mówią, i mogą dzięki temu znacznie więcej rzeczy 
zaobserwować, ponadto łatwiej przychodzi im formułowanie wniosków, 
gdy odpowiednia bryła „jest pod ręką”.  Złożenie niektórych modeli było 
prawdziwym  wyzwaniem i potrzebna była pomoc nauczycieli. 
W trakcie lekcji panowało  ożywienie, zainteresowanie, radość i zaanga-
żowania uczniów . Czas został wykorzystany owocnie i na pewno uczniom 
zapadnie w pamięć. 

Teresa Bechcicka

Kuklówka wspominała swoich 
Bohaterów 

Mieszkańcy wsi Kuklówka,  samorządowcy-  Gminy Radzie-
jowice, Grodziska Mazowieckiego, a także powiatu żyrardow-
skiego, a przede wszystkim  kombatanci, skupieni   w Światowym  
Związku Żołnierzy Armii Krajowej- Środowiska Osa w Grodzisku 
Mazowieckim, przybyli  27 lipca do kościoła 
parafialnego w Kuklówce, aby modlić  się  
za  żołnierzy AK z Grupy „Krzysztof”, którzy 
w latach 40-tych ubiegłego wieku  mieli 
odwagę  przeciwstawić  się   dwóm naszym 
okupantom  - niemieckiemu  i sowieckiemu. 
W Eucharystii uczestniczyli także harcerze 
z Hufców Mszczonów i Jaktorów, strażacy 
z Korytowa, a także rekonstruktorzy z GRH 
STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. 

Uczestnicy lokalnego święta ku czci 
bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej 
modlili się także w intencji wszystkich 
uczestników Powstania Warszawskiego, 

którego  70-ta  rocznica  wybuchu obchodzona będzie  pierw-
szego sierpnia. 

Po zakończeniu Mszy Świętej do wszystkich zgromadzo-
nych w kukluwieckiej świątyni przemówiła prezes   Światowego   
Związku Żołnierzy Armii Krajowej- Środowiska Osa w Grodzisku 
Mazowieckim – Janina Soporek. Wspominała ona swoich boha-
terskich przyjaciół, którzy zawsze właściwie rozumieli słowo 

patriotyzm. Podziękowała także uczest-
niczącym w świecie, za to, że wciąż  chcą  
pamiętać o wzorowej postawie żołnierzy Armii 
Krajowej oraz członków Szarych Szeregów. Za 
to, że rozumieją jak wielką  ofiarę pokolenie 
Kolumbów złożyło  na ołtarzu  Ojczyzny. 

Po wyjściu ze świątyni uczestnicy uroczy-
stości wykonali pamiątkowe fotografie,  a 
następnie udali się  na drobny poczęstunek.  

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 
31 pSK –Mszczonów)

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne) 

Witajcie wakacje!
W dniu 27 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek dla rzeszy uczniów 
z całej Polski, który oznajmił upragniony okres wakacyjnego wypo-
czynku. Niezależnie od wyników w nauce wszyscy jednakowo cieszyli 
się z właśnie rozpoczynających się dwumiesięcznych wakacji.
Podobnie jak w roku ubiegłym w Szkole Podstawowej w Mszczonowie 
uczniowie mieli zakończenie w dwóch turach oddzielnie dla klas I-III 
i dla klas IV-VI. Zanim jednak doszło do rozdania upragnionych świa-
dectw uczniowie podstawówki wystąpili z krótkim programem arty-
stycznym, który wzbudził wielkie emocje wśród licznie zgromadzonych 
nauczycieli i rodziców.
Uczniowie podczas uroczystości podziękowali również swoim nauczy-
cielom za całoroczny trud włożony w ich edukację.

Oprac. Łukasz Nowakowski

Zakończenie roku klas I-III mszczonowskiej Szkoły Podstawowej.

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEHISTORIA / MERKURIUSZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

Niezwykła lekcja 
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27 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego  2013/14. 
Na uroczystość przybyli zaproszeni 
goście : Barbara Gryglewska  prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Beata 
Sznajder kierownik GCI i radna  powia-
towa. Salę licznie zapełnili uczniowie, 
rodzice i nauczyciele. Na  wstępie Pani 
Dyrektor Małgorzata Janiszek powitała 
wszystkich, złożyła  szczególne podzię-
kowania władzom samorządowym i 
rodzicom za bardzo dobrą  współpracę, 
aktywny udział w życiu szkoły i pomoc 
w realizacji wielu  przedsięwzięć. Po 
otrzymaniu dyplomów i świadectw, 
uczniowie naszej  szkoły przygoto-
wali akademię z okazji Dnia Rodziny. 
Po części oficjalnej  nadszedł czas na 
zabawę. Już po raz drugi z okazji zakoń-
czenia roku  został zorganizowany 
festyn rodzinny. Przygotowano wiele 
atrakcji.  Zorganizowano konkursy 
i zabawy, a dla najlepszych zawod-
ników były  nagrody. Dzięki pieniądzom 
zebranym w ciągu roku przez Radę 
Rodziców  zorganizowano dla dzieci 
dmuchany zamek i zjeżdżalnię, oraz 

