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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mszczonowie za 2013 rok i pierwsze 
półrocze 2014 roku.

Jadwiga Laskowska, przewodnicząca komisji podkreśliła, że zapla-
nowane na kwotę 229.800,00 zł wydatki w roku 2013 zostały prze-
znaczone na szereg zadań, w tym m.in. na przeciwdziałania alko-
holizmowi, zielone szkoły, dożywianie dzieci w świetlicy i programy 
profilaktyczne.
W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku komisja 
odbyła 22 spotkania. W tym czasie do komisji wpłynęły: 43 podania 
w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy, 92 podania w sprawie 
pomocy finansowej, w tym (wycieczki, zielone szkoły, kolonie, 
obozy, itp.), 5 wniosków skierowano do biegłych (psycholog i 
psychiatra), 5 wniosków skierowano do sądu. Wydano 12 pozy-
tywnych postanowień w sprawie usytuowania punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych.
Przewodnicząca poinformowała także, że planowane wydatki 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Mszczonowie na 2014 rok opiewają na kwotę 230.000,00 zł.
Komisja w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku odbyła 12 
spotkań. W tym czasie do komisji wpłynęło: 21 podań w sprawie 
nadużywania alkoholu i przemocy, 43 podania w sprawie pomocy 
finansowej, w tym (wycieczki, zielone szkoły, kolonie, obozy, itp.), 5 
wniosków skierowano do biegłych (psycholog i psychiatra). Wydano 
2 pozytywne postanowienia w sprawie usytuowania punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych.
W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zorganizowano spektakle dla szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych oraz średnich z terenu gminy 
Mszczonów. Na co dzień komisja finansuje dożywianie 

dzieci w postaci kanapek w szkołach podstawowych i gimnazjum z 
terenu wiejskiego oraz w gimnazjum w Mszczonowie oraz dzieci ze 
świetlicy środowiskowej.
Komisja współpracuje ze szkolnym psychologiem i pedagogiem w 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie i w Osuchowie, 
Poradnią Leczenia Uzależnień w Żyrardowie oraz Komisariatem 
Policji w Mszczonowie.
Dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych działa 
Klub AA „ZORZA”, który mieści się w Mszczonowie przy ul. Tarczyń-
skiej 31.
W każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.15 do 18.00 
czynny jest punkt interwencyjny w świetlicy środowiskowej w 
Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 31.
Korzystając z okazji radna Barbara Gryglewska pytała o korzystanie 
osób uzależnionych od alkoholu z pomocy świadczonej przez 
komisję.
- Wiadomo, że w dzisiejszych czasach rośnie ilość osób uzależnio-
nych i współuzależnionych od alkoholu, zwłaszcza dotyczy to coraz 
młodszych ludzi. Proszę powiedzieć jak wygląda sytuacja w naszej 
gminie. Czy rośnie liczba osób korzystających z pomocy komisji i 
jakie są to głównie osoby- pytała radna Gryglewska.
W odpowiedzi Jadwiga Laskowska poinformowała, że na spotkania 
przychodzą głównie osoby starsze, wskazane przez rodzinę lub 
policję. Budującym jest fakt, że nie odnotowuje się przypadków 
uzależnień od alkoholu wśród osób młodych.
Na zakończenie Łukasz Koperski jak przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mszczonowie podziękował przewodniczącej komisji Jadwidze 
Laskowskiej oraz członkom komisji za ogrom pracy i niebywałe 
zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy osobom potrzebującym. 
- Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że spotykacie się Państwo z trud-
nymi sprawami, gdyż mieszkańcy mają różne problemy. Dziękuję w 
imieniu swoim i wszystkich radnych za niesienie pomocy naszym 
mieszkańcom. Życzymy także, aby w kolejnych latach komisja dzia-
łała tak wzorowo na rzecz społeczeństwa i była doceniana przez 
władze samorządowe jak miało to miejsce do tej pory- podsu-
mował Łukasz Koperski. 

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2013 rok i pierwsze półrocze 
2014 roku.
Barbara Ciszewska, kierownik MOPS szczegółowo omówiła 
zakres działalności Ośrodka podkreślając, że z uwagi na coraz 
większe zapotrzebowanie mieszkańców, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oprócz podstawowych zadań prowadzi specjalistyczne 
poradnictwo prawne oraz psychologiczne. Spotkania świadczone są 
przez radcę prawnego oraz przez psychologa osobom i rodzinom 
pomocy społecznej, wykazującym potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych według wcześniej-
szych zapisów, w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00 
(radca prawny) oraz w każdą środę i piątek

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA

W środę 20 sierpnia 2014 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
przyjęli sprawozdanie z działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi za 2013 rok i pierwsze 
półrocze 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności MOPS. Ponadto, Rada Miejska podjęła szereg bieżą-
cych uchwał.

Łukasz Koperski, przewodniczący RM tradycyjnie powitał 
zgromadzonych na sali uczestników obrad
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w godzinach 8.00 – 13.00 (psycholog).
Ponadto, w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mszczonowie w roku ubiegłym 
zrealizował po raz kolejny projekt „Lepsze jutro Młodych” współfi-
nansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 133 400,00 zł, w  tym wkład własny 14 007,00 zł. 
Projekt trwał od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji zawo-
dowych i społecznych  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo  
mieszkańców gminy. 
Zadaniem projektu było przywrócenie beneficjentom zdolności do 
aktywnego poszukiwania pracy oraz zatrudnienia na rynku pracy. 
Możliwość integracji w społeczeństwie, zwiększenie motywacji 
kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z napotykanymi przeszko-
dami w realizacji  tych procesów , umożliwienie powrotu do akty-
wizacji zawodowej oraz zdobycie nowego zawodu i  miejsca pracy 
na rynku.
W tegorocznej edycji projektu za kwotę 117 793,48 zł do końca 
października br. przeszkolonych zostanie 16 osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo, w tym 10 kobiet oraz 6 mężczyzn, w tym 
2 osoby niepełnosprawne oraz 2 uczące się.
Kierownik MOPS określiła również zakres zadań pomocy społecznej 
na terenie objętym działalnością do których należą m.in.: roze-
znanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych, udzielanie 
świadczeń w zależności od potrzeb osoby lub rodziny, w tym m.in. 
zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych, udzie-
lanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także przyznawanie 
i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świad-
czenia zdrowotne.
Wiele uwagi Barbara Ciszewska poświęciła omówieniu form wspie-
rania osób i rodzin. W tym celu MOPS uruchomił Gminny Program 
Wspierania Rodziny w na lata 2013 – 2015, który stworzył lokalny 
system ochrony oraz wsparcia rodzin z dziećmi, w szczególności 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych. 
Z przeprowadzonej analizy danych wynika, iż główną przyczyną 
powstawania dysfunkcji w rodzinach jest brak odpowiednich 
wzorców z jakich mogą brać przykład dzieci wychowujące się w 
rodzinach dysfunkcjonalnych, zagrożonych zjawiskami patologii 
społecznej oraz nieumiejętność zachowania się w sytuacjach 
problemowych. Najczęstszym problemem, pojawiającym się w 
rodzinach dysfunkcjonalnych jest alkoholizm, narkomania, powsta-
wanie nieformalnych grup rówieśniczych, a takie stosowanie 
nieprawidłowych metod wychowawczych przez rodziców. 

Z tego powodu o pomoc w 2013 roku ubiegało się161 rodzin (łączna 
liczba osób w tych rodzinach to 802), zaś do 30 czerwca 2014r. ubie-
gało się 40 rodzin (łączna liczba osób w tych rodzinach 170). 
Na zakończenie kierownik MOPS poinformowała, że w 2013 roku 
wydano 265 kart Dużej rodziny dla 51 rodzin oraz dofinansowano 
wyjazdy dla 73 dzieci na zieloną szkołę na kwotę18 792,50 zł. Z kolei 
do dnia 30 czerwca 2014 roku wydano 211 kart Dużej rodziny dla 42 
rodzin oraz dofinansowano wyjazdy dla120 dziecina zieloną szkołę 
na kwotę 30 562,50 zł, co potwierdza zasadność wprowadzenia 
karty Dużej rodziny na terenie gminy Mszczonów. 
Po przedstawionym sprawozdaniu wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Zientek, wyraził wdzięczność za pracę i zakres prowa-
dzonej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mszczonowie.
- Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem ogromu Pani pracy i pracow-
ników MOPS-u na rzecz podopiecznych ośrodka i tym samym 
naszych mieszkańców, aby żyło im się lepiej- mówił Marek Zientek. 
Co roku gmina Mszczonów wydaje blisko 5 mln złotych na opiekę 
społeczną, dzięki czemu możliwe jest niesienie pomocy ludziom 
potrzebującym- dodał wiceprzewodniczący RM.

Podjęte uchwały

Rada Miejska podjęła szereg bieżących uchwał, w tym: uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej oraz uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmują-
cego fragment miejscowości Wymysłów, fragment miejscowości 
Marków -Towarzystwo oraz fragment miasta Mszczonów.
Ponadto, podjęto uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy 
Mszczonów na rok 2014.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększono dochody budżetu o 
kwotę 396.690,82 zł i zmniejszono dochody budżetu o kwotę 
386.998,82 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 
51.286.639,18 zł.
Uchwała zwiększyła wydatki budżetu o kwotę 589.976,01 zł i 
zmniejszyła wydatki budżetu o kwotę 580.284,01 zł. Plan wydatków 
budżetu gminy ogółem wynosi 51.639.005,18 zł.
Radni  uchwalili także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
gminy Mszczonów na lata 2014-2023.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że w okresie między sesjami członkowie komisji 
odbyli dwa posiedzenia kontrolne. 
W dniu 5 sierpnia komisja odbyła posiedzenie w Geotermii Mazo-
wieckiej analizując sprawozdanie finansowe i działalność spółki pod 
względem m.in. przygotowań do sezonu grzewczego i cen ciepła.
W dniu 7 sierpnia zespół analizował sprawozdanie finansowe Przed-
szkola Miejskiego w Mszczonowie za 2013 rok i pierwsze półrocze 
2014 roku. 
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że gospodarka finansowa i 
bieżąca działalność spółki Geotermia Mazowiecka oraz Miejskiego 
Przedszkola prowadzone są prawidłowo.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie między sesjami wydanych zostało 12 zarządzeń, które 
głównie dotyczyły zmian w gminnym budżecie oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej 
dla nauczycieli, którzy 

Radni podczas sesji
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ubiegali się o awans zawodowy.
Burmistrz poinformował także o zmianach na stanowisku dyrektora 
w Szkole Podstawowej w Bobrowcach i Zespole Szkół w Osuchowie.
Ponadto, burmistrz Józef Grzegorz Kurek wspomniał, że z uwagi na 
brak wyłonienia oferenta w przetargu na budowę placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu, gmina Mszczonów zmuszona została ogłosić 
kolejny przetarg na tę inwestycję.
Oprócz tego samorząd czeka na rozstrzygnięcie trzech innych prze-
targów dotyczących m.in. rozbudowy Term i ulicy Leśnej w Adamo-
wicach.
Sprawy różne
Marek Zientek oraz Andrzej Osiński jako wiceprzewodniczący RM 
zgłosili w imieniu swoich wyborców, mieszkańców Osuchowa i 
Lutkówki prośbę do burmistrza o wyegzekwowanie od powiatu 
żyrardowskiego oczyszczenia 100 metrów bieżących drogi powia-
towej na odcinku od ulicy Granicznej w Osuchowie w kierunku 
Lutkówki.
- Na tym odcinku odrosty z akacji zasłoniły widoczność, co wpływa 
na ograniczenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- 
wyjaśnił Marek Zientek.
Wiceprzewodniczący przypomniał również o potrzebie wycięcia 
suchych i niebezpiecznych drzew i gałęzi w centrum Osuchowa.
- Zwracam się z prośbą o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg 
dotyczącą wycięcia suchych drzew i gałęzi zagrażających bezpie-
czeństwu ludzi. Sprawa jest pilna, gdyż 14 września w Osuchowie 
odbędą się Dożynki na które przybędą rzesze ludzi z całej gminy 
Mszczonów i sąsiednich jednostek samorządowych- dodał Marek 
Zientek.
Następnie, Łukasz Koperski w imieniu mieszkańców ulicy Sienkie-
wicza i swoim zwrócił się z prośbą do burmistrza Mszczonowa o 
zamontowanie muld w tejże ulicy z uwagi na organizowanie w tym 
miejscu wyścigów.
- To co się dzieje ostatnimi czasy na ulicy Sienkiewicza przechodzi 

wszelkie wyobrażenia. Otóż nagminnym stało się organizowanie 
wieczorami wyścigów samochodów i motocykli. Te maszyny osią-
gają niebywałe prędkości, a kierowcy nie wyrabiając się na łuku 
drogi wjeżdżają na chodniki, niszczą słupki i rozbijają swoje auta- 
mówił z oburzeniem przewodniczący Rady Miejskiej.
- To tylko kwestia czasu, żeby doszło do tragedii i wielkiego nieszczę-
ścia. Dlatego żeby temu zapobiec trzeba zamontować spowalniacze, 
które wykluczą tego typu wybryki- apelował Łukasz Koperski.
Uczestniczący w sesji Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu 
Policji w Mszczonowie, poinformował, że tego typu przypadki mają 
miejsce w wielu miejscach, nie tylko na ulicy Sienkiewicza.
- Takie zdarzenia, to nie tylko problem gminy Mszczonów, ale całego 
powiatu żyrardowskiego- tłumaczył funkcjonariusz.
W podsumowaniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapowiedział, że 
trapiący mieszkańców ulicy Sienkiewicza problem zostanie rozwią-
zany.

Łukasz Nowakowski

Radni w trakcie prac

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 2 września 2014 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, 
podczas której radni ocenili działalność OSiR, a także działalność sportu na terenie miasta  
i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał.

