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Szanowni Państwo,

Mija szósta samorządowa kadencja. Przypadła ona na 
wyjątkowo trudny okres  trwania  światowego kryzysu. Pomimo 
tego Nasza Gmina dzięki właściwemu zarządzaniu może lata 
2010-2014 określić jako czas dynamicznych inwestycji i  skutecz-
nego zabiegania o nowe miejsca pracy. 

Szczególnie istotna dla mieszkańców jest sprawa 
nowych miejsc pracy, gdyż to dzięki nim mszczonowskie rodziny 
mają  szanse na godziwy byt i  planowanie swego rozwoju. W 
ciągu ostatnich czterech lat ważyły się losy budowy Parku 
Rozrywki we Wręczy. Dziś już wiemy, że jego pierwszy etap 
zakończy się  w roku 2016. Ten obiekt wygeneruje 1000 nowych 
miejsc pracy.  Do tego będzie stymulować rozwój firm usługo-
wych i kooperujących z Parkiem, w których mieszkańcy także 
będą  mogli znajdować  zatrudnienie. Ten milowy krok w rozwoju 
Gminy Mszczonów może być  porównywany z powstaniem lokal-
nych  dzielnic przemysłowych, które  podczas drugiej i trzeciej 
kadencji samorządowej wygenerowały  blisko 2000 miejsc pracy.   

Upływająca kadencja była rekordowa pod względem pozy-
skanych funduszy unijnych. Niebagatelna kwota 25.1 miliona 
złotych, to dla porównania wielkość  zbliżona do połowy rocz-
nego budżetu naszej gminy. Tak dużej sumy nie udało się gminie 
pozyskać  w żadnej z poprzednich kadencji. Ten imponujący 
wynik zawdzięczamy  sprawnie działającym instytucjom gminy i 
jej  odpowiednio przygotowanej   kadrze  urzędniczej. Wymie-
niona kwota pozwoliła sfinansować wiele z potrzebnych inwe-
stycji. Dzięki zatrudnionym w gminie specjalistom mogliśmy i 
wciąż możemy rozwijać ją za pieniądze nieobciążające samorzą-
dowego budżetu.  

VI kadencja, to okres finalizowania wielu inwestycji. Mimo 
nienajlepszej światowej koniunktury gminna infrastruktura rozra-
stała  się w mijających czterech latach nie mniej  dynamicznie 
niż w poprzednich kadencjach. Aby zdać  sobie sprawę  z tempa 
rozwoju Gminy, najlepiej zestawić  ostatnie 4 lata z ogólnym 
wynikiem blisko ćwierćwiecza mszczonowskiej samorządności.  
Te liczby naprawdę  przemawiają do wyobraźni. 

Od 1990 roku w Gminie Mszczonów powstało: 
♦	 120 kilometrów dróg i ulic (wybudowanych,  zmodernizowa-

nych, utwardzonych, z czego aż  30 km. w ostatnich czterech 
latach),

♦	 około 200 kilometrów wodociągów ( w ostatnich czterech 
latach ok. 60 kilometrów),  

♦	 ponad 30 km kanalizacji sanitarnej (ponad 7 km. w ostatnich 
czterech latach), 

♦	 70 500 m2 chodników ( z czego ok. 17.000 m2 w ostatnich 
czterech latach). 

Lata 2010-2014 to również modernizacja centrum Mszczonowa 
(w tym ulica Sienkiewicza), a także dwóch innych miejscowości 
gminnych- Bobrowiec i Piekar. Następną potężną  inwestycją, o 
jakiej trzeba wspomnieć  jest rozpoczęcie modernizacji oczysz-
czalni ścieków, na którą pozyskano dofinansowanie zewnętrze 
w kwocie przekraczającej 11 milionów złotych! Inne inwestycje 

ostatnich czterech lat, to: modernizacja Domu Maklakiewi-
czów, nowe tereny sportowe i place zabaw (Piekary, Lutkówka, 
Mszczonów, Osuchów, Wręcza i Bobrowce),  modernizacje 
strażnic strażackich (Osuchów, Wręcza), adaptacja pomiesz-
czeń Gminnego Centrum Informacji,   odrestaurowanie skweru 
przy ulicy Narutowicza, budowa i rozbudowa oświetlenia ulicz-
nego (Mszczonów- ulica Andersa, część ulicy Wschodniej, ulica 
Maczka,  Sosnowica -ul. Spacerowa, Małachowszczyzna -ul. 
Strażacka, Bobrowce- ul. Ogrodowa,  Chudolipie -ul. Działkowa,  
Lutkówka Kolonia -ul. Główna, Wręcza/Olszówka- ulica Szkolna), 
termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie, 
modernizacja (cyfryzacja) kina, utworzenie nowego terenu inwe-
stycyjnego przy trasie nr 50, rekultywacja wysypiska śmieci. 