MERKURIUSZ SZKOLNY

We wtorek (24 czerwca) oraz w środę (25 
czerwca) miały miejsce uroczyste zakoń-
czenia roku szkolnego w Miejskim Przedszkolu 
Publicznym w Mszczonowie. Najstarsze grupy 
przedszkolaków zorganizowały uroczyste poże-
gnanie z młodszymi kolegami oraz z kadrą przed-
szkola. 
Tradycją stało się już, że dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Mszczonowie żegnają się z tym 

beztroskim etapem swojego życia tradycyjnym 
Polonezem, jak przystało na pierwszoklasistów, 
którymi będą od września. W przedstawieniu nie 
mogło także zabraknąć wierszyków, rymowanek 
i piosenek. Starszaki tym samym pokazały to 
czego nauczyły się w przedszkolu oraz udowod-

niły wszystkim, że są gotowe od września rozpo-
cząć naukę w szkole.
Wszystkie sześciolatki otrzymały również pamiąt-
kowe dyplomy od dyrekcji i wychowawców.

Łukasz Nowakowski

SP we Wręczy

Zakończenie roku 
szkolnego

Miejskie Przedszkole 

„Przedszkola czas już minął 
nam”, czyli koniec roku 
szkolnego w przedszkolu
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Tak śpiewali w dniu 26 czerwca 2014 roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach, żegnając trzecioklasistów, którzy właśnie 
kończyli naukę w tej placówce.
W tym uroczystym dniu dzieci ze wszystkich klas oraz z oddziału 
przedszkolnego, przygotowane przez swoje wychowawczynie, 
przedstawiły programy artystyczne. Śpiewano, tańczono, recy-
towano, nie zabrakło również scenek kabaretowych. Pojawiły się 
śmieszne przyśpiewki oraz dedykacje dla nauczycieli i pracow-
ników administracyjnych szkoły. Najwięcej podziękowań kiero-
wano przede wszystkim do pani Urszuli Gowin – dyrektora szkoły 
oraz wychowawcy klasy III – pani Hanny Żukowskiej. Należy w tym 
miejscu zwrócić uwagę na ogromną pracę i zaangażowanie w prze-
bieg tej uroczystości, włożone przez Radę Rodziców z niezastąpioną 
panią Anetą Wójcik na czele. Rodzice trzecioklasistów przygotowali 
akademię pożegnalną, specjalne odznaczenia dla pracowników 
szkoły oraz przepiękny tort i poczęstunek powiązany z zabawą 
dyskotekową.
 „Hej, hej, hej sokoły
 od września do nowej szkoły!
 Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku,
 mój kochany dzwoń, dzwoń, dzwoń!”
 Tak zakończył się jeden z wielu etapów edukacyjnych 
kochanych uczniów klasy trzeciej, prowadzonych przez wycho-
wawcę Hannę Żukowską. No cóż: „ale to już było i nie wróci więcej.”

Angelika Woźniak

zakupiono  sprzęt sportowy, który uczniowie mogli wykorzystać 
do zabawy na  powietrzu. Wielką przyjemność nie tylko uczniom, 
ale rodzicom i  nauczycielom sprawił dziadek naszych uczniów Pan 
Sielski, który  zorganizował przejażdżki wozem zaprzęgniętym w 
parę pięknych koni.   Czas umilał wszystkim zespół Akord, którego 
muzyka porwała do tańca  zarówno dzieci jak i dorosłych. Nikt nie 
wyszedł też głodny, był grill  oraz pyszne wypieki przyniesione przez 
rodziców. Dopisała pogoda i  humory. Świetnie bawiły się dzieci jak 
i rodzice.

Milena Kaczmarek

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY

Sprzedam tanio działkę rekreacyjną 
idealnie nadającą się do wykopania stawu 

(bezpośrednio sąsiedztwo z rzeką),  
z dostępem do drogi. 

Lokalizacja Mszczonów. 
Powierzchnia 1500 m2. 
Kontakt 609 032 941

DARMOWY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS 
MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat wydarzeń w 
gminie dotyczących życia społecznego i gospodarczego, rynku pracy, 
kultury, zdrowia, oświaty, rolnictwa, przedsiębiorczości etc. wpisz się do 
naszej bazy danych.