Ocena działalności OSiR

Dyrektor Michał Szymański zdał informację z działalności OSiR-u 
przedstawiając ofertę rekreacyjno- sportową kompleksu oraz dane 
statystyczne.
Jak poinformował dyrektor, hala sportowa dysponuje wielofunk-
cyjnym boiskiem do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki oraz piłki 
nożnej i tenisa ziemnego. Hala wyposażona jest również w siłownię 
i małą salę.
Obiekt ten służy do rozgrywania licznych imprez sportowych do 
których można zaliczyć chociażby: turnieje tenisa stołowego, 
turnieje piłki siatkowej seniorów LZS, czy turniej piłki nożnej firm o 

puchar burmistrza Mszczonowa.
Będąc przy temacie zajęć sportowych Michał Szymański 

poinformował, że niebywałym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
ZUMBY, które we wrześniu odbywają we wtorki, środy i piątki o 
godzinie 19.30 na terenie Term. 
Kolejnym z obiektów wchodzących w skład OSiR-u jest kompleks 
boisk „Orlik 2012”, a w tym boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią 
oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki siatkowej.
Wśród imprez organizowanych na tym obiekcie można wymienić 
grand prix firm w piłce nożnej oraz ligę orłów i orlików.
Flagowym obiektem sportowo-rekreacyjnym niezaprzeczalnie jest 
kompleks basenów termalnych. Michał Szymański, wymienił szereg 
imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na mszczonow-
skich Termach, do których należą m.in.: turniej w hokeja na lodzie, 
pokazy ratownicze, dziecięce igrzyska olimpijskie oraz wiosenne 
i jesienne rajdy rowerowe, a także coroczna wystawa królików i 

WIEŚCI Z RATUSZA
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drobiu ozdobnego.
Dyrektor OSiR-u wspomniał również o projekcie „Weekend z 
Termami Mszczonów”, który integruje dotychczasową ofertę TERM 
z ofertą aktywnego wypoczynku. Obejmuje on wypożyczalnię 
rowerów i kijków nordic walking, 4 trasy rowerowe, 3 trasy piesze, 
baseny z wodą termalną, ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe 
oraz punkt informacji turystycznej.
Jak podkreślił dyrektor dzięki pozyskanym środkom zaplano-
wano poszerzenie oferty mszczonowskich Term, a w tym budowę 
zewnętrznej sauny, groty solnej oraz wybudowanie dodatkowych 11 
miejsc parkingowych i powiększenia ścieżek pieszych i rowerowych 
o dodatkowe kilkadziesiąt kilometrów.
W tym roku w ramach projektu przebudowana została instalacja do 
podgrzewania wody, dzięki czemu zmniejszą się koszty związane z 
utrzymywaniem ciepła w basenie rekreacyjnym i sportowym.

Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów
W punkcie dotyczącym sportu, głos zabrali przedstawiciele klubów 
sportowych działających na terenie miasta i gminy Mszczonów, w 
tym „KS Mszczonowianka”, „LKS Osuchów” „UKS Olimpijczyk 2008” 
oraz „UKS Lutkówka”.
Grażyna Korzonkowska, prezes  „Mszczonowianki” w kilku zdaniach 
przedstawiła sprawozdanie z działalności klubu, zwracając uwagę 
głównie na realizację programów szkoleniowych, działanie klubu 
oraz sukcesy drużyn.
Prezes podkreśliła, że klub finansowany jest ze środków gminy 
Mszczonów, a także z własnej działalności gospodarczej. Budującym 
jest fakt, że „Mszczonowianka” skupia sporą ilość dzieci młodzieży 
liczącą ponad 200 osób, które w sposób aktywny mogą spędzić 
wolny czas. Zdaniem Grażyny Korzonkowskiej klub dobrze współpra-
cuje z OSiR-em, korzystając z oferty zarówno hali sportowej, boisk 
„Orlik”, jak również basenów Termalnych.
Po przedstawionym sprawozdaniu radna Barbara Gryglewska, jako 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży podkreśliła, że 
władze „Mszczonowianki” skupiając w klubie 200 osób podzielo-
nych na różne grupy wiekowe wykonują ogrom pracy, która wymaga 
wielu wyrzeczeń. 
-Cieszę się także, że powstaje boisko boczne przy głównym obiekcie 
na którym młodzież będzie mogła poćwiczyć i spędzić wolny czas- 
podsumowała radna.
Następnie głos zabrali przedstawiciele „LKS Osuchów” „UKS Olimpij-
czyk 2008” oraz „UKS Lutkówka”.
Działacze omówili oferty sportowe klubów, w tym działające w nich 
sekcje oraz osiągane sukcesy. 

Po przedstawionym sprawozdaniu Marek Zientek, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, jako radny z Osuchowa i okolicznych miej-
scowości podziękował zarządowi „LKS Osuchów”, a w szczególności 
panu trenerowi Stanisławowi Zdunkowi za wkład w krzewienie 
kultury fizycznej .
- Pan Stanisław Zdunek jest niewątpliwie ojcem sukcesów osiąga-
nych przez zawodników LKS-u. Oczywiście nie byłoby tego wszyst-
kiego, gdyby też nie zdolna młodzież i wysokiej klasy obiekty na 
których mogą trenować. W tym miejscu pragnę podziękować 
również burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za wybudo-
wanie tychże obiektów bez których nie byłoby tych sukcesów- mówił 
Marek Zientek. Widać jednak, że te obiekty nie są w pełni wyko-
rzystane przez uczniów z okolicznych szkół, może w innych szkołach 
też są zdolni młodzi ludzie, którzy szlifowaliby w Osuchowie swoje 
talenty- zasugerował wiceprzewodniczący Zientek.
- Obiekty, które mamy w Osuchowie są wybudowane dzięki gminie 
Mszczonów, niestety są one wykorzystane tylko w 10%. Infrastruk-
tura do uprawiania lekkiej atletyki jest na bardzo wysokim poziomie 
więc warto to wykorzystać- dodał Jerzy Penczonek, prezes „LKS 
Osuchów”.
W podsumowaniu Łukasz Koperski, przewodniczący RM podzię-
kował przedstawicielom wszystkich klubów, w tym m.in. Jerzemu 
Penczonkowi i Grzegorzowi Strojczykowi z „LKS Osuchów”  za 
ogromne zaangażowanie, społeczną pracę i wsparcie.
Z kolei burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował prezesom, dzia-
łaczom i trenerom za ciężką pracę i stawianie czoła nowym wyzwa-
niom w podejmowaniu wielu inicjatyw przy jednoczesnych skrom-
nych środkach finansowych. 
- Gminne kluby są dla nas dumą, gdyż na tle innych sekcji działa-
jących w podobnych wielkością samorządach działają wzorowo, 
osiągając znaczące sukcesy, za co serdecznie dziękuję- podkreślił 
burmistrz.
Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił również, że samorządy muszą teraz w 
pierwszej kolejności sprostać nowym zadaniom narzucanym przez 
rząd, czego konsekwencją jest uszczuplenie gminnych budżetów, 
co z kolei rzutuje na ograniczenie środków przeznaczanych m.in. na 
sport. 
Na zakończenie  głos zabrał Marek Zientek, który podziękował 

wszystkim działaczom, przekazując słowa uznania również dla 
zawodników.
- Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasz wkład w krzewienie 
kultury fizycznej, za 

Łukasz Koperski, przewodniczący RM podziękował przedstawicielom 
wszystkich klubów, w tym m.in. Jerzemu Penczonkowi i Grzegorzowi 

Strojczykowi z „LKS Osuchów”  za ogromne zaangażowanie  
i społeczną pracę

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasz wkład w krzewienie kultury 
fizycznej, za cementowanie więzi społecznych, za to, że działacie z 

pasją- dziękował działaczom Marek Zientek
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Z Łukaszem Koperskim, przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Mszczonowie  na tematy związane  

z podsumowaniem kadencji Rady Miejskiej  
2010-2014 rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Przewodniczący mijają właśnie cztery lata od wyboru 
obecnego składu Rady Miejskiej. Jak na przestrzeni tych lat 
zmienił się Mszczonów?
 - Ostatnie cztery lata obfitowały w wiele znaczących wydarzeń, 
które w istotny sposób zmieniły miasto i gminę Mszczonów. Warto 
jednak podkreślić, że niezmienność tzw. władzy wyklucza walkę o 
nią i tzw. życie od wyborów do wyborów.
Niektórzy z radnych pełnią swoją funkcję więcej niż jedną kadencje 
dzięki czemu mogliśmy wypracować autorski, wieloletni program 
rozwoju gminy pod względem gospodarczym, społecznym, kultu-
ralnym oraz rekreacyjnym i zdrowotnym, które w kolejnych kaden-

cjach sumiennie realizujemy.

Jednym z takich przykładów zrealizowania jednego z wielolet-
nich zadań było doprowadzenie do przeprowadzenia rewitali-
zacji koryta rzeki Okrzeszy. Muszę podkreślić, że od początku 
zasiadania w Radzie Miejskiej kładłem ogromny nacisk i robiłem 
wszystko wraz z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem, aby 
doprowadzić do realizacji tej inwestycji, co w konsekwencji zakoń-
czone zostało sukcesem.
Rewitalizacja Okrzeszy w znacznym stopniu usprawniła system 
wodny na terenie naszego miasta oraz niebagatelnie wpły-
nęła na poprawę estetyki terenów wzdłuż koryta rzeki. Teraz do 
kompletnej realizacji marzenia ściśle powiązanego z rewitali-
zacją koryta rzeki jest zagospodarowanie terenów od parku przy 
kościele do trasy katowickiej na których powstaną mszczonowskie 
błonia, czyli park rekreacyjny dla mieszkańców.
Warto podkreślić, że na osiąganie takich sukcesów składa się kolek-
tywna praca wszystkich radnych. Dlatego cieszę się, że przypadł 
mi zaszczyt reprezentować i być przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Mszczonowie, w której skład wchodzą bardzo odpowiedzialni i 
kompetentni ludzie. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że 
te osoby wiedzą po co zostały radnymi,  doskonale radząc sobie w 
reprezentowaniu swoich wyborców pochodząc z różnych środo-
wisk i grup społeczno-zawodowych.
Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie myślę, że 
mogę w imieniu wszystkich radnych stanowczo podkreślić, jak 
wielkie znaczenie ma dla nas partnerstwo i działanie w jednej 
drużynie z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem. Dzięki temu 
nasza wspólna, konstruktywna praca także z zastępcą burmistrza 

cementowanie więzi społecznych, za to, że działacie z pasją, dzięki 
której młodzież chętnie się angażuje w sport i osiąga ogromne 
sukcesy. Istnienie klubów przynosi ogromne korzyści, bez Was nie 
wiele by się działo w sporcie na terenie gminy Mszczonów. Dzię-
kuję wszystkim członkom i zawodnikom- mówił z uznaniem Marek 
Zientek.
- Raz jeszcze dziękuję panu Jerzemu Penczonkowi, panu Grzego-
rzowi Strojczykowi i panu Stanisławowi Zdunkowi. Jak będą  tylko 
wyasygnowane przez gminę dodatkowe środki na sport to będę 
starał się, aby były one wykorzystane w Osuchowie- dodał na koniec 
Marek Zientek.

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie podjęła szereg bieżących uchwał, w 
tym uchwałę w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wybor-
czej w Mszczonowie, uchwałę w sprawie aktualizacji Planu Odnowy 

Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015 dotyczące m.in. budowy 
jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powia-
towej nr 4710W oraz remont nawierzchni oraz uchwałę o przystą-
pieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miasta Mszczonowa pomiędzy ulicami Graniczną i Tarczyńską.
Radni przyjęli także zmiany w uchwale budżetowej gminy Mszczonów 
na rok 2014.
Sprawy różne
Radny Jerzy Siniarski zwrócił się z prośbą o postawienie w Bobrow-
cach planu miejscowości z wykazem ulic. W odpowiedzi Józef Grze-
gorz Kurek zapowiedział, że taka tablica zostanie zamontowana w 
centrum wsi. Burmistrz zwrócił także uwagę, aby mieszkańcy ozna-
czali swoje posesje tabliczką z numerem domu, bowiem zdarzają się 
sytuacje kiedy nie sposób jest zlokalizować danej nieruchomości.

Łukasz Nowakowski

Radni podczas sesji

Wywiad

Z zaszczytem wypełnialiśmy 
powierzony nam  
społeczny mandat zaufania
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Grzegorzem Kozłowskim, z szefami wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 
rzecz społeczeństwa lokalnego przynosi tak wymierne rezultaty. 
W tym miejscu warto także wspomnieć o wzajemnym wspie-
raniu się naszej gminy i powiatu żyrardowskiego. Dla przecięt-
nego mieszkańca trudno jest rozróżnić realizowane inwestycje w 
gminie, będące w kompetencji gminy czy powiatu.  Dla obywatela 
ważny jest finalny efekt inwestycji wpływający na poprawę jakości 
życia. Sztandarowym tego przykładem była budowa drogi łączącej 
Tarczyn z Mszczonowem.  Mimo, wielu trudności związanych m.in. 
z lokalizacją tej trasy na terenie dwóch powiatów i dwóch gmin, 
możemy mówić o ogromnym sukcesie za którym stoi uporczywość 
i ogromne zaangażowanie starosty Wojciecha Szustakiewicza i 
naszego burmistrza. Dzięki temu dziś możemy cieszyć się tą wspa-
niałą i jakże kluczową dla naszych mieszkańców arterią. 
Takich przykładów jest wiele. Warto podkreślić, że dzięki wkła-
dowi pracy i samorządowemu doświadczeniu naszych radnych 
powiatowych z liderem Wojciechem Szustakiewiczem,  starostą 
powiatu żyrardowskiego na czele, interesy gminy Mszczonów są 
zawsze priorytetowo traktowane na szczeblu powiatowym.  
To jest bardzo istotne, żeby samorządowcy działali dla dobra 
wspólnego, a nie realizowali swoje prywatne, partykularne inte-
resy. Samorząd musi stanowić jedność, bez tego nie ma mowy o 
sukcesach, rozwoju i zgodzie. Rzeczą oczywistą jest, że nie jest to 
łatwe, jednak dzięki samorządowemu doświadczeniu i ciągłości 
władzy w gminie i powiecie jesteśmy w stanie wypracować 
konsensus i wizję realizacji wspólnych marzeń, nie tylko na płasz-
czyźnie gminy ale i powiatu.

Czy przez wspólne marzenia możemy uznać realizację przez 
gminę inwestycji, które rzutują na rozwój Mszczonowa, a także 
ościennych miejscowości a nawet regionu?
- Proszę zauważyć, że Mszczonów na przestrzeni ostatnich lat 
wyrósł na lidera w regionie, ale także został znaczącą i rozpo-
znawalną jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Najlep-
szym tego przykładem jest chociażby zajmowanie przez gminę 
Mszczonów czołowych miejsc w ogólnopolskich, niezależnych 
rankingach samorządowych. Mszczonów w 2011 roku został 
uznany za najlepszą gminę w Polsce, a jej lider czyli burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek wielokrotnie wskazywany był jako jeden z najlep-
szych burmistrzów w kraju. Namacalnym argumentem jest coraz 
większe zainteresowanie Mszczonowem zagranicznych firm, które 
zainwestowały w gminie w sumie ponad 1 miliard Euro, tworząc 
nowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Dzięki temu stano-
wimy wzór dla innych jednostek samorządowych chwaląc się 
marginalnym bezrobociem.
Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie ciężka praca burmistrza i 
radnych Rady Miejskiej w budowaniu silnego Mszczonowa, który 
dziś z uznaniem nazywany jest Tygrysem Mazowsza.
Jako radni mamy świadomość, że pełnimy swoistą służbę na rzecz 
społeczności lokalnej, która obdarzając nas zaufaniem, wybierając 
na swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej mają wobec nas 
oczekiwania, których nie możemy zawieść. 
Zdarza się, że w tych trudnych czasach opinia publiczna nierzadko 
jest świadkiem kłótni, przewrotów i niechlubnych zachowań, jakie 
mają miejsce w innych samorządach. Osobiście jestem dumny, że 
na przestrzeni lat w Mszczonowie jest inaczej, udało się wypra-
cować pozytywny wizerunek Rady Miejskiej, która w oczach 
naszych mieszkańców cieszy się dobrą opinią.
Wraz z moimi zastępcami, wiceprzewodniczącym Markiem 
Zientkiem i wiceprzewodniczącym Andrzejem Osińskim robimy 
wszystko, abyśmy wszyscy w Radzie bez względu na poglądy, 
wszelkie przynależności oraz doświadczenie w pracy samorzą-
dowej byli traktowani na równi, wspierali się wzajemnie, tworząc 

przyjacielską, rodzinną atmosferę. To był i jest dla nas priorytet, 
aby praca w Radzie funkcjonowała wzorowo. W tym miejscu 
pragnę podziękować obu wiceprzewodniczącym, a także prze-
wodniczącym poszczególnych Komisji Rady Miejskiej tj.: Pani 
Barbarze Gryglewskiej i Panom: Markowi Zientkowi,  Ryszardowi 
Stusińskiemu, Piotrowi Chyle, Jerzemu Siniarskiemu i Krzysztofowi 
Krawczykowi, a także wszystkim radnym za ogromne zaangażo-
wanie i upór w dążeniu do realizacji potrzeb swoich wyborców 
oraz w tworzeniu jedności jaką stanowi nasza Rada.
 