Działania Gminy i jej jednostek budżetowych nie ograniczały 
się  tylko i wyłącznie do powyższych inwestycji. Spoglądając 
całościowo na jej funkcjonowanie należy wspomnieć o szeroko 
pojętych działaniach prospołecznych. Ostatnie cztery lata, to 
m.in. owocna działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzia-
łającego przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury, blisko  czterysta 
osób, nieodpłatnie przeszkolonych w ramach projektów kompu-
terowych, językowych i zawodowych,  realizowanych przez 
Gminne Centrum Informacji. Setki, jeśli nie nawet tysiące osób, 
korzystających z promocyjnych wejść do mszczonowskich TERM 
oraz biorących udział w rajdach rowerowych i nordic walking,  
prowadzonych przez OSIR. To „Karta dużej rodziny 3+” wprowa-
dzona i monitorowana przez MOPS. Aktywnie działająca Biblio-
teka Miejska w Mszczonowie wraz z  jej filią w Osuchowie. Nie 
można też  zapomnieć  o  reorganizacji placówek oświatowych 
gminy, przeprowadzonej  przez Zespół Obsługi Placówek Oświa-
towych, dzięki której udało się uchronić od likwidacji najmniejsze 
z działających w gminie szkół. To powstanie tak bardzo potrzeb-
nych punktów przedszkolnych na terenach wiejskich gminy. 
Należy też wspomnieć  o  cennych   inicjatywach ograniczają-
cych  problem bezrobocia, proponowanych przez GCI. W walkę  
z tym niepożądanym zjawiskiem włączał się  ponadto MOPS,  
organizując cykl szkoleń.  Opieka społeczna przez całe cztery 
lata zapewniała pomoc doraźną  ubogim rodzinom z terenu 
gminy i opłacała darmowe posiłki niezamożnym uczniom. W 
walce o jak najlepsze jutro swoich mieszkańców Samorząd  nie 
zapominał nigdy  o chlubnej przeszłości Ziemi Mszczonowskiej. 
GCI prowadzi już  dwie Izby Pamięci. Zorganizowało ponadto  
pierwszy Festiwal Świętojański,  poświęcony twórczości Jana 
Adama Maklakiewicza i uroczystości rocznicowe najważniejszych 
wydarzeń z historii lokalnej jak całego kraju.  Gmina dba  o zacho-
wanie tradycji i zapewnienie  rozrywki swoim mieszkańcom.  Co 
roku Mszczonowski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców na 
Jarmark Mszczonowski, Dożynki w Osuchowie oraz Odpust Świę-
tego Rocha w Lutkówce. Gmina Mszczonów jest jedną  z najle-
piej funkcjonujących w kraju. Stawiana jest za wzór pozostałym 
polskim samorządom.  

Sprawnie funkcjonująca gmina, jest oparta o należycie 
prowadzoną  politykę budżetową. Podstawę do realizacji podej-
mowanych przez samorząd gminny działań stanowiły uchwalane 
przez Radę Miejską coroczne budżety gminy, a przede wszystkim 
realizowane dochody budżetowe, na które składały się dochody 
własne gminy, dotacje krajowe na wykonywanie zadań zleco-

WIEŚCI Z RATUSZA
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nych ustawami i dofinansowanie zadań 
własnych oraz dotacje z Unii Europejskiej 
na realizację składanych przez gminę 
projektów. W latach 2011-2014 dochody 
gminy zamknęły się kwotą 192,2 mln zł, 
z czego dochody z pozyskanych dotacji 
z Unii Europejskiej stanowią kwotę 25,1 
mln zł.
 Zrealizowane dochody pozwo-
liły na sfinansowanie poniesionych w tej 
kadencji wydatków w wysokości 193,6 
mln zł. W ramach tej kwoty przeznaczono 
kwotę 37,1 mln zł na wydatki majątkowe 
oraz kwotę 6,5 mln zł na remonty istnie-
jącego majątku gminnego. Łącznie na 
tworzenie nowego i remonty istniejącego 
majątku wydano kwotę 43,6 mln zł, co 
stanowi 22,5% wydatków ogółem.