Informacje za pomocą DARMOWEGO 
SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS, 
możesz uzyskać przekazując swój 
nr telefonu komórkowego wraz z 
adresem zamieszkania do Gminnego 
Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. 
Żyrardowska 4.

Powyższe dane można przekazać:
- poprzez stronę internetową:  
www.gci.mszczonow.pl  
lub www.mszczonow.pl 
lub telefonicznie:

- dzwoniąc pod numer 46 857 30 71
- dzwoniąc lub wysyłając sms-a 
pod nr:  
605 869 094, 609 091 361
e-mail:
- wysyłając informacje na adres  
gci@mszczonow.pl

- przychodząc osobiście do 
siedziby GCI

 

Mamy jeszcze wolne miejsca!!! 

 
W ramach czesnego zapewniamy dzieciom: 
-naukę w oparciu o programy dydaktyczne zatwierdzone przez MEN 
-zajęcia pobudzające rozwój i kreatywność 
-opiekę wykwalifikowanych nauczycieli 
-teatrzyki i imprezy plenerowe 
-liczne wycieczki 
-zajęcia: rytmiczne, taneczne,  katechetyczne, język angielski, język 
francuski, gimnastykę korekcyją, opiekę logopedy i psychologa. 
 

 
ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY 

Zapraszamy  Rodziców zainteresowanych odbiorem swoich 
pociech ze szkoły 

 Zapewniamy dzieciom zupę, II danie oraz podwieczorek 
 Dzieci mogą przebywać w przedszkolu do godz. 18.00 
 Koszt takiej usługi to 330zł/miesiąc + 25zł opłata za 

ubezpieczenie uiszczana jednorazowo. 

KONTAKT: 
Mszczonów ul. Warszawska 39 
Tel: 46-819-00-50 
e-mail: smerfolandia@smerfolandia.pl 
strona www.smerfolandia.pl 
 
 

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

„Jest w tej naszej szkole jakaś 
siła – chce się uczyć ci!”
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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

Atrakcyjne ceny obuwia - letnia 
wyprzedaż w pawilonie „Merkury”

SPRZEDAM:
- Budynek po ciastkarni w Żabiej Woli z działką o pow. 1369m2 - 
cena 299.000,00zł
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka -  
cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 699.000,00 zł.
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA - tel. 694 129 283
- Regał R 18 2002r. dł. 184, szer. 84, wys. 202 cm - cena 1.500,00 zł.
- Szafa chłodnicza pojedyncza Sch 21725 2001r. dł. 74, szer. 76, 
wys. 203 cm. -  cena 800,00 zł -  tel. 694 929 537

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal po barze „WHITE  CLUB”  

na działalność gastronomiczną w pawilonie 
Hermes w Mszczonowie   inf.  606 389 428

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

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

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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W powiecie żyrardowskim 
znowu mają miejsce kradzieże 
metodą „na wnuczka” . Historie 
tworzone przez oszustów są 
czasem tak „wyssane z palca”, 
że od razu powinna się w nas 
obudzić czujność. Policja apeluje  
w szczególności do osób star-
szych, gdyż to oni najczęściej 
padają ofiarami wyłudzeń 
oszczędności nierzadko zbiera-
nych przez całe życie.

Ostatnio w Gminie Mszczonów 
doszło do dwóch takich zdarzeń. 
Pierwsze z nich w dniu 14 
kwietnia, gdzie 77 letnia miesz-
kanka Mszczonowa otrzymała 
telefon od mężczyzny, który 
podając się za jej kuzyna i powie-
dział, że miał wypadek. Rzekomo 
jechał z kolegą i rozbił samochód 
uderzając w starsze małżeństwo. 
Prosił, żeby nie wzywać Policji, i 
że musi zapłacić temu małżeń-
stwu 30 tysięcy złotych. Kobieta 
uzbierała kwotę 8 500 tysiąca 
złotych i przekazała mężczyźnie. 
Według jego poleceń kobieta 

miała wyjść z mieszkania 
przed blok, a tam będzie 
na nią czekał kolega, 
który powie, że jest od 
jej kuzyna. Mężczyzna 
wziął pieniądze i odszedł 
w kierunku Ratusza. 
Drugie zdarzenie wyglą-
dało całkiem podobnie. 