Czyli śmiało można stwierdzić, że za osiąganymi przez gminę 
Mszczonów sukcesami stoi doświadczenie samorządowe, 
ciągłość władzy, współpraca i zgoda? 

- Zdecydowanie tak,  bez spełnienia tych warunków trudno mówić 
o sukcesie. Nasze miasto i gmina od początku nowej Polski wyko-
rzystuje starannie wszystko to, co daje nam demokracja i przyna-
leżność do Unii Europejskiej. Dzisiejszy nowy Mszczonów zmienia 
swoje oblicze we wszystkich dziedzinach życia społecznego i 
gospodarczego.
Dzięki temu mogliśmy wypracować pionierskie metody, które w 
konsekwencji ułatwiły naszym obywatelom dostosowywanie się 
na przestrzeni lat do nowych rządowych wytycznych.
Mam tu na myśli chociażby tzw. ustawę śmieciową, która dla 
wielu jednostek samorządu terytorialnego stanowiła ogromny 
problem. Gmina Mszczonów będąc prekursorem w segregacji 
odpadów przyzwyczaiła mieszkańców do pro ekologicznych prze-
pisów jeszcze przed obowiązywaniem ustawy. Dzięki temu miesz-
kańcy w niewielkim stopniu odczuli zmiany.
To ciągłość władzy, stały, niezmienny i sukcesywnie realizo-
wany program owocują tworzeniem innowacyjnych rozwiązań i 
udogodnień, jak chociażby centrum rehabilitacji w Mszczonowie 
i Osuchowie. Która bowiem gmina w Polsce stwarza możliwość 
korzystania z bezpłatnej rehabilitacji swoim mieszkańcom.  Ta 
usługa świadczona przez nasz samorząd pokrywana jest w całości 
z budżetu gminy, bowiem nie otrzymujemy na ten cel żadnych 
dotacji ze środków zewnętrznych, ani też nie jesteśmy zobligowani 
do prowadzenia takich działań w zakresie zadań gminy. To nie nasz 
obowiązek, lecz chęć pomocy naszym mieszkańcom dla których 
przewidujemy w przyszłości przeniesienie części rehabilitacji do 
obiektu mszczonowskich Term wykorzystując do zabiegów m.in. 
bogatą w czynniki zdrowotne wodę termalną. 
Śmiało mogę też stwierdzić, że jesteśmy liderem w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych z Unii Europejskiej realizując przy tym 
kluczowe inwestycje do których zaliczyć można m.in. budowę 
i rozbudowę basenów termalnych, budowę wielofunkcyjnych 
boisk, obiektów sportowych, remiz, przebudowę ulic i centrów 
wsi, budowę sieci wodociągowych i kanalizacji oraz moderni-
zację oczyszczalni ścieków. To oczywiście tylko niewielka część 
projektów inwestycyjnych współfinansowanych z pozyska-
nych środków zewnętrznych. Warto także wspomnieć, że dzięki 
wygranym projektom udało się zorganizować dla mieszkańców 
miasta i gminy Mszczonów szereg szkoleń i kursów podnoszących 
ich kwalifikacje zawodowe, ułatwiając na nowo zawodowy start .
To szalenie istotne, że bezpłatnie ponad 300 osób wzięło udział w 
szkoleniach pogłębiając swoją wiedzę w zakresie obsługi kompu-
tera, nauki języków obcych, a nawet za darmowo robiąc kurs na 
prawo jazdy różnych kategorii.
Nie zapominajmy, że ważnym aspektem jest także bezpieczeństwo, 
którego zapewnienie pozwala mszczonowianom w pełni czuć, 
że Mszczonów to doskonałe miejsce do życia. W związku z tym, 
w porozumieniu z komendantem wojewódzkim policji zawarta 
została umowa o budowie w mieście nowoczesnego komisariatu 
policji stanowiącego 
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mocną, prężną i mobilną jednostkę zapewniającą nam należyte 
poczucie bezpieczeństwa.

W jaki sposób wypracowana przez lata mocna pozycja Mszczo-
nowa wpływa na jego dalszy rozwój?
- Jestem pewien, że z uwagi na stabilność władzy będącej swoistym 
gwarantem dla międzynarodowych inwestorów, Mszczonów stoi 
w przededniu budowy największego Aquaparku w Europie Środ-
kowo- Wschodniej, który będzie pierwszym etapem gigantycz-
nego projektu Park of Poland. 
Cieszę się, że perspektywa budowy na terenie Wręczy Aquaparku 
w przypadku dojścia jej do skutku  odmieni oblicze nie tylko gminy 
Mszczonów lecz całego regionu, a może i kraju. 
Bez wątpienia  stanęliśmy przed ogromną szansą na kolejne histo-
ryczne przemiany, które być może zmienią nasze dotychczasowe 
życie. 
Muszę podkreślić, że dla mnie jako rodowitego mszczonowia-
nina i samorządowca ogromnym znaczeniem było zapewnienie 

inwestorów, że w obiekcie stworzone zostaną nie 

tylko pełno etatowe stanowiska pracy, ale możliwości pracy dla 
osób, które chcą dorobić lub z uwagi na obowiązki domowe mogą 
pracować po kilka godzin dziennie.  
Priorytetowym znaczeniem było dla mnie zapewnienie o stwo-
rzeniu możliwości rozwoju dla osób przedsiębiorczych, naszych 
rzemieślników, przedsiębiorców, rolników, którzy będą mogli 
współpracować z Aquaparkiem uruchomiając usługi towarzy-
szące, jednocześnie rozwijając swoje firmy.
Tym sposobem jedno z moich marzeń dotyczących wielkiego 
Mszczonowa, którego gmina liczy zaledwie 11.403 mieszkańców, 
ma szansę stać się faktem. Żywię ogromną nadzieję, że nasza 
gmina stanie się miejscem  do którego przyjeżdżać będą ludzie 
z całej Polski i Europy, żeby tu wydawać pieniądze , pracować lub 
nawet mieszkać. To wręcz niewyobrażalne, że mamy szansę stać 
się świadkami wejścia w nową erę naszej małej ojczyzny.

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA
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Rada Miejska w Mszczonowie VI kadencji 
(od 2010 roku do końca września 2014 

roku) odbyła 49 posiedzeń, podczas 
których radni podjęli 396 uchwał.

W ramach zadań, radni pracowali także  
w specjalnie powołanych przy Radzie  

Miejskiej Komisjach.

Składy osobowe komisji oraz przedmiot ich działania  

 Komisja Rewizyjna ( odbyła 76 posiedzeń)
1.	 Krzysztof Krawczyk - Przewodniczący Komisji
2.	 Ryszard Stusiński - Wiceprzewodniczący Komisji
3.	 Andrzej Osial - Członek Komisji
4.	 Piotr Chyła – Członek Komisji
5.	 Barbara Gryglewska – Członek Komisji
6.	 Zdzisław Banasiak - Członek Komisji
7.	 Renata Siwiec- Członek Komisji
Zadania
•	 opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie 

z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia burmi-
strzowi absolutorium, 

•	 wykonywanie kontroli zleconych przez radę, 
•	 realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy  
(odbyła 97 posiedzeń)
1.	 Ryszard Stusiński - Przewodniczący Komisji
2.	 Piotr Chyła – Wiceprzewodniczący Komisji
3.	 Łukasz Koperski – Członek Komisji
4.	 Marek Zientek – Członek Komisji
5.	 Andrzej Osiński – Członek Komisji
6.	 Jerzy Siniarski- Członek Komisji
 Zadania
•	 opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Stra-

tegii, planach zagospodarowania przestrzennego i planach 
rocznych, 

•	 opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu 
oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych, 

•	 proponowanie podjęcia działań promujących Gminę.

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego (odbyła 39 posiedzeń)
1.	 Marek Zientek - Przewodniczący Komisji
2.	 Waldemar Suski– Wiceprzewodniczący Komisji
3.	 Łukasz Koperski – Członek Komisji
4.	 Jerzy Siniarski – Członek Komisji
5.	 Marek Baumel - Członek Komisji
6.	 Krzysztof Krawczyk - Członek Komisji

Zadania
•	 opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie 

gminy, 
•	 opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, 
•	 opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego (odbyła 40 posiedzeń)
1.	 Jerzy Siniarski - Przewodniczący Komisji
2.	 Andrzej Osial – Wiceprzewodniczący Komisji
3.	 Andrzej Osiński – Członek Komisji
4.	 Marek Baumel – Członek Komisji
5.	 Dariusz Olesiński - Członek Komisji
6.	 Zdzisław Banasiak - Członek Komisji
Zadania
•	 opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
•	 ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa, 
•	 opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór 

nad należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem 
w gminie, 

•	 opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa,
•	 opiniowanie funkcjonowania ZGKiM.

Komisja Oświaty i Młodzieży (odbyła 41 posiedzeń)
1.	 Barbara Gryglewska - Przewodnicząca Komisji
2.	 Waldemar Suski – Wiceprzewodniczący Komisji
3.	 Andrzej Osiński – Członek Komisji
4.	 Andrzej Osial – Członek Komisji
5.	 Dariusz Olesiński– Członek Komisji
6.	 Marek Baumel - Członek Komisji
7.	 Renata Siwiec- Członek Komisji
Zadania
•	 opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, 

oświata i wychowanie, 
•	 opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowa-

niem placówek oświatowych oraz kultury fizycznej
•	 koordynowanie organizacji imprez sportowych
•	 propagowanie samorządności wśród młodzieży poprzez 

wspieranie działań Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadzór 
nad pracami tej rady,

•	 Współpraca z Komisją Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej  
(odbyła 39 posiedzeń)
1.	 Piotr Chyła - Przewodniczący Komisji
2.	 Renata Siwiec- Wiceprzewodnicząca Komisji 
3.	 Barbara Gryglewska – Członek Komisji
4.	 Ryszard Stusiński – Członek Komisji
5.	 Krzysztof Krawczyk – Członek Komisji
6.	 Dariusz Olesiński - Członek Komisji
7.	 Waldemar Suski- Członek Komisji
Zadania
•	 opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura , zdrowie i 

opieka społeczna
•	 opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowa-

niem placówek upowszechniania kultury 
•	 koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sporto-

wych,
•	 opiniowanie wszelkich spraw z zakresu zdrowia i opieki 

społecznej
•	 Współpraca z Komisją Oświaty, Sportu i Młodzieży w 

zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży
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14 sierpnia 2014r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, radny 
Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny 
Marek Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, 
jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego.
Radni w trakcie posiedzenia komisji wysłu-
chali informacji na temat aktualnej sytuacji 
w rolnictwie na terenie gminy Mszczonów 
oraz zaopiniowali materiały na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej.
Z sprawozdania wynikło, że na obszarze 
gminy Mszczonów gospodarstwa indy-
widualne zajmują powierzchnię ogółem 
11 010,55 ha. W gospodarstwach tych 
użytki rolne zajmują powierzchnię  10. 
955,96 ha.
Zdecydowaną większość użytków rolnych 
w dobrej kulturze stanowią grunty pod 
zasiewami, obejmujące wszystkie uprawy 
zasiane i zasadzone (2 884,58 ha) oraz 
uprawy trwałe (2 205,73 ha).      W upra-
wach trwałych dominują sady, obejmujące 
plantacje drzew, krzewów owocowych i 
upraw jagodowych, zajmujące ogółem 
powierzchnię 2 072,18 ha. 
Użytki zielone na terenie gminy Mszczonów 
zajmują łącznie powierzchnię 977,74 ha, w 
tym: łąki trwałe, czyli tereny pokryte trwale 
trawami (5 lat i więcej), utrzymane w dobrej 
kulturze rolnej i przynajmniej raz w roku 
koszone – 874,63 ha oraz pastwiska trwałe, 
czyli tereny pokryte trwale trawami (5 lat 
i więcej), utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej, z reguły nie koszone lecz wypasane 
-  103,12 ha.
Do powierzchni użytków rolnych w dobrej 
kulturze wlicza się również powierzchnię 
ogrodów przydomowych, z których plony 
przeznaczane są głównie na samozaopa-
trzenie, a nadwyżki tylko sporadycznie są 
sprzedawane. W gminie Mszczonów ogrody 
przydomowe zajmują powierzchnię    22,77 
ha.

Grunty ugorowane niewykorzystywane do 
celów produkcyjnych, ale utrzymywane 
według zasad dobrej kultury rolnej, przy 
zachowaniu wymogów ochrony środowiska 
zajmują powierzchnię 347,55 ha. Natomiast 
użytki rolne nie użytkowane i nie utrzymy-
wane w dobrej kulturze rolnej obejmują,  
obszar o powierzchni 1 047,61 ha.
 Do powierzchni indywidualnych gospo-
darstw rolnych wlicza się również 
powierzchnię lasów i gruntów leśnych tj. 
powierzchnię pokrytą roślinnością leśną lub 
częściowo jej pozbawioną oraz grunty zwią-
zane z gospodarkę leśną. Łącznie obszar 
ten na terenie gminy zajmuje powierzchnię 
837,23 ha.
Pozostałe 773,95 ha zajmują grunty będące 
pod zabudowaniami, podwórzami, placami, 
ogrodami ozdobnymi, rowami melioracyj-
nymi oraz teren bagienne, pod żwirow-
niami, nieużytkami (w tym  grunty zadrze-
wione i zakrzaczone). Do grupy tej zalicza 
się również powierzchnię użytków rolnych 
nieużytkowanych rolniczo, jeżeli grunty te 
nie powrócą już do użytkowania rolniczego, 
np. grunty pod budowę drogi.
Na terenie gminy Mszczonów przeważają 
gleby klas: V i IV , są jednak enklawy o 
glebach klas: III i IV, położone w południowo 
wschodniej części gminy, na których prowa-
dzone są szczególnie uprawy sadownicze. 
Ponadto, dominują gospodarstwa indywi-
dualne o powierzchni do 5 ha (stanowią 
one ok. 66% wszystkich gospodarstw indy-
widualnych). Gospodarstwa o pow. 5-10 ha, 
stanowią 20%, najmniej jest gospodarstw o 
pow. powyżej 15 ha.
Na terenie gminy praktycznie nie wystę-
pują zorganizowane formy obrotu produk-
tami rolniczymi. Stopień zorganizowania 
rolników indywidualnych w grupy produ-
cenckie jest znikomy. Obserwuje się jedynie 
proste formy współpracy  między rolnikami 
np. w zakresie przewozu produktów rolnych 
do punków skupu.