Największą pozycją są wydatki 
na oświatę i osiągnęły kwotę 62,1 mln 
zł co stanowiło 32% łącznych wydatków 

w tych latach. Na drogi i gospodarkę 
komunalną wydaliśmy po 21,5 mln zł, zaś 
wydatki na pomoc społeczną wyniosły 
20,3 mln zł.

Realizacja budżetów gminy w 
latach 2011 -2014 wymagała uwzględ-
nienia poza dochodami i wydatkami 
również spłaty zaciągniętych wcześniej 
kredytów i wyemitowanych obligacji. 
Dlatego też w tych latach zostały zacią-
gnięte kredytyw łącznej wysokości 7,2 
mln zł, ale równocześnie spłacono kwotę 
6,6 mln zł z tytułu wcześniejszych zobo-
wiązań. Wskaźniki zadłużenia utrzymy-
wały się na poziomie 44% przy usta-
wowej granicy 60%.Zadłużenie gminy na 
koniec 2014 roku wyniesie 19 mln zł i w 
dalszym ciągu kształtuje się na poziomie 
bezpiecznym.
 W latach 2011-2014 zrealizo-
waliśmy 68 projektów. Informację o tych 

projektach przekazuję Państwu w dalszej 
części „Merkuriusza Mszczonowskiego”. 
Zostały one podzielone na projekty reali-
zowane z dofinansowaniem unijnym, 
projekty z dofinansowaniem krajowym 
oraz projekty realizowane ze środków 
własnych gminy.

Szanowni Państwo
W latach 2014-2020 będą urucho-
mione dla samorządów nowe 
dofinansowania unijne do realizacji 
projektów. Mogę Państwa zapewnić, 
że dołożymy wszelkich starań aby 
te możliwości wykorzystać maksy-
malnie dla dalszego rozwoju naszej 
Gminy.   

Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek 

Podsumowanie

PROJEKTY REALIZOWANE W GMINIE MSZCZONÓW W LATACH 2011-2014
Realizacja przez gminę inwestycji, które rzutują na rozwój Mszczonowa, a także ościennych miejscowości. 
Projekty podzielono na 3 grupy: dofinansowanie unijne, krajowe oraz ze środków własnych gminy.

PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

„PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI”

Tytuł Projektu: „Standardy konsultacji społecznych. 
Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących 
regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych 
w gminie Mszczonów” 
Czas trwania projektu: od 01.09.2013 r. do 
31.10.2014 r. 
Całkowita wartość projektu: 201 550,00 zł. 
Kwota dofinansowania: 201 550,00 zł.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konsultacji społecz-
nych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk 
publicznych poprzez zwiększenie uczestnictwa organizacji 
pozarządowych w konsultacji polityk publicznych dzięki opra-
cowaniu „Standardów konsultacji” we współpracy z władzami 
publicznymi w gminie Mszczonów do 31.10.2014.
W projekcie ponad 200 mieszkańców miasta i gminy 
Mszczonów wzięło udział w przeprowadzonym badaniu opinii 

publicznej. W ramach zadania 10 organizacji pozarządowych, a 
także 10 przedstawicieli administracji publicznej uczestniczyło 
w 9 konsultacjach społecznych. Projekt zakończyła konferencja 
podsumowująca.
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Tytuł projektu: „ Punkty przedszkolne w Gminie 
Mszczonów” 2010-2013 
Czas trwania projektu: od 1 marca 2010 do 31 lipca 
2013 
Całkowita wartość projektu: 1 250 368, 57 zł 
Kwota dofinansowania 1 231 613,04 zł

W ramach projektu utworzono cztery punkty przed-
szkolne przy szkołach podstawowych w:  Piekarach, 
Bobrowcach, Lutkówce i Wręczy.  Punkty przedszkolne 
zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, meble,  
zabawki, zestawy na place zabaw. Sfinansowano 
wynagrodzenia nauczycieli, pomocy nauczyciela, logo-
pedów, psychologa i obsługi projektu.  Dzięki reali-
zacji projektu 307 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło 
w trakcie trwania projektu w zajęciach wychowania 
przedszkolnego. Przez cały okres realizacji projektu, 
dzieci miały  zapewnioną pomoc psychologiczno-
-pedagogiczną. Ze wsparcia specjalistów korzystali też 
rodzice i nauczyciele prowadzący zajęcia. Po zakoń-
czeniu projektu, punkty przedszkolne są prowadzone i 
finansowane ze środków własnych  gminy Mszczonów.