Kobieta, również w podeszłym 
wieku, 73-letnia mieszkanka 
Gminy Mszczonów otrzymując 
telefon rzekomo od swojego 
wnuczka usłyszała, że miał on 
wypadek, i że uderzył w niego 
drugi samochód. Kobieta z tego 
samochodu miała być ciężko 
ranna, ale pomimo to, prosił, 
żeby nie wzywać policji. On 
sam natomiast potrzebuje 15 
tysięcy złotych żeby zapłacić 
kierowcy, bo inaczej pójdzie do 
więzienia. Tak samo, jak w pierw-
szym przypadku Kobieta prze-
kazała pieniądze pod blokiem. 
Udało się jej uzbierać 12 tysięcy 
złotych. Sprawca kazał włożyć jej 
pieniądze do dwóch osobnych 
kopert- do jednej 2 tysiące, do 
drugiej 10 tysięcy złotych. Sam 
ten fakt powinien zaniepokoić 
ofiarę. Historie, jakie tworzą 
oszuści są co raz mniej wiary-
godne, a mimo to ich ofiary w nie 
uwierzyły. Często policja zostaje 
powiadomiona długo po fakcie, 
a wtedy odnalezienie sprawcy 

jest bardzo trudne. Każdora-
zowo po tego typu telefonie 
należy zadzwonić do wnuczka i 
na policję. Nigdy nie można mieć 
pewności kto jest po drugiej 
stronie słuchawki. Ponieważ 
chodzi o duże kwoty pieniężne 
powinna nam się natychmiast 
„zaświecić czerwona lampka”. 
Za to przestępstwo przewidziana 
jest kara do ośmiu lat pozba-
wienia wolności. 

Post. Ewa Piątek
Oficer Prasowy

KPP Żyrardów

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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 wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2000 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia w 
Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem i 
nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w 
formie elektronicznej 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 ogło-
szenia lub reklamy w Merkuriuszu Mszczo-
nowskim proszeni są o skontaktowanie się 
w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

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

W ostatnim czasie nasiliły się 
interwencje związane z biegają-
cymi bez opieki psami, które często 
atakują mieszkańców i stwa-
rzają zagrożenie dla ich zdrowia 
i bezpieczeństwa.  W większości 
przypadków są to zwierzęta, które 
mają właścicieli.

Warto zatem przypomnieć, 
iż jednym z podstawowych 
obowiązków właścicieli zwierząt, 
jest sprawowanie nad nimi właści-
wego dozoru. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami tj. z ustawą z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 
856), właściciele zwierząt domo-
wych mają obowiązek stałego 
i skutecznego dozoru nad nimi 
i ponoszą pełną odpowiedzial-
ność za zachowanie utrzymywa-
nych zwierząt. Odpowiedzialność 

tę sankcjonuje art. 77 
Kodeksu wykroczeń, który 
stanowi, iż „Kto nie zacho-
wuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze 
nagany”. 

Właściciel psa zobowią-
zany jest do prowadzania go na 
smyczy, przy czym pies agresywny 
i niebezpieczny dla otoczenia, musi 
mieć dodatkowo nałożony kaga-
niec. Zwolnienie psa z uwięzi jest 
dozwolone jedynie w miejscach 
mało uczęszczanych przez ludzi i 
tylko w przypadku, gdy posiadacz 
psa ma możliwość bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem, 
a pies jest oznaczony w sposób 
pozwalający na  identyfikację.

Na terenie nieruchomości zwol-
nienie psa z uwięzi możliwe jest 
tylko wówczas, gdy nieruchomość 
jest ogrodzona w sposób uniemoż-
liwiający wydostanie się psa na 
zewnątrz oraz wykluczający dostęp 
osób trzecich. Ponadto, wejście 
na teren takiej  nieruchomości, 
musi być oznakowane tabliczką ze 

stosownym ostrzeżeniem.
Lato, to okres, w którym 

drastycznie wzrasta liczba 
„bezdomnych” zwierząt. Jednakże 
psy zgłaszane jako „bezdomne” 
są zwykle dobrze odżywione i 
zadbane. Można zatem przypusz-
czać, że nie są bezpańskie, ale 
oddaliły się z okolicznych domów 
przez nieuwagę swoich właści-
cieli, którzy nie sprawują nad 
nimi właściwego dozoru. Czasem 
jednak zdarza się, że zwierzęta są 
porzucane. Trzeba zatem przypo-
mnieć, że za porzucenie psa lub 
kota, nad którym sprawuje się 
opiekę grozi kara grzywny, ogra-
niczenia wolności lub pozba-
wienia wolności do dwóch lat.

Właściciel lub opiekun zwie-
rzęcia ma ponadto obowiązek 
usunąć wszelkie zanieczyszczenia 
pozostawiane przez to zwierzę w 
miejscach publicznych i na innych 
terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego. Zanieczysz-
czenia te, umieszczone w szczel-
nych woreczkach, mogą być depo-
nowane w komunalnych urządze-
niach do zbierania odpadów.

KOMUNIKAT POLICJI

Kolejne ofiary metody 
„na wnuczka”

KOMUNIKAT

INFORMACJA DLA 
POSIADACZY ZWIERZĄT
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