W dniach 3, 4 i 5 maja 2014r. na terenie 
gminy Mszczonów miało miejsce przy-

mrozki wiosenne, które spowodowały 
straty w uprawach sadowniczych i rolnych. 
Szczególnie dotkliwe straty wystąpiły w 
gospodarstwach sadowniczych,  położonych 
w miejscowościach Wygnanka, Lutkówka, 
Lutkówka-Kolonia, Nosy Poniatki, Pawło-
wice, Olszewek, Janówek, Bobrowce, Gurba, 
Osuchów, Grabce Towarzystwo, Kowiesy, 
Lindów, Piekary, Piekarowo, Strzyże, Susze-
niec, Zbiroża, Zimnice, Wymysłów.
Do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
wpłynęło  130 wniosków o oszacowanie 
zakresu  i wysokości szkód w uprawach. 
Zgłaszane we wnioskach szkody dotyczyły 
w przeważającej większości  strat, jakie 
wyrządziły przymrozki w uprawach sadow-
niczych. Zniszczone zostały owoce: jabłka, 
grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy oraz  owoce 
miękkie. Jeden wniosek dotyczył start  w 
uprawach zbożowych. 
Terenowa komisja do spraw szacowania 
szkód w gospodarstwach rolnych dokonała 
lustracji w terenie, w wyniku której usta-
lono, iż:
na terenie Gminy Mszczonów straty wystą-
piły na powierzchni 569,66 ha,
oszacowane straty wyniosły średnio:
jabłka -  50 %
grusze  - 50 %
śliwy –  60 %
wiśnie – 70 %
czereśnie – 80-90 %
porzeczki – 70-90%
truskawki – 30%
Zdecydowana większość wnioskodawców 
będzie się kwalifikowała do przyznania 
pomocy w formie kredytu z tytułu szkód 
spowodowanych przez przymrozki 
wiosenne, gdyż oszacowany procent strat w 
średniej rocznej produkcji poszczególnych 
gospodarstw przekraczał wymagane 30%. 
W dalszej części dyskusji wiceprzewodni-
czący RM Andrzej Osiński wraz z Jerzym 
Siniarskim, przewodniczącym Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpie-
czeństwa Publicznego zgłosili problem 
dotyczący porośniętych zielskiem nierucho-
mości.
- Ten problem jest coraz większy pomimo, iż 
mówi się o tym od dawna. Takie zachwasz-
czone pola są źródłem rozprzestrzeniania 
się chwastów i szkodników, które niszą 
nasze uprawy- podsumował radny Jerzy 
Siniarski. 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego

Z prac komisji

Połączone Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy oraz Budżetu i Mienia Komunalnego

18 sierpnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek 
Baumel, radny Waldemar Suski, radny 
Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
radny Marek Zientek, jako przewodniczący 
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
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22 sierpnia 2014r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar 
Suski, radny Ryszard Stusiński oraz radny 
Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji 
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Tematem posiedzenia komisji była ocena 
działalności Mszczonowskiej Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów za okres od 
stycznia 2013 do czerwca 2014 roku.
Jak poinformowała Beata Sznajder, 
dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
pod które podlegają obie  Izby, rok 2013 
był intensywnym rokiem rozwoju i dopo-

sażenia.
Z przedstawionego sprawozdania wynikło, 
że w roku ubiegłym IPZM odwiedziło 816 
osób z czego 432 osoby to uczniowie. 
Zdaniem Beaty Sznajder do Izby przy-
chodzą także osoby, które szukają mate-
riałów historycznych potrzebnych do napi-
sania prac magisterskich czy referatów na 
zajęcia.
W ramach podstawowej działalności 
Izby organizowane były lekcje muzealne 
dla grup zorganizowanych z pobliskich 
szkół. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 
27 wycieczek z placówek oświatowych z 
terenu Mszczonowa, Wręczy, Lutkówki, 
Osuchowa oraz Radziejowic. 
W roku 2013 prowadzona była także 

działalność administracyjna Izby Pamięci. 
Zakończono proces katalogowania i opisy-
wania eksponatów w programie muze-
alnym MONA.  IPZM przyjmowała także 
do swoich zbiorów nowe zabytki, pocho-
dzące od osób prywatnych oraz zakupione 
z dotacji otrzymanej z Gminnego Centrum 
Informacji. 
W maju 2013 roku przyznana została 
dotacja w ramach Programu Operacyj-
nego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
dla Projektu „Spacer po nieistniejącym 
mieście, czyli młodzieżowy wehikuł czasu” 
będącego efektem współpracy GCI, IPZM, 
MSH i GRH. Pozyskane w ten sposób 
fundusze (107 700 zł dotacji przy 13 000 
zł wkładu własnego) pozwoliły na zorga-
nizowanie weekendowego festynu histo-
rycznego („Mszczonowski Wrzesień `39 
– tragedia ludności cywilnej” oraz Historia 
okupowanego miasta”).

19 sierpnia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, radna 
Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, 
radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara 
Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Radni wysłuchali Ewę Zielińską, dyrektor 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w 
Mszczonowie, która przedstawiła analizę 
wydatków ponoszonych na oświatę oraz 
ocenę stanu przygotowań do nowego roku 
szkolnego.
Dyrektor ZOPO szczegółowo omówiła 
wydatki gminy Mszczonów poniesione 
na oświatę z podziałem na Szkoły Podsta-

wowe, Gimnazja, Oddziały Przedszkolne, 
Przedszkola i Świetlice Szkolne.
Z przedstawionych danych wynikło, że 
wydatki na placówki oświatowe ogółem 
wynoszą ponad 16 mln złotych, z czego 
najwięcej kosztują Szkoły Podstawowe 7,5 
mln złotych, następnie Gimnazja 3,5 mln 
złotych, co daje w sumie 11 mln złotych 
przy subwencji rządowej 8,5 mln złotych.
Radny Marek Baumel pytał także o dofi-
nansowywanie z budżetu gminy dzieci 
uczęszczających do Niepublicznego Przed-
szkola.
W odpowiedzi Ewa Zielińska poinfor-
mowała, że na każdego przedszkolaka w 
prywatnej placówce, gmina przekazuje 
75% kwoty dofinansowania dziecka uczęsz-

czającego do Miejskiego Przedszkola.
W dalszej części posiedzenia komisji radni 
pytali o przygotowanie placówek oświato-
wych do nowego roku szkolnego.
Ewa Zielińska zapewniła, że w gminnych 
placówkach oświatowych zakończyły 
się wakacyjne remonty i naprawy dzięki 
czemu uczniowie wraz z nowym rokiem 
szkolnym rozpoczną naukę w odświeżo-
nych salach lekcyjnych.

Łukasz Nowakowski

Do głównych tematów posiedzenia komisji 
należała analiza wydatków bieżących insty-
tucji kultury za  I półrocze 2014 roku.
Sprawozdanie szczegółowo przedsta-
wiła Edyta Wiśniewska, główna księgowa 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która 
omówiła ponoszone przez ośrodek koszty i 
przychody.
Z przedstawionych danych wynikło, że wynik 
finansowy na 30 czerwca br. po stronie 
przychodów kształtował się w wysokości 
865 842,48 zaś koszty wyniosły 858 361,13.
Wiele uwagi radni poświęcili analizie przy-
chodów ze sprzedaży biletów do kina.
Z przedstawionej informacji wynikło, że 

dzięki przeprowadzonej cyfryzacji mszczo-
nowskiego kina, obiekt zaczął cieszyć 
się większym zainteresowaniem czego 
dowodem jest wzrost przychodów za kino 
wynoszących blisko 38 000,00 złotych.
W dalszej części posiedzenia komisji 
radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w 
budżecie gminy Mszczonów i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014-2023.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększono 
dochody budżetu o kwotę 396.690,82 zł 
i zmniejszono dochody budżetu o kwotę 
386.998,82 zł. Plan dochodów budżetu 
gminy ogółem wynosi 51.286.639,18 zł.
Wprowadzone zmiany zwiększyły wydatki 
budżetu o kwotę 589.976,01 zł i zmniej-

szyły wydatki budżetu o kwotę 580.284,01 
zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem 
wynosi 51.639.005,18 zł.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
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Dyrektor GCI wiele uwagi poświęciła 
również omówieniu działalności Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego 
i Grupy Rekonstrukcji Historycznej, które 
podejmują szereg działań i inicjatyw 
patriotyczno-historycznych.
Ponadto, Beata Sznajder poinformowała, 
że w roku ubiegłym otwarta została Izba 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
W tym roku w Izbie odbyły się dwa 
koncerty muzyki poważnej oraz I Mszczo-
nowski Festiwal Świętojański, który cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
W podsumowaniu radna Barbara 

Gryglewska podkreśliła, że budującym jest 
fakt, że w GRH jest bardzo dużo młodych 
ludzi, dzięki czemu grupa cały czas się 
rozwija.
- Cieszę się, że młodzi ludzie są członkami 
GRH. To jest dla nich swoista edukacja 
i nauka historii inaczej- mówiła radna 
Gryglewska.
Radna podziękowała także dyrektor GCI 
za nadzór merytoryczny i wsparcie dla 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego i Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej.
Na zakończenie Beata Sznajder zapro-

siła wszystkich na inscenizację szarży 
pod Osuchowem, która odbędzie się 19 
października w Osuchowie.

Łukasz Nowakowski

KOMUNIKAT
Szanowni Mieszkańcy, w związku z przeprowa-
dzoną przebudową ulicy Niesiołowskiego, została 
zmieniona organizacja ruchu na tejże ulicy.  Ruch 

odbywa się jednokierunkowo od ulicy Tarczyńskiej 
w stronę ulicy Maklakiewicza.

Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie  
i stosowanie się do niego.

W ramach ogólnopolskiego  konkursu „Lider 
samorządu 2014” organizowanego przez 
dziennik „Rzeczpospolita”  oraz Forum 
Ekonomiczne, Józef Grzegorz Kurek został 
wyróżniony tytułem „Lidera Samorządu” 
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich.
Burmistrz Mszczonowa znalazł się w 
zaszczytnym gronie obok Adama Fudali, 
prezydenta Rybnika, Andrzeja Jakubca, 
burmistrza Krasnostawu oraz Adama Jaskul-
skiego, wójta Świdnicy.
Celem konkursu było wyróżnienie samo-
rządowców, którzy w znaczący sposób 

mają wpływ na kreowanie i 
rozwój swoich małych ojczyzn 

opierając się na wzorowej koniunkturze 
gospodarczej gminy oraz na autentycznym 
dialogu z mieszkańcami. 
Kapituła konkursu pod przewodnictwem 
prof. Jerzego Buzka oceniała samorządy 
dwuetapowo. W pierwszym etapie na 
podstawie wyników corocznego rankingu 
samorządów  wybranych zostało 45 jedno-
stek ( po 15 w trzech kategoriach- miast 
na prawach powiatu, gmin miejskich i 
miejsko- wiejskich oraz gmin wiejskich), 
które osiągają najlepsze wyniki w bieżącym 
zarządzaniu. W drugim etapie wysyłane 
zostały do każdego samorządu ankiety ze 
szczegółowymi pytaniami. Po uzyskaniu 
odpowiedzi kapituła oceniła poziom prowa-

Konkurs dziennika „Rzeczpospolita” oraz Forum Ekonomicznego

Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych 
burmistrzów w Polsce w 2014 roku
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We wtorek 2 września, podczas spotkania, które miało miejsce 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, przedstawiciele Global City 
Holding i firmy Wund Gruppe oficjalnie potwierdzili budowę na 
terenie gminy Mszczonów (we Wręczy) największego w Europie 
Środkowo- Wschodniej Aquaparku.
Obecne na spotkaniu władze samorządowe Mszczonowa, przedsta-
wiciele województwa Mazowieckiego, a także władze ościennych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz szefowie kluczowych 
instytucji z którymi inwestor będzie ściśle współpracował podczas 
budowy i funkcjonowania Aquaparku zapewnieni zostali, że inwe-
stycja ruszy wraz z początkiem 2015 roku, zaś jej oficjalne otwarcie 
nastąpi w roku 2016.
Pełniący rolę gospodarza Józef Grzegorz Kurek powitał wszystkich 
przybyłych, w tym przede wszystkim Mookiego Greidingera, właści-
ciela Global City Holdings oraz Josefa Wunda, szefa firmy Wund 
Gruppe. Burmistrz podkreślił także, że spotkanie w Mszczonowie 
to nie początek kampanii wyborczej, lecz element podsumowania 
dotychczasowych działań inwestora i możliwość zapoznania się z 
projektem budowy Aquaparku, która będzie miała kluczowy wpływ 
na rozwój Mazowsza.
- Dzięki marzeniom inwestorów, możemy spełnić nasze marzenie 
dając ludziom prace, nowe perspektywy i nadzieje na lepsze 
życie- mówił Józef Grzegorz Kurek. – To, że w gminie Mszczonów 
powstanie Aquapark oznacza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem 
z którym inwestorzy chcą współpracować i u nas inwestować- dodał 
burmistrz Mszczonowa.
Następnie, Mookie Greidinger podziękował za współpracę Grupie 
Wund,  wyrażając wdzięczność za zgodną i merytoryczną koope-
rację. Drugą osobą której podziękował inwestor był Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa.
- Burmistrz Kurek jest osobą, która od początku nas wspierała i w 

nas wierzyła. Dzięki temu stoimy przed szansą zrealizować nasze 
marzenie, tu w Mszczonowie- powiedział Mookie Greidinger.
Kluczowym punktem spotkania była prezentacja multimedialna 
połączona ze szczegółowym omówieniem planów powstania 
Aquaparku we Wręczy. Josef Wund, inwestor pierwszego etapu 
budowy Park of Poland,  obszernie i wyczerpująco przedstawił 
opracowany projekt inwestycji w gminie Mszczonów.
Korzystając z możliwości Łukasz Koperski jako przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie w imieniu radnych i mieszkańców gminy 
Mszczonów zwrócił się z prośbą o określenie warunków zatrud-
nienia w obiekcie oraz współpracy z przedsiębiorcami, korzy będą 
mogli znaleźć szansę na  rozwój swojej działalności gospodarczej.
W odpowiedzi Jozef Wund oznajmił, że w pierwszej fazie zatrud-
nienia inwestor stworzy 250 nowych miejsc pracy, docelowo zaś 
liczba etatów wzrośnie do 800. Zgodnie z zapewnieniami szansę na 
pracę będzie miał każdy, a wykształcenie wyższe nie będzie wyma-
gane.
Jak podkreślił Jozef Wund kilkaset osób będzie zatrudnionych w 
kasach, duża liczba pracowników będzie zatrudniona do sprzątania 
i obsługi gości, których jednocześnie może przyjechać nawet 10 
tysięcy.

dzonego dialogu społecznego i otwartości 
prezydentów, burmistrzów, wójtów  na 
głos mieszkańców. Pod uwagę wzięta także 
został współpraca z innymi samorządami, 
zarówno w zakresie inwestycji, jak i tzw. 
projektów miękkich, współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi, polityka proro-
dzinna, przeciwdziałanie trendom demo-
graficznym, przeciwdziałanie bezrobociu, 
jakość edukacji czy dbałość o ofertę kultu-
ralną.
Podczas oceny istotna była także efek-

tywność prowadzonych inwestycji oraz 
projektów pozainwestycyjnych, które wpły-
wają na dalszy rozwój samorządu. 
Ostatnie 25 lat dla samorządów było 
okresem wielkich wyzwań, nowych zadań i 
nierzadko problemów.
Mszczonów w tym czasie wyrósł jak 
podkreśla to burmistrz Kurek na samorzą-
dowego prymusa zachodniego Mazowsza 
bowiem od połowy lat 90-tych firmy z 
kapitałem zagranicznym zainwestowały 
w Mszczonowie ponad miliard euro, 

tworząc tym samym tak bardzo potrzebne 
dla społeczności lokalnej miejsca pracy. 
W chwili obecnej Mszczonów stoi w 
przededniu realnej szansy budowy na 
terenie gminy gigantycznego parku 
rozrywki „Park of Poland”, którego pierw-
szym etapem będzie największy w Europie 
Środkowo- Wschodniej Aquapark za 100 
milionów euro, którego budowa rozpocznie 
się w roku 2015.