Tytuł Projektu: „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni 
w pracy” 
Czas trwania projektu: od 01.04.2011 r. do 
31.05.2013 r. 
Całkowita wartość projektu: 1 534 480,08 zł 
Kwota dofinansowania: 1 534 480,08 zł 
 
Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu 
edukacji lokalnej społeczności, krzewienie idei społe-
czeństwa uczącego się przez całe życie i rozwój społe-
czeństwa informacyjnego poprzez realizację programów 
szkoleniowych uwzględniających nowoczesne techniki 
informacyjno- komunikacyjne oraz przekaz wiedzy 
ogólnej i specjalistycznej. 
Beneficjenci mieli możliwość odbyć szkolenia z języka 
angielskiego na różnych poziomach oraz odbyć kurs 
komputerowy, przedsiębiorczości, kadry i płace z 
wykorzystaniem i księgowości, a także kursy zawo-
dowe, w tym kurs na prawo jazdy kat. C z elementami 
języka angielskiego oraz C ze świadectwem kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej, prawo jazdy kategorii C+E. 
Ponadto, zorganizowano kurs magazyniera, kurs opera-
tora koparko- ładowarki klasa III oraz kurs świadectwa 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. W ramach projektu 
przeszkolono w sumie 307 osób.

WIEŚCI Z RATUSZA

Tytuł projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” 
Czas trwania projektu 2014-2015 
Całkowita wartość projektu 98 040,00 zł 
Kwota dofinansowania 98 040,00 zł 
 
Projekt „Moja przyszłość” ma na celu wyrównywać 
szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego 
poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowaw-
czej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierun-

kowane na rozwój kompetencji kluczowych. 

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu 
powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne 
podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych 
do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące 
poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodat-
kową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w 
zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawo-
dowego.  
W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. 
do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne. Udział uczniów w zajęciach będzie 
nieodpłatny.
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Tytuł projektu: „Lepsze jutro Młodych” 
Czas trwania projektu: Projekt realizowany w latach 
2011, 2012, 2013, 2014 
Całkowita wartość projektu: 486 800,00 zł 
Kwota dofinansowania 435 543,20 zł 
 
Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji 
zawodowych i społecznych  jego uczestników. Projekt 
ma za zadanie przywrócenie uczestnikom zdolności 
do aktywnego poszukiwania  pracy oraz znalezienia 
zatrudnienia. Udział w projekcie daje możliwość 
integracji w społeczeństwie, zwiększenia motywacji, 
nabycia nowych kompetencji.  
W ramach aktywnej integracji przeprowadzone  zostały 
kursy zawodowe na „ Opiekuna osób starszych”, 
„ Obsługę kasy fiskalnej” oraz „Kierowcę wózków 
jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej”, 
a także kurs „ wizażu”. Ponadto odbyły się warsztaty 
zajęciowe z psychologiem, doradcą zawodowym 
oraz zajęcia z „ABC Przedsiębiorczości” oraz wyjazdy 

studyjne. Na koniec każdego z projektów zorganizo-
wano konferencję podsumowującą realizację projektu, 
na której  zapewniono  poczęstunek dla uczestników 
oraz wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie 
kursów zawodowych.  Beneficjantami projektów było 
w sumie 68 osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy 
Mszczonów.

Tytuł Projektu:  „Dziecięca Akademia Przyszłości” 
Czas trwania projektu: od 01.09.2012 r. do 
30.06.2013 r. 
Całkowita wartość projektu: 18 024,00 zł 
Kwota dofinansowania: 18 024,00 zł
 
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI poprzez 
rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych 
szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 
Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciw-
działanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie 
dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego 
wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie 
w nich umiejętności właściwego spędzania czasu 
wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania 
przez sport.
W ramach projektu realizowany był blok nieodpłat-
nych zajęć dodatkowych dla uczniów, obejmujący pięć 
modułów w łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie 
(4 godziny zajęć z zakresu technologii informacyjno-
-komunikacyjnych), 3 godziny zajęć z zakresu przed-
miotów przyrodniczo-matematycznych, 4 godziny 
zajęć z języków obcych, 3 godziny zajęć z zakresu 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 6 godzin 
zajęć sportowo-wychowawczych. Przeprowadzono 
łącznie po 200 godzin zajęć w każdej grupie projek-
towej. W projekcie uczestniczyło 75 uczniów.