Łukasz Nowakowski

Inwestycje

Mszczonów w przededniu spełnienia 
marzeń
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Aquapark będzie też doskonałą alternatywą dla osób chcących 
dorobić bowiem inwestor zatrudniać będzie także na część 
etatu by pracownicy mogli łączyć pracę zawodową z domowymi 

obowiązkami.
Na pytanie Marka Balcera, prezesa Geotermii Mazowieckiej 
dotyczące perspektywy wykorzystywania w Aquaparku zasobów 
wody geotermalnej znajdującej się w Mszczonowie, Josef Wund 
zapewnił, że inwestor jest zainteresowany korzystaniem z wody 
geotermalnej, która miałaby służyć w części parku przewidzianej 
do poprawy zdrowia.
Z kolei Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego Zarządy Dróg w 
Żyrardowie zapytał o dostosowanie infrastruktury drogowej do 
potrzeb inwestycji.
Zdaniem szefa Wund Gruppe kwestia komunikacji musi być 
dobrze rozwiązana bowiem bez odpowiedniej infrastruktury 
park nie będzie miał szans powodzenia.
Z uwagi na brak porozumienia inwestorów z ministerstwami 
dotyczącego dostosowania szlaków komunikacyjnych do potrzeb 
inwestycji, w pierwszej fazie budowy Park of Poland przewi-
dziane jest m.in. wybudowanie w miejscowości Zazdrość zjazdu z 
obwodnicy Żyrardowa.

Łukasz Nowakowski

Mieszkańcy sołectwa Grabce Józefpolskie w sobotę  30 
sierpnia uczestniczyli w  uroczystym otwarciu terenu rekreacyj-
nego „brzezinka”. Ogrodzone miejsce przeznaczone do zabaw 
dla najmłodszych, a także do spotkań integracyjnych   dorosłych 
mieszkańców sołectwa, powstało w Grabcach przy ulicy Space-
rowej.  Malownicze wzniesienie pokryte brzozowym lasem 
powstało dzięki zaangażowaniu miejscowych społeczników 
i przy wsparciu władz gminnych.  Większość prac wykonano 
bez angażowania publicznych środków finansowych, a jedynie 
prace społeczne i prywatny sponsoring. Tam gdzie nie udało się 
uniknąć  poważniejszych wydatków wspomagano się   fundu-
szem sołeckim. Gospodarzem uroczystości był sołtys Wojciech 
Burchert. Wstęgę  na otwarciu oprócz osób, które najbardziej 
zasłużyły się  przy urządzaniu  terenu rekreacyjnego, przecinał 
także zaproszony na lokalne święto burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz  Kurek, a także miejscowy radny Andrzej Osial i  prze-
wodnicząca Komisji Oświaty RM radna Barbara Gryglewska.  
W sobotnie popołudnie przy bramie „brzezinki” stawiło się  
blisko sto osób. Wszyscy uczestniczyli później w przyjęciu, jakie 
zorganizowano  w altanie, będącej  integralną częścią  terenu 
rekreacyjnego oraz w dostawionym doraźnie namiocie.  Sołtys 

Burchert zapowiedział, że prace 
nad rozwojem kompleksu wypo-
czynkowego będą jeszcze konty-
nuowane. Planowane jest m.in. 
dokupienie kolejnych  urządzeń  
do placu zabaw dla najmłodszych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
powstaną  natomiast  boiska do 
piłki nożnej i siatkówki plażowej.   
Boisko futbolowe otoczone 
zostanie wysoką  skarpą, która w 
okresie zimowym umożliwi wyle-
wanie na nim lodowiska. Z tafli 
będzie  mogła korzystać    lokalna  
drużyna  hokejowa,  uczestniczącą  
już od kilku lat w rozgrywkach ligi 

amatorskiej.    
Burmistrz Grzegorz Kurek przemawiając do zebranych  

zażartował, że „brzezinka” pewnie  będzie pisana małą  literą   
tak długo aż obiekt nie zostanie  ukończony zgodnie z zapo-
wiedziami pana sołtysa. Zadeklarował też, że jeśli aktywność 
mieszkańców sołectwa będzie się rozwijać  tak jak dotychczas, 
to gmina pewnie będzie musiała wesprzeć   rozbudowę  „brze-
zinki”,  poprzez postawienie w jej sąsiedztwie domu dla koła 
gospodyń wiejskich.   Dowcipne mieszkanki Grabców zapewniły 
burmistrza, że będą pamiętać o tym zobowiązaniu i jeśli  władza 
samorządowa faktycznie się z niego wywiąże, to wtedy wszyscy 
jej przedstawiciele zostaną  w nowym obiekcie ugoszczeni  
pierogami ulepionymi przez miejscowe gospodynie.

MM

„Brzezinka” w Grabcach Józefpolskich

Oby więcej takich inicjatyw
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Burmistrz Józef Grzegorz Kurek dziękując podczas Gmin-
nych Dożynek za tegoroczny urodzaj zobowiązał się jednocze-
śnie, że dołoży wszelkich starań, aby nigdy mieszkańcom gminy 
Mszczonów nie brakowało chleba i pracy.  O Dar Boży w postaci 
chleba prosił podczas Mszy Świętej, dożynkowej proboszcz 
Parafii Osuchów  kanonik Jerzy Witkowski.  Eucharystię  spra-
wował  wspólnie z dziekanem mszczonowskim ks. prałatem 
Tadeuszem Przybylskim. Dziekan w wygłoszonej homilii mówił 
o znaczeniu krzyża w życiu ludzkim. W swej nauce nawiązał też  
do krzyży, jakie muszą  nosić  rolnicy, sadownicy, hodowcy… 
wszyscy, którzy na co dzień dbają, aby naszej Ojczyzny nie 
dotknęła klęska głodu. Złote  kłosy dożynkowych wieńców, 
stojących przed ołtarzem osuchowskiej świątyni wyglądały 
nader dostojnie. Później, zostały poniesione w barwnym koro-
wodzie z kościoła na plac zabawy, jaki tradycyjnie zlokalizowany 
został w pobliżu pałacu rodu Platerów.  Nieśli je reprezen-
tanci poszczególnych sołectw Gminy Mszczonów. W tym roku 
w tradycyjnym,  dożynkowym konkursie za trzy najpiękniejsze 
uznano wieńce sołectw: Piekarowo, Nosy Poniatki- Bronisławka 
oraz Małachowszczyzna-Olszewek –Pawłowice. Korowód 
na plac zabawy otwierała niezastąpiona Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów wraz ze swymi urodziwymi oraz utalentowanymi  
marżonetkami i  tamburmajorkami. Zaraz za reprezentantami 
sołectw, niosącymi  wieńce postępowały poczty sztandarowe, 
a także dożynkowi starostowie: Anna Głowa i Dariusz Woźniak. 

Nieśli oni pokaźnych rozmiarów, symboliczny  bochen chleba, 
za którym podążali: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, starosta 
żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Rady Marek 
Zientek, II wiceprzewodniczący Rady Andrzej Osiński, a także 
radni, przedstawiciele miejscowego biznesu, dyrektorzy insty-
tucji i mieszkańcy Gminy Mszczonów. Wszystkich przybyłych na 
plac dożynkowego festynu powitał radny Ziemi Osuchowskiej, a 
zarazem wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Marek Zientek. 
Zaraz po nim głos zabrali burmistrz i starosta. Wszyscy oni w 
swych wystąpieniach nawiązywali  do etosu pracy rolniczej i 
wskazywali na trudności, z jakimi muszą  się obecnie borykać  
producenci żywności, w związku ze skomplikowaną  sytuacją  
polityczną na świecie. Połamany chleb, jaki po przemówieniach  
ponieśli między uczestników święta - burmistrz,  starostowie 

Gminne Dożynki

Tak w słonecznym Osuchowie 
dziękowano za tegoroczne plony 
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dożynek oraz radni z terenów wiejskich gminy, miał symboliczne 
znaczenie.  W dużej mierze bowiem  to od ich pracy zależeć 
będą,  jakie będą  przyszłe losy gminy. To roznoszenie chleba, to 
nic innego jak wyraz służebnej roli władz gminnych. Tylko taka 
władza, która nie zapomina o tym, iż  jest dla ludzi ma szansę 
właściwie wywiązywać  się  ze swych obowiązków. 

Część artystyczną gminnego  Święta Plonów przygotował dla 
mieszkańców Mszczonowski Ośrodek Kultury. Blok festynowych 
atrakcji rozpoczął koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. 
Zaraz potem publika obejrzeć mogła szałową  rewię „Najpięk-
niejsze polskie przeboje” w  wykonaniu uzdolnionych młodych 
artystów z MOK-u. Ludowo zrobiło się na scenie, gdy wkroczyli 
na nią członkowie Zespołu USTRONIE ze Skierniewic. Tańce, 
popisy wokalne i kabaretowe, tej volkowej formacji  nagrodzone 
zostały gromkimi brawami. Aplauzy wzbudzały też  występy 
sceniczne uczniów Osuchowskiego Zespołu Szkół. Do tańca 
zagrały natomiast dwa zespoły: Buenos Ares (w klimacie disco 
polo) i CHRZĄSZCZE (w klimatach lat 60-tych). 

Osuchowskim dożynkom z reguły towarzyszy piękna pogoda. 

W tym roku słońce również nie zawiodło. Gminne Święto Plonów 
2014 należy uznać, za niezwykle  udaną uroczystość.

 Mateusz Milczarek  

Dziękujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami 
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, 
pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty.
Za uczestnictwo we mszy Św. oraz w ceremonii pogrzebowej 

śp. Piotra Kustosza 

dziękujemy Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Pracownikom, Ks. Proboszczowi, 
Orkiestrze Strażackiej ze Mszczonowa, Restauracji „Dekada” oraz Zakładowi Pogrze-
bowemu „Koperscy”

Pogrążeni w smutku
Żona, Synowie, Rodzice i Teściowa

W niedzielne popołudnie 13 lipca  w centrum Świnic została 
poświęcona  nowa kapliczka. Po jej poświęceniu  ksiądz Jan 
Lewandowski  odprawił  polową  Mszę Święta, w której uczestni-
czyli niemalże wszyscy mieszkańcy wsi.  Nowa kapliczka, wybu-
dowana ze składek świniczan, stanęła na posesji Mirosława Stel-
masiaka,  w miejscu, w którym wcześniej stała jej poprzedniczka.   
Warto przypomnieć   niezwykłą historię świnickiej kapliczki. 
Pobudowano ją dla uczczenia tysięcznej rocznicy Chrztu Polski 
(w 1966 roku). Uczyniono to pod osłoną  nocy, gdyż na budowę 
nie było zgody  ówczesnych władz komunistycznych. Dziesięć 
lat później, gdy powstała Centralna Magistrala Kolejowa, której 
budowa całkowicie odmieniła Świnice,  kapliczkę  przeniesiono 
w miejsce obecnej lokalizacji -  na posesję  rodziny Stelmasiaków. 
Pomimo tego, że pieczołowicie o nią dbano, to jednak niemalże 
czterdzieści lat odcisnęło znaczące piętno na jej wyglądzie. Z 
tego właśnie powodu mieszkańcy zdecydowali o jej zastąpieniu 

nową,   estetyczną  konstrukcją. Trzeba jednak pamiętać,  że  
dla świniczan  mimo tego, iż  na przestrzeni półwiecza zmie-
niała lokalizację oraz  swój wygląd, to wciąż  pozostaje  tą samą  
kapliczką, która ma przypominać  o wierze ojców, z której siłę  
czerpało tysiącletnie państwo chrześcijańskie. 

MM

Świnice

Niezwykłe dzieje wiejskiej kapliczki 
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Mszczonów pożegnał 
Piotra Kustosza

W dniu 18 września br. licznie zebrani na Mszy św. mszczo-
nowianie pożegnali Piotra Kustosza, rzemieślnika, stolarza, 
wieloletniego członka Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Mszczonowie.
W  ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu oprócz rodziny, 
krewnych i znajomych także przedstawiciele samorządu 
oraz mszczonowskich instytucji ze starostą Wojciechem 
Szustakiewiczem, burmistrzem Józefem Grzegorzem 
Kurkiem, radnymi wraz z Łukaszem Koperskim przewod-
niczącym Rady Miejskiej oraz przedstawicielami Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości na czele.
Msza pogrzebowa odprawiona została w kościele farnym 
p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Celebrował 
ją proboszcz,  ks.  prałat  Tadeusz Przybylski.
Zmarły w dniu 10 września Piotr Kustosz był zasłużonym 
obywatelem Mszczonowa, znanym wszystkim jako solidny 
rzemieślnik i doskonały fachowiec. Piotr Kustosz dał się 
poznać także jako dobry nauczyciel zawodu, obdarowany 
niezwykłym darem łatwego kontaktu z uczniami. 
Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany za zasługi dla 
rzemiosła stanowił autorytet i wzór do naśladowania.

ŁN

Przemówienie Mariusza Dąbrowskiego, 
wiceprezesa Cechu Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Mszczonowie.
Droga Rodzino, Koledzy, Przyjaciele, Znajomi ! 

Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby pożegnać Piotra Kustosza, naszego kolegę 
–rzemieślnika, stolarza, wieloletniego członka Cechu Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Mszczonowie.

Jego śmierć przyszła tak nagle, że jeszcze w to nie możemy uwierzyć. 
I pewnie  długo nie będziemy mogli... 
Miał tylko 45 lat. I jeszcze tak wiele mógł osiągnąć. 

W szeregi braci rzemieślniczej wstąpił już w 1997 r.  Uzyskał tytuł 
mistrza w zawodzie stolarza w 2000 r. 
Solidny rzemieślnik i doskonały fachowiec w swoim zawodzie. 
Zdobył także uprawnienia pedagogiczne i szkolił uczniów w zawo-
dzie stolarza. 
Był dobrym wychowawcą, jego szczególnym darem był łatwy kontakt 
z młodymi ludźmi.

Był także członkiem komisji egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej 
Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. 
Został odznaczony Honorową Odznaką Rzemiosła 
–„Rzemiosło za zasługi” w 2002 r. oraz Honorową Odznaką Izby 
Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie –„Za 
zasługi dla Rzemiosła, Kurpi i Podlasia” . 

Był bardzo zaangażowany w pracę w Cechu, pełnił 
także funkcję członka Zarządu Cechu. 

Piotr był osobą niezwykle sympatyczną, koleżeńską, zawsze wesoły i 
uśmiechnięty, pogodny, taka „dusza towarzystwa”. Będzie nam Go 
bardzo brakowało....

W imieniu Zarządu oraz członków Cechu chciałbym wyrazić współ-
czucie i zapewnić o wsparciu ze strony naszej organizacji dla 
Rodziny Piotra. 

Dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj na tę uroczystość.

Piotrze, będziemy zawsze o Tobie pamiętać, pozostaniesz w naszych 
sercach i pamięci. Żegnaj ... Spoczywaj w pokoju... 



Merkuriusz Mszczonowski  wrzesień 2014/nr 9 (226)   19

Z ŻYCIA GMINY

Mszczonowski Ośrodek Kultury, co roku organizuje cieszącą się 
niebywałym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności akcję  
„Lato w Mieście”, która z uwagi na ciekawy program, nietuzinkowe 
zajęcia i wiele atrakcji przyciąga gro dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy Mszczonów.
Tradycyjnie akcja „Lato w Mieście” ruszyła z początkiem sierpnia 
i trwała do końca wakacji. W tym roku zabawa wystartowała pod 
hasłem „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”, a Mszczonowski Ośrodek 
Kultury ściśle współpracował z Termami Mszczonów.
Program przygotowany został  z myślą o najmłodszych dzieciach, 
młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach miasta i gminy.
Dla najmłodszych dzieci zorganizowano codzienne poranki filmowe, 
zajęcia muzyczno-ruchowe, a także sobotnie bale taneczne (dwie 
soboty).
Dla nieco starszych MOK przygotował zajęcia teatralne, zajęcia 
taneczne z elementami Hip- Hopu, zajęcia z tworzenia scenek sytu-

acyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na scenie, gry i zabawy 
dramatyczne, karaoke czyli wakacyjne spotkania z piosenką w 
plenerze, wirtualne gry komputerowe oraz zajęcia gry na gitarze i 
trąbce, zajęcia zespołu instrumentalnego, warsztaty wokalne grupy 
„Voice” i  „Wokaliza”, a także warsztaty integracyjne (logopedyczno-
-plastyczne).
Mszczonowski Ośrodek Kultury nie zapomniał również o nieco 
starszych przygotowując zajęcia plastyczne dla dorosłych, w tym 
malowanie w plenerze na płótnie, a także nocne seanse filmowe na 
Termach i  tańce przy dźwiękach kapeli w sali klubowej MOK.
Tradycyjnie odbywały się także spotkania zespołu śpiewaczego 
„Słoneczko”.
Wymieniając szereg zajęć i kół zainteresowań nie można pominąć 
również imprez plenerowych.
W piątek 29 sierpnia w ramach trwania akcji „ Lato w Mieście” w 
sali kinowej MOK zorganizowano uroczyste podsumowanie wakacji 
połączone z prezentacją grup aktywnie uczestniczących w zaję-
ciach, które miały okazję pochwalić się przed zgromadzoną publicz-
nością swoimi wakacyjnymi osiągnięciami.
Publiczność mogła posłuchać wspaniałych głosów wokalistek z 
zespołu wokalnego „Wokaliza” i „Voice”, a także obejrzeć prace

Bajki dla dzieci

MOK

Nietuzinkowe „Lato w Mieście”

W dniu 7 września br. w Białobrzegach odbyły się V strefowe 
eliminacje zawodów sportowo-pożarniczych województwa 

mazowieckiego.
Po raz pierwszy w historii w zawodach wzięły udział dwie drużyny 
kobieca i męska z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.
W sumie w zawodach wzięło udział 9 drużyn kobiecych i 12 
drużyn męskich z całego województwa mazowieckiego.
Ostatecznie obie reprezentacje z Mszczonowa zajęły 7 miejsce 
w swoich kategoriach, przekonując się o wysokim poziomie 
drużyn na szczeblu wojewódzkim.

Tekst i foto: OSP Mszczonów 

OSP w Mszczonowie

OSP Mszczonów rywalizowała  
na zawodach wojewódzkich
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Biesiada rodzinna
Karaoke w MOK-u

Podsumowanie grupa_WOKALIZAPodsumowanie - grupa VOICE

dzieci uczestniczących  w warsztatach terapeutycznych. Występ 
dała także grupa teatralna, która w humorystyczny sposób zapre-
zentowała krótkie teatralne scenki.
Na zakończenie dla wszystkich uczestników MOK zorganizował 
poczęstunek w postaci grilla.
Z kolei dla dorosłych mieszkańców dyrekcja ośrodka w sobotę (30 

sierpnia) przygotowała biesiadę, na której wszyscy przybyli mieli 
możliwość wspólnie pobawić się w rytmach znanych i lubianych 
muzycznych przebojów.

Łukasz Nowakowski
FOTO: MOK

Zajęcia artystyczne dla dzieci w MOKWyjazd dzieci z sekcji MOK do Aquapark Fala
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Letnia Akademia Malucha Wirtualne gry komputerowe

Z ŻYCIA GMINY

Zajęcia integracyjne na termachZajęcia integracyjne logopedyczno-plastyczne

Podsumowanie, grupa teatralnaPodsumowanie zajęć integracyjnych

Zajęcia Wokalne VOICEZajęcia plastyczne
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Tego lata Emeryci i Renciści z Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Mszczonowie uczestniczyli w dniach 20.06-30.06 
2014 roku w 11 dniowym turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w 
Dąbkach. Wyjechała nas duża grupa bo aż 56 osób. Dąbki są uzdrowi-
skową miejscowością położoną między Bałtykiem, a jeziorem Bukowo. 
Ośrodek znajdował się 50 metrów od piaszczystej plaży. Każdy dzień 
rozpoczynaliśmy od spacerów brzegiem morza i marszu nordic walking, 
a następnie uczestniczyliśmy w zajęciach gimnastycznych z instruk-
torką.
W trakcie naszego pobytu zorganizowaliśmy wycieczkę autokarem 
do pobliskiego Darłówka oraz płynęliśmy statkiem „Mila” po jeziorze 
Bukowo (długość 8 km) do miejsca, gdzie jezioro wpada do morza. 
Odwiedziliśmy także Sanktuarium Matki Boskiej Trzykroć Prawdziwej w 
Chełmskiej Górze.
Wieczorami uczestniczyliśmy w zabawie tanecznej i w ognisku z piecze-

niem kiełbasek. Pogoda nam dopisała więc opaleni i wypoczęci wróci-
liśmy do domów.

Jadwiga Rybińska

W NUMERZEKULTURA

Zespół Śpiewaczy SłoneczkoZajęcia wokalne WOKALIZA

PZERiI w Mszczonowie

Turnus w Dąbkach

„Zwierzyniec” zagościł w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Nowa 
wystawa o takim tytule, jaka prezentowana jest w Małej Galerii MOK_u 
składa się z obrazów,  przedstawiających przeróżne zwierzęta. Po środku 
Galerii wyeksponowany natomiast został pies, wykonany z siatek, 
kawałek blach i innych metalowych przedmiotów.  Autorką artystycznej 
kolekcji  jest Anita Kucharczyk, mieszkanka Mszczonowa, studentka 
Wydziału Malarstwa  oraz Wydziału  Sztuki Mediów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.   Wernisaż  wystawy odbył się w niedzielę  7 
września. Uczestniczyli w nim m.in.: kierownik MOK-u Marek Baumel, 
opiekunka Małej Galerii Anna Lipińska –Broda, a także wielu przyjaciół 
i wielbicieli twórczości pani Kucharczyk. 

Utalentowana mszczonowianka, która po raz pierwszy zdecydo-
wała się  zaprezentować  własną  twórczość miejscowej  publiczności 
ma już za sobą  wiele podobnych wystaw w innych miastach. „Malar-
stwo” (2011 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej, „Inne 
spojrzenie” (2012) w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie oraz 
„Wystawa rysunku” (2014) w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie- to 
jej indywidualne wystawy. Wykonane przez nią  prace prezentowane 
były ponadto na wystawach zbiorowych w: Galerii Młodych Twórców 
Łazienkowska w Warszawie („Struktury” 2011 i 2014), Galerii Działań w 
Warszawie („Sztuka w Przestrzeni Publicznej” 2011), ZACHĘCIE  Naro-
dowej Galerii Sztuki  w Warszawie  („Sztuka wszędzie” 2012), Centrum 

Sztuki Performer w Żyrardowie („Malarstwo” 2012), Agrostawy w 
Błędowie  („Sztuka Łączy” 2013), Uniwersytecie Przyrodniczo – Huma-
nistycznym w Siedlcach („Bez nazwy” 2014).  

O swojej twórczości mówi: „ W malarstwie szukam, doświadczam, 
badam. Nieustannie dążę  do odnalezienia właściwej formy, bawię  się 
fakturą i skupiam się  na grze kolorów. Tkwi we mnie niepokój, z którym 
staram się uporać. Często nie sam obraz, ale proces jego powstawania 
staje się dla mnie kluczowy”.      

MM

MOK

Zwierzyniec w Ośrodku Kultury 
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KULTURA

Ostatnią dłuższą wycieczką Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Mszczonowie był 6 dniowy wyjazd w góry w dniach 
18-23.08.2014 roku.
Pierwszego dnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kaplicy Jasno-
górskiej w Częstochowie, następnie zwiedziliśmy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach. 
Miejscem naszego pobytu było Zakopane-Kościelisko. Była to willa 
pięknie ukwiecona, położona w zacisznym miejscu z widokiem 
na Tatry Zachodnie. Zwiedziliśmy Zespół Dworsko- Parkowy im. 
Hrabiego Zamoyskiego, Księżówkę, Wielką Krokiew oraz Jaszczu-
rówkę. Wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, skąd podziwialiśmy 
panoramę Zakopanego i smakowaliśmy górską „Kwaśnicę”. Odwie-
dziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach.
Odbyliśmy z przewodnikiem spacer do doliny Chochołowskiej w 
której często bywał Jan Paweł II . Największą atrakcją był spływ 
przełomem Dunajca, gdzie podziwialiśmy piękno Pienin z Trzema 
Koronami i Sokolnicą. Zwiedziliśmy część zdrojową i uzdrowiskową 

z pijalnią wód w Szczawnicy oraz ruiny zamku w Czorsztynie. Bawi-
liśmy się również na wieczorku tanecznym w sali dyskotekowej i 
grillu w Chacie Regionalnej przy muzyce kapeli góralskiej. W drodze 
powrotnej wstąpiliśmy do Wadowic( miejsce urodzenia Jana Pawła 
II) i na „papieskie kremówki”.

Jadwiga Rybińska

W dniu 20.09.2014r. w Mszczonowie na boisku „Orlik” (zawody 
zostały przeniesione na salę gimnastyczną) odbył się turniej piłki 
nożnej „Mistrz Jesieni 2014”. Zawody w kategorii szkół podsta-
wowych i gimnazjów rozpoczęły się o godz.10:00 i wystarto-
wało w nich 12 drużyn (120 zawodników) reprezentujących 
Mszczonów, Osuchów, Piekary i Lutkówkę. 

W poszczególnych kategoriach drużyny zajęły następujące 
miejsca: 
Szkoła podstawowa:
I  miejsce  –  Bez Nazwy 
II  miejsce  –  SP Lutkówka      
III  miejsce   –  Buła i Spóła            
IV  miejsce   –  FC po Nalewce       
V  miejsce –  Piekary I                             
VI  miejsce   –  Piekary II                           

                    
Gimnazjum:
I  miejsce  –  Młoda Gwardia     
II  miejsce  –  WSRH     
III  miejsce   –  Krysia i S-ka               
IV  miejsce   –  Daj Kamienia 
V  miejsce  –  FC Mandarynki                             
VI  miejsce   –  FC Żelusie                                         

 W trakcie trwania turnieju zawodnicy otrzymali poczę-
stunek (kiełbaski na gorąco) oraz jabłka z gospodarstwa Pana 
Krzysztofa Czarneckiego. Po zakończeniu zawodów wszystkim 
zawodnikom z trzech najlepszych drużyn z każdej kategorii 
wiekowej wręczono pamiątkowe medale ufundowane przez 
Dyrektora OSiR Pana Michała Szymańskiego.

 Turniej „Mistrz Jesieni 2014” w piłce nożnej toczył się 
w miłej, sportowej atmosferze przy fantastycznym dopingu 
zgromadzonej publiczności. Zarówno zawodnicy jak i widzowie 
przeżyli mnóstwo wrażeń i emocji,  ponieważ rozgrywane mecze 
były interesujące i zacięte. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki

OSiR

„Mistrz Jesieni 2014” w piłce nożnej

PZERiI w Mszczonowie

Wyjazd w góry
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Obchody 75. rocznicy mszczonowskiego września trwały równo 
dwa tygonie. Zapoczątkowali je rekonstruktorzy z GRH STRZELCY 
im. 31 pSK zapalając 1 września symboliczne znicze przy pomniku 
Kaniowszczyków oraz na grobie rozstrzelanych mszczonowskich 
zakładników, jaki znajduje się  na terenie kościoła farnego.  

Następnie do rocznicowej akcji włączyli się miejscowi  kibice. 
Na ścianie budynku przy ulicy Malinowej namalowali  mural, przed-
stawiający polskiego żołnierza oraz zniszczone kamienice przed-
wojennego miejskiego rynku. Patriotyczne dzieło zostało przez 
mieszkańców ciepło  przyjęte przez mieszkańców miasta.   Jak udało 
mi się dowiedzieć od inicjatora przedsięwzięcia  Tomasza Pindora 
niebawem w Mszczonowie  pojawią się  inne patriotyczne murale. 
Ta uliczna galeria – dzięki wsparciu burmistrza Mszczonowa Józefa 
Grzegorza Kurka-ma powstać  na stacjach trafo, stojących na terenie 
miasta. 

Kolejny etap wrześniowych obchodów miał miejsce 8 wrze-
śnia. Wtedy to, znicze zapłonęły przy pomniku rozstrzelanych przy 
ulicy Grójeckiej oraz na cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywają  
m.in. ofiary bombardowań miasta. Egzekucja na ówczesnym świń-
skim targu, w pobliżu ulicy Grójeckiej, miała miejsce 8 września 
1939 roku, w dniu zajęcia Mszczonowa przez oddziały niemieckie.  
Pierwsze bombardowanie Mszczonowa nastąpiło  natomiast dwa 
dni wcześniej 6 września.

Za wszystkich mszczonowian poległych podczas II wojny świa-
towej, a także za bohaterskich żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniow-

skich i ich dowódcę  podpułkownika Wincentego Wnuka modlono 
się  podczas wieczornej Mszy Świętej, odprawionej w kościele 
farnym w dniu  11  września. Na Eucharystię przybyli rekonstruk-
torzy, członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 
oraz harcerze Hufca ZHP Mszczonów, noszącego imię   31 pSK. Trady-
cyjnie już podczas Mszy, odprawianej podczas kolejnych rocznic 
Bitwy Mszczonowskiej w kościele farnym stanęły portrety: podpuł-
kownika Wnuka, trójki rozstrzelanych zakładników (proboszcza 
Józefa Wierzejskiego, burmistrza Aleksandra Tańskiego i lekarza 
Stanisława Zarachowicza), a także  wikariusza Władysława Gołę-
dowskiego, księdza, który zginął zastrzelony przy budynku plebanii 
podczas opatrywania rannego. 

Ostatnim wydarzeniem, jakie zorganizowane zostało w tym roku 
w Mszczonowie dla uczczenia 75 rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej i  Bitwy Mszczonowskiej (11.09.1939r.),  był Bieg Strzelecki. Ta 

W niedzielę wszyscy miłośnicy dobrej 
zabawy, sportu i kulinariów wzięli udział 
w rajdzie z Termami Mszczonów po 
szarlotkę. Głównym celem imprezy była 
promocja turystyki rowerowej, a także 
poznanie walorów turystycznych i krajo-
znawczych okolic Mszczonowa. Piękna 
pogoda zachęciła blisko 100 miłośników 
„dwóch kółek” do podjęcia wyzwania i 
wspólnego pokonania 46 km trasy, przygo-
towanej przez organizatorów. Zadaniem 
uczestników, podzielonych na 9 grup, było 

odnalezienie 9 punktów kontrolnych, 
rozwiązanie rebusów oraz potwierdzenie 
swojej obecności w danym punkcie. 
Jednym z nich było stoisko na terenie 
corocznego pikniku pod nazwą „Dzień 
Szarlotki”, który w tym roku odbył się w 
Skułach. Zgodnie z nazwą Rajdu, każdy 
rowerzysta został tam poczęstowany szar-
lotką, jabłkiem oraz naturalnym sokiem 
jabłkowym. Gorące podziękowania za 
niesamowitą gościnność należą się także 
właścicielowi „Zagrody Ojrzanów”, urokli-
wego miejsca, które także odwiedzili 
nasi rowerzyści. Na mecie zlokalizowanej 
przy stawach św. Anny na wszystkich 
zawodników czekało ognisko oraz poczę-
stunek. Spośród osób, które odwiedziły 
wszystkie punkty kontrolne, rozloso-

wano atrakcyjne nagrody. Uczestnikom 
dziękujemy za mile spędzony czas i już 
dziś zapraszamy na kolejny Rajd, który 
odbędzie się w październiku. Ponadto w 
niedzielę 14.09.2014r. OSiR wspólnie z 
LKS Osuchów zorganizowali II Bieg Uliczny 
Z Termami Mszczonów – Uczczenie 75 
rocznicy Bitwy Mszczonowskiej. Najlepiej 
spośród biegaczy, rywalizujących w kate-
gorii Open M 5km, spisał się reprezentant 
LKS Osuchów Karol Frelik, drugie miejsce 
zajął Andrzej Wojtczak (LKS Osuchów), 
trzeci by Michał Mikołajewski (LUKS 
Boguszyce). Wśród Kobiet – Open K 5km 
– zwyciężyła reprezentantka LUKS Bogu-
szyce Kamila Ziółkowska, która wyprze-
dziła Marlenę Wojtczak (LKS OSUCHÓW) 
oraz Joannę Palkę (TI Fitness).

Autor Michał Gliszczyński- Termy 
Mszczonów

GRH STRZELCY im. 31 pSK

MSZCZONOWIANIE pamiętają o 
tragicznym wrześniu`39

W NUMERZESPORT / HISTORIA

Termy Mszczonów

„Dzień Szarlotki”
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sportowa impreza odbyła się 14 września  pod auspicjami Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Uczestnicy biegu zostali wypuszczeni na trasę  po 
usłyszeniu wystrzału z repliki granatnika wz. 36. Przedstawiciel miej-
scowej grupy rekonstrukcyjnej w mundurze strzeleckim uczestni-
czył też później w ceremonii dekorowania najlepszych zawodników 
biegu. 

              Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Foto: Marek Wardak, Piotr Dymecki, Beata Sznajder, Marcin 
Olech

HISTORIA

ZAPRASZAMY na INSCENIZACJĘ SZARŻY
UŁAŃSKIEJ pod Osuchowem 

19.10.2014r.
Osuchów 1939 – warto pamiętać!

Bitwa osuchowska, do jakiej doszło 11 września 1939 
roku, to wciąż  jeszcze mało znany fragment historii 
tragicznego września 1939 roku. Rozegrała się ona w 
lesie, jaki osłania   Osuchów od strony południowej i 
zachodniej. Nieliczni mieszkańcy miejscowości dowie-
dzieli  się  z takich, czy innych źródeł, że na ich terenie  
11 września Polacy dostali się  w okrążenie  i złożyli broń. 
Spośród  tych nielicznych  tylko znikoma część posunęła 
się  w swych poszukiwaniach jeszcze krok dalej,  docie-
rając  do informacji, iż  krwawa walka trwała przeszło 
pięć godzin, a żołnierze polscy pomimo dysproporcji 
w uzbrojeniu i liczebności  bronili się bohatersko aż do 
wyczerpania amunicji.  Co więcej wspomnienia o kapi-
tulacji dotyczą  jedynie  części, tych którym przyszło bić 
się  w Osuchowie za wolność Ojczyzny.  Pierwszy  szwa-
dron 20 pułku ułanów pod dowództwem rotmistrza 
Jana Burtowego wsławił się na koniec starcia udaną  
szarżą  kawaleryjską. Rotmistrzowi wraz z podko-
mendnymi, dzięki brawurowemu  atakowi  udało się  
wyrwać z okrążenia w kierunku na sąsiednią Lutkówkę.  
Szarż  ułańskich we wrześniu 1939 roku było niewiele. 
Podczas wojny obronnej nasi kawalerzyści walczyli 
głównie spieszeni. Gdy już z różnych powodów do szarż  

dochodziło, nie zawsze kończyły się one zwycięsko. 
To nie był już  czas dla walki konno z szablą w dłoni. 
Okopane oddziały piechoty, wyposażone w broń maszy-
nową, a także jednostki pancerne były dla szarżującego 
kawalerzysty śmiertelnym zagrożeniem. W Osuchowie 
ułani przebili się przez pierścień wroga, pozostawiając 
za sobą pobitych i kompletnie zaskoczonych Niemców. 
Jak wyglądał atak sześćdziesięciu ułanów tratujących 
niemiecką piechotę,  możemy sobie tylko wyobrazić.  
Być może to wydarzenie z naszej historii doczeka się  
jeszcze uwiecznienia na płótnie. Przecież temat jest 
iście „kossakowski”.
19 października mszczonowscy pasjonaci historii wraz 
z przyjaciółmi - rekonstruktorami z całej Polski posta-
rają się przybliżyć  szerokiej publiczności jak wyglądała 
osuchowska szarża oraz poprzedzająca ją bitwa.  W 
widowisku historycznym, jakie rozpocznie się o godzinie 
14.00 weźmie udział przeszło 150 rekonstruktorów oraz 
wiele odrestaurowanego sprzętu wojskowego z epoki.
HARMONOGRAM  DNIA 
11.30 -13.00 Msza Święta w kościele Parafii Świętego 
Stanisława w Osuchowie 
13.00-13.15 Przemarsz na pole inscenizacji (polana 
przy drodze Osuchów – Bobrowce, ok. 400 metrów od 
kościoła)
14.00 – Rozpoczęcie inscenizacji 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 
Piotr Dymecki – Wiceprezes Stowarzyszenia

Organizator: Patronat:

„Projekt dofinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” Gmina Mszczonów

Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne 
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MIŃSK MAZOWIECKI 1920-2014  
94-tą  rocznicę  zwycięskiej Bitwy Warszawskiej uczczono w Mińsku 

między innymi inscenizacją, odwołująca  się  do walk, jakie miały miejsce 
w okolicach miasta w 1920 roku. Widowisko historyczne,  zatytułowane  
„Mińsk 1920” przygotowało Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego.   Podczas wojny polsko –bolsze-
wickiej  w  ataku na Mińsk, które wyrwało miasto z rąk czerwonoarmi-
stów,   uczestniczyły pociągi pancerne, samoloty i pięć sekcji czołgów. 
Te wydarzenia zaprezentowali w sposób niezwykle interesujący rekon-
struktorzy z kilku  grup rekonstrukcyjnych:  GRH STRZELCY im. 31 pułk 
Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa, 44 Pułk Piechoty Legii Amery-
kańskiej, 1 Pułk Strzelców Konnych, GRH WIN, GRH Niepodległość i 
7 PU Lubelskich. Pojazdy, jakie uatrakcyjniły inscenizację  pochodziły 
z: Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej z Torunia oraz z Muzeum 
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. W całym przedsięwzięciu uczest-
niczyli także harcerze z Hufca Mińsk Mazowiecki i Kręgu Instruktor-
skiego ZHP „Harcerze Wyklęci”. Najwięcej emocji dostarczyły widzom 

pokazy w wykonaniu grupy kaskaderów, którzy brali m.in. udział  w 
kręceniu scen do filmu Jerzego Hoffmana   „Bitwa Warszawska 1920 r.”

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

W NUMERZEHISTORIA

Święto Wojska Polskiego w Piotrkowie  
W Święto Wojska Polskiego, 15 sierpnia w centrum Piotr-

kowa Trybunalskiego odbył się  przegląd grup rekonstrukcyj-
nych. Jego celem  było zapoznanie mieszkańców z uniformami 
i uzbrojeniem różnych formacji wojskowych od czasów średnio-
wiecza, aż po drugą  wojnę  światową.  To niezwykłe spotkanie, 
obrazujące historię  polskiego oręża,  wzbogaciła prezentacja 

pojazdów historycznych. Piotrkowianie mogli ponadto obejrzeć  
dynamiczne pokazy działania przedwojennej Policji Państwowej, 
piechoty i artylerii Księstwa Warszawskiego,  a także rycerstwa.  
Przedstawiciele poszczególnych grup rekonstrukcyjnych uświet-
nili  ponadto  oficjalne obchody 94 rocznicy zwycięskiej  Bitwy 
Warszawskiej, w jakich uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych Piotrkowa, reprezentanci Wojska Polskiego,  
jak również  kombatanci. Organizatorem całego przedsięwzięcia 
było Muzeum w Piotrkowie. 

Członkowie mszczonowskiej  GRH STRZELCY im. 31 pSK 
podczas piotrkowskiego przeglądu prezentowali swe uniformy 
i wyposażenie z czterech okresów historycznych: Powstania 
Styczniowego, wojny  polsko- bolszewickiej, wojny obronnej 
`39, a także Powstania Warszawskiego.  

Tekst: Piotr Dymecki  -GRH STRZELCY im. 31 pSK 
Mszczonów 

Foto: Marek Wardak  -Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne

Wrzesień 1939 – pierwsze chwile 
wojennej tragedii w Skierniewicach 

W przeddzień 75. Rocznicy wybuchu II wojny światowej w 
Skierniewicach odbyła się  inscenizacja, ukazująca wrześniową 
historię  miasta.  Organizatorem widowiska było miejscowe 

Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. 
Prezes Stowarzyszenia Piotr Paradowski do udziału w przed-
sięwzięciu zaprosił blisko stu rekonstruktorów z zaprzyjaźnio-
nych grup, jakie działają  w sąsiednich miastach. W tym gronie  
znalazła się też mszczonowska  GRH STRZELCY im. 31 pSK. 
Mszczonowianie  wystawili drużynę  strzelecką, obsługę dwóch 
gniazd ckm-ów, dziewczęta z PWK oraz grupę  cywilów.  

Skierniewiczanie dzięki staraniom rekonstruktorów, piro-
techników, a także niezwykle barwnie prowadzonej narracji 
mogli dowiedzieć o tym co działo się  w ich mieście w pamiętnym 
roku 1939.  

Poszczególne sceny widowiska dotyczyły:  przedwojen-
nego życia miasta, bombardowania przez samoloty Luftwaffe, 
obrony przed wkraczającymi oddziałami Wehrmachtu, rozstrze-
lania zakładników oraz okupacyjnego terroru, jaki wprowadził 
niemiecki najeźdźca.   

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Andrzej Sobczak  

GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów
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Kultywują pamięć o Kaniowszczykach 
W 1939 roku nadwarciańską ziemię  wsiąkło wiele krwi Boha-
terów, którzy jako jedni z pierwszych stawili opór niemieckiej 
agresji. 4 i 5 września w okolicach Belenia, Strońska i Zapolic 
doszło do  najdłuższej, bo trwającej aż  27 godzin,  bitwy  jedno-
stek Armii Łódź. Linii Warty broniły  trzy pułki kaniowskie: 31 
pułk Strzelców Kaniowskich z Sieradza, 30 pSK z Warszawy i 28 
pSK z Łodzi. Do tych pamiętnych wydarzeń odwołuje się  insce-
nizacja historyczna,  organizowana rokrocznie przez Starostwo 
Zduńskowolskie wraz ze Stowarzyszeniem Strzelcy Kaniowscy z 
Łodzi. Jest to jedno z najlepiej przygotowanych i poprowadzo-
nych w kraju  widowisk, dotyczących wydarzeń wrześniowych. 
Od kilku lat rekonstruktorzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Mszczonowa mają  zaszczyt w nim uczestniczyć. W tym roku 
mszczonowianie stawili się  w Beleniu w sile 12 strzelców. Grupie 
towarzysyli też  rekonstruktorzy – cywile. Z beleńskich okopów 
ostrzał do wrogiego samolotyu prowadził mszczonowski ckm 
wz. 30 na podstawie p.lot. Niemiecką  piechotę  raziły natomiast 
stanowiska moździerza Stockes-Brandt kaliber 81 mm oraz  ckm. 
Maxim MG08. 
Na polu inscenizacji pojawiło się w tym roku  około  dwustu 
rekonstruktorów z całej Polski. Widzowie, którzy w liczbie kilku 

tysięcy zajęli miejsce na rozległym wzniesieniu,  wznoszącym 
się  za polskimi okopami i bunkrem, pamiętajacym krwawe 
wydarzenia sprzed 75 – laty, mogli też  pdziwiać  dwa pojazdy 
pancerne: polski lekki czołg rozpopznawczy TKS oraz  niemiecki 
transporter Sd.Kfz. 251.  

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

ryczne 

HISTORIA

MOSKALE w BOCHNI 
MOSKALE w BOCHNI- tak nazwano widowisko historyczne, 

jakie odbyło się  13 września na bocheńskich Plantach Sali-
narnych. Inscenizacja odwoływała się  do obchodzonej w tym 
roku 100. Rocznicy wybuchu I wojny  światowej. Jej organi-

zatorem była samorządy gminny i powiatowy Bochni, a także 
Stowarzyszenie Bochniaków i Ziemi Bocheńskiej.  Udział w 
widowisku wzięły następujące grupy rekonstrukcyjne: GRH 13 
pułk piechoty „Krakowskie Dzieci”, SRH Najemnicy Bocheńscy, 
GRH II Brygada Legionów – Stowarzyszenie Bochniaków i Miło-
śników Ziemi Bocheńskiej, GRH 71 Bielewski Pułk Piechoty, GRH 
Gorlice 1915 i mszczonowska GRH STRZELCY im. 31 pSK, która 
zaprezentowała publiczności carski  polowy punkt medyczny. 
Na plantach mieszkańcy Bochni mogli nie tylko zobaczyć insce-
nizacje pierwszowojennych potyczek, ale także spróbować  
swych sił w grach planszowych, odwołujących się do tematyki 
legionowej i pierwszowojennej, wysłuchać,  odczytywanych 
wspomnień bochniaków z okresu Wielkiej Wojny oraz wziąć 
udział w uroczystościach pod pomnikiem „Poległym za wolność  
1914-1920”. 

Po zakończeniu inscenizacji i zamknięciu punktu prezentacji 
grupy mszczono wianie dzięki uprzejmości organizatorów zwie-
dzili Kopalnie Soli w Bochni. Ta nieczynna już  kopalnia zamie-
niona została na bardzo nowoczesne i atrakcyjne muzeum, 
które naprawdę  jest godne odwiedzenia. 

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

ryczne 

OBRONA TWIERDZY
 Widowisko plenerowe pt. „Obrona Modlina 1939”, 
jakie odbyło się 21 września na terenie  Twierdzy Modlin przy-
ciągnęło tłumy publiczności.  W inscenizacji uczestniczyło ok. 
stu rekonstruktorów, z grup odtwarzających jednostki polskie i 
niemieckie z września 1939 roku. Swój udział w widowisku mieli 
też  rekonstruktorzy ludności cywilnej z tego okresu. Jedną  z 
grup uczestniczących w przedsięwzięciu była GRH Strzelcy im. 31 
pSK z Mszczonowa,  której członkowie obsadzili na polu rekon-
strukcyjnym dwa  gniazda ckm-ów oraz stanowisko moździerza. 
Przedstawiciele mszczonowskiej GRH byli ponadto reprezento-

wani w grupie ludności cywilnej. 
 Widownia przybyła do Modlina mogła podzi-
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wiać wiele zrekonstruowanego, a także oryginalnego  sprzętu z 
epoki. Na polu reko pojawiły się bowiem:  ciężarówka Fiat 621, 
motocykle - Sokół 600 i 1000, BMW R71, DKW 350 nz, lekki 
opancerzony wóz rozpoznawczy Sdkfz 222, armaty p-panc -  PAK 
36 i 37mm Bofors wz.36, kuchnia polowa wz.36P, 3 moździerze 
piechoty, 6 ckm-ów i kilkadziesiąt egzemplarzy broni ręcznej. 
Inscenizacja odbyła się dzięki zaangażowaniu:  Pomorskiego  

Centrum Filmowo- Rekonstrukcyjnego  Piotra Czerepaka, 
Lokalnej  Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, Władz Samorzą-
dowych Nowego  Dworu  Mazowieckiego oraz nowego  właści-
ciela zespołu koszarowego w Modlinie, Grupie Konkret S.A.

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak

Marsz śladami więźniów Dulagu 121
W tym roku minęło  siedemdziesiąt lat od chwili utwo-

rzenia  Dulag 121 Pruszków (Durchgangslager 121 Pruszków). 
Był to niemiecki  obóz przejściowy, 
w którym skupiono cywilną ludność 
Warszawy i miejscowości podwarszaw-
skich, wypędzaną ze swych domostw 
w trakcie trwania  oraz po zakończeniu 
powstania warszawskiego. Obóz urzą-
dzono na terenie dawnych Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego w 
Pruszkowie. 

Działał on od  6 sierpnia 1944  do 16 
stycznia 1945. Ci którzy do niego trafili 
byli następnie przewożeni na roboty 
przymusowe w głąb Rzeszy lub też  
zsyłani do obozów koncentracyjnych.  
Jak wynika z szacunkowych danych od 
kilkuset  do nawet kilku tysięcy więź-
niów pruszkowskiego Dulagu poniosło 
w nim śmierć  z powodu: wyczerpania, 

chorób, a także z rąk strażników.  Przez Dulag 121  przeszło w 
sumie od 390 do 410 tysięcy osób. 

Dla uczczenia cierpień więźniów obozu 7 września w Prusz-
kowie odbył się  Marsz Pamięci, w którym uczestniczyło blisko 

dwustu rekonstruktorów.  Drogę od 
dawnego przejazdu kolejowego przy 
ul. 3 Maja przez dawną Bramę Główną, 
aż  do hali numer 5 (pod Pomnik „Tędy 
przeszła Warszawa”) wraz z członkami 
grup rekonstrukcyjnych przeszło też  
kilku byłych  więźniów Dulagu, którzy 
siedemdziesiąt lat temu trafili do niego 
jako  dzieci. 

Zadania poprowadzenia Marszu 
podjęła się  Małgorzata Retkowska zało-
życielka GRH Ludności Cywilnej  Mława. 
Mławianie byli najliczniej reprezen-
towani w marszowym korowodzie. W 
gronie uczestników tego niezwykłego 
przedsięwzięcia znaleźli się też  m.in. 
członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Mszczonowa.  Jedna z mszczonowskich 

rekonstruktorek –Karina Malec szła w Marszu  dla uczczenia 
pamięci swego dziadka Mariana Kozłowskiego, który osobiście 
doświadczył okropieństw  Dulagu 121. Wraz z nią,   w zadumie,  
śladami przodka,   stąpali członkowie jej rodziny- mąż  Artur 
oraz dwie córeczki- Gosia i Basia. 

Organizatorem Marszu i uroczystości rocznicowych było 
pruszkowskie  Muzeum Dulag 121. Mszę  Świętą  w intencji 
wszystkich więźniów obozu odprawił Kardynał Kazimierz Nycz 
-Metropolita Warszawski

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

Foto: Marek Wardak  
(Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne) 

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

W NUMERZEHISTORIA / OGŁOSZENIA / REKLAMY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Durchgangslager
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pruszk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/III_Rzesza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyp%C4%99dzenie_ludno%C5%9Bci_Warszawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Naprawcze_Taboru_Kolejowego_Pruszk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Naprawcze_Taboru_Kolejowego_Pruszk%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Naprawcze_Taboru_Kolejowego_Pruszk%C3%B3w
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W ramach programu „Interesujące miejsca, ciekawi ludzie” dzieci 
z Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia przez cały rok poznają 
przedstawicieli z różnych grup zawodowych oraz miejsca ich pracy. 
Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego jakie miało miejsce 5 
września również wiązało się z zawodami. Smerfy odwiedził lekarz 
i listonosz. Podczas zabawy na powitanie nowego roku jedna z 
wychowawczyń przyszła do pracy w stroju strażaka a to dlatego, 
że poza zamiłowaniem do pracy z dziećmi Paulina Krystianiak jest 
strażakiem i pracę w Smerfolandii łączy ze swoim zamiłowaniem do  
„’munduru”  i jednocześnie należy do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Korytowie. Jako pełnoprawny strażak uczestniczy w akcjach i 
codziennej pracy jednostki. 
Podczas roku przedszkolnego dzieci odwiedzą wiele miejsc i 
zaproszą gości, którzy zaprezentują czym zajmują się w swojej 

pracy zawodowej. W poniedziałek 8 września przedszkolaki z 
dwóch najstarszych grup : Rybki i Żabki poznały  zawody rehabi-
litanta i masażysty. Dzieci poza zwiedzeniem Centrum „Zdrowie” 
miały możliwość poddania się zabiegom i dowiedzenia czemu służy 
rehabilitacja. Były ćwiczenia, fizykoterapia i masaże. Pan Paweł i 
pani Asia-prowadzący mszczonowskie Centrum lecznictwa i reha-

bilitacji pokazali dzieciom w jaki sposób należy 
odżywiać i dbać o swoje ciało, aby zapobiegać 
wszelkim schorzeniom w przyszłości. Sale reha-
bilitacyjne dzieciom skojarzyły się z placem 
zabaw i siłownią więc poza nauką była to dla 
nich dobra zabawa. Na zakończenie wizyty 
Smerfy wręczyły właścicielom dyplom i odznakę 
„Miejsce przyjazne dzieciom”, jakie wyróżnienia 
otrzymywać będą wszystkie zakłady pracy, które 
odwiedzą Przedszkolaki.

Anna Kawecka

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

AMA-MED
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8

RENTGEN USG
ZAPRASZAMY NA USG:
- Stawów Kolanowych
- Stawów Biodrowych
- Stawów Nadgarstkowych
- Jamy Brzusznej
- Tarczycy
- Echo SERCA
- Inne

ZAPRASZAMY DO GABINETU 
LEKARSKIEGO
- ortopedycznego
- neurologicznego

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

MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA / REKLAMY

Smerfolandia

Centrum lecznictwa i rehabilitacji 
„Zdrowie”
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„POP-MAR”
SKLEP – HURTOWNIA :    MSZCZONÓW ul. Maklakiewicza 28 ,   tel. 0-604-303-619

  

Nasza oferta to : 
- szeroki asortyment  zniczy zalewanych jak i na wkład ( posiadamy znicze: artystyczne, szklane, gipsowe, plastikowe, ceramiczne, 
LED, elektryczne, gliniane, porcelanowe, z żywicy epoksydowej  itp.:)
- różnorodność wkładów do zniczy, o sprawdzonej jakości, znanych producentów
- środki do czyszczenia płyt nagrobnych
- wiązanki, stroiki, bukiety z kwiatów sztucznych
- dewocjonalia, świece, wazony, podstawki pod znicze, figurki aniołków itp.:

OD 2012  ROKU  WPROWADZILIŚMY  SPRZEDAŻ  ZNICZY  I  WKŁADÓW  PO  NOWYCH  NIŻSZYCH  CENACH  PREFE-
RENCYJNYCH  ORAZ  PO  CENACH  HURTOWYCH

CENY  HURTOWE  OBOWIĄZUJĄ  JUŻ  OD  ZAKUPU 1 PACZKI 
*ceny preferencyjne i hurtowe obowiązują przez cały rok z wyjątkiem okresu od 20 października do 
2 listopada.  

ZAPRASZAMY DO   ZAKUPÓW …

W NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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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 - PRZEMYSŁOWYCH

zapraszają do zakupu towarów w atrakcyjnych cenach ze spawdzoną jakością
 

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 - 
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 699.000,00zł.
- 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.
- Regał chłodniczy

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Pomieszczenia: handlowo-usługowe na I piętrze 

oraz administracyjne na II piętrze pawilonu 
“Hermes” w Mszczonowie - tel. 606 389 428

2. 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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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.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 04 września 2014roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję  
do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych,  
ich numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji 
wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Nr
okręgu Granice okręgu Liczba radnych

wybieranych w okręgu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ulice: Sienkiewicza bez Nr 49, Nowy Rynek, Kilińskiego, Zarzeczna, Opłotki, Traugutta, 3 Maja, 
Narutowicza, Krzywa, Grójecka numery nieparzyste od 1 do 51 i parzyste od 2 do 68, Warszawska nr 
nieparzyste od 1 do 27 i parzyste od 10 do 28, Cmentarna, Łąkowa

Ulice: Ługowa, Maklakiewicza, Tańskiego, Zarachowicza, Dworcowa od Nr 18 do Nr 45, Grójecka 
numery nieparzyste od 53 do 123 i parzyste od 72 do 116, Krótka, Towarowa, Olchowa, Rolnicza, 
Pogorzałki, Wschodnia od ul. Grójeckiej do Tarczyńskiej, Cicha, Niesiołowskiego, Zapieckowa, Dział-
kowa, Logistyki, Generała Maczka, Generała Sikorskiego, Generała Andersa, Generała Grota Roweck-
iego, Szarych Szeregów

Ulice: Piekarska, Rawska, Poniatowskiego numery nieparzyste od 1 do 7 i parzyste od 6 do 14a, 
Kościuszki, Żyrardowska, Fabryczna, Kościelna Grunwaldu, Królowej Jadwigi, Józefpolska, Nowa, 
Skierniewicka, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Księcia Ziemowita, Młynarska, Wierzbowa, 
Racławicka, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich, Księdza Władysława Gołędowskiego, Pułkow-
nika Wincentego Wnuka

Ulice: Tysiąclecia 2, Dworcowa 1, Tarczyńska 10/16, Tarczyńska 18

Ulice: Dworcowa 3,4,8, Sienkiewicza 49 ,Tysiąclecia 4

Ulice Jeżynowa, Północna  2,4,6,8,10,12, Malinowa 11 i 12

Ulice:  Północna 6a,8a,14,16,18,20, 20A, 26, 28, Brzoskwiniowa

Ulice: Tarczyńska bez nr 10/16 i bez 18, Malinowa bez 11 i 12, Storczyków, Wierzejskiego, Wrzosowa, 
Jaśminowa, Spółdzielcza, Różana, Konwaliowa,  Armii Krajowej, Wschodnia od ul. Spółdzielczej do  
ul. Tarczyńskiej, Morelowa, Szarotki, Wiśniowa, Wiejska

Ulice: Spokojna, Szkolna, Warszawska numery nieparzyste od 29b do 71 i parzyste od 32 do 118, 
Wschodnia od ul. Warszawskiej do ul. Spółdzielczej , Kwiatowa, Targowa, Czereśniowa, Graniczna, 
Bagno, Boczna, Dojazd, Polna, Poniatowskiego numery nieparzyste od 9 do 23 i parzyste od 16 do 26, 
Sportowa, Gimnazjalna, Zacisze, Termalna, Keramzytowa

Sołectwa: Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Świnice, Marków Towarzystwo, Wręcza, 
Olszówka-Nowy Dworek

Sołectwa: Gurba,  Gąba, Adamowice, Piekarowo, Piekary, Lindów, 

Sołectwa: Osuchów, Strzyże, Zimnice, Kowiesy,

Sołectwa: Bobrowce, Janówek, Pawłowice, Suszeniec, Wygnanka

Sołectwa: Badowo Dańki, Badowo Mściska, Ciemno Gnojna, Kamionka, Badów Górny, Sosnowica, 
Wymysłów

Sołectwa: Lutkówka, Marianka, Nosy Poniatki, Zbiroża, Zimna Woda, Lutkówka-Kolonia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie wyznaczona została w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie 
ul. Plac Piłsudskiego 1. 

BURMISTRZ
      Józef Grzegorz Kurek
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