Tytuł Projektu: „ Indywidualizacja procesu nauczania 
w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy 
Mszczonów” 
Czas trwania projektu: od 1 września 2011 do 30 
listopada 2012 oraz od 1 października 2013 do 30 
czerwca 2014 roku
Całkowita wartość projektów: 471 964, 05 zł 
Kwota dofinansowania 471 964, 05 zł

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans 
edukacyjnych oraz wsparcie szkół podstawowych 
w realizacji założeń nowej podstawy programowej, 
która kładzie nacisk na indywidualizację pracy 
z uczniem, naukę zgodna z potrzebami dziecka, 
jego zainteresowaniami, a także możliwościami.

Celem głównym projektu jest wsparcie w roku 
szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju 
uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych 
funkcjonujących w gminie Mszczonów, dostoso-
wane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych 
tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. 
W obu projektach udział wzięło w sumie 381 
uczniów.
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„PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH”

Tytuł Projektu: „Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowościach Małachowszczyzna, Bobrowce, Pawło-
wice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów”  
Czas trwania projektu 2010-2012 
Wartość projektu 2 577 379,00 zł 
Kwota dofinansowania 1 210 991,00 zł 
Głównym celem operacji jest poprawa warunków 
życia mieszkańców w miejscowościach Małachowsz-
czyzna, Olszewek, Bobrowce, Osuchów, Suszeniec, 
Janówek, Nowe Poręby, Pawłowice gmina Mszczonów 
poprzez budowę wodociągu i dostępu do wody z sieci 
miejskiej. Wybudowano sieć wodociągową o długości 
23,4 km oraz 117 sztuk przyłączy.

Tytuł  Projektu: „Wakacyjna Szkoła Cheerleaders - od 
zabawy do sukcesu” 
Czas trwania projektu: 03.08.2011-30.11.2011 
Wartość całkowita inwestycji: 14 249,62 zł 
Kwota dofinansowania : 9 856,00 zł 
 
Głównym celem projektu było zwiększenie promocji 
twórczości lokalnej w formach aktywności fizycznej 
dzieci i młodzieży (formacje tańca cheerleaders) 
z obszarów miejsko-wiejskich na terenie gmin: 
Mszczonów i Radziejowice oraz rozwijanie umiejęt-
ności tanecznych sekcji tańca sportowego działają-
cego w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Program 
zajęć warsztatowych skierowany był głównie na 
zajęcia treningowe z tańca cheerleaders, które 
odbywały się 2 razy dziennie po 1,5 godziny. Dodat-
kowymi formami zajęć z których korzystały tancerki 
podczas wyjazdu były zajęcia rekreacyjno-sportowe 
na obiektach uczelni: pływanie, siłownia, gimnastyka 
oraz zajęcia dodatkowe m.in. grota solna, kręgle, 
dyskoteka, spacery po okolicach oraz warsztaty tańca 
hip-hop. 
W warsztatach udział wzięły 22 osoby.

Tytuł Projektu: Warsztaty tańca pt. „Różne style 
jeden taniec”
Czas trwania projektu: 2011 rok 
Całkowita wartość projektu 4 381,53  zł 
Kwota dofinansowania 3 067,08 zł  
W ramach projektu, 30 uczestników (uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum) uczyło się trudnej  sztuki 
tańca. Taniec współczesny (9 godzin), taniec towa-
rzyski (8 godzin), taniec nowoczesny (9 godzin), taniec 
hip-hop (9 godzin).

Tytuł Projektu: „ Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi 
Piekary”  
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 567 400,00 zł 
Kwota dofinansowania 295 207,00 zł
Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej 43,95 m x 23,90 m o pow.  
1050,405 m2, z piłkochwytami, bramkami, osprzętem 
do koszykówki i chodnikiem.
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Tytuł Projektu : „Budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią i innych urządzeń sportowych na 
terenie sportowym we wsi Lutkówka„ 
Czas trwania projektu 2012 rok 
Wartość projektu 1 080 100,00 zł 
Kwota dofinansowania 247 169,00 zł
Zakres robót obejmował: wykonanie boiska wielofunkcyj-
nego z trawy syntetycznej o pow. 1150 m2,  wykonanie 
bieżni prostej czterotorowej dł. 60m z nawierzchni poli-
uretanowej, zeskok do skoku w dal z piaskownicą 22,5 
m2, piłkochwyty  wys. 6,0m na pow. 846 m2, plac zabaw 
z nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej o pow. 265,47 
m2 z wyposażeniem , chodniki z kostki betonowej o pow. 
372,95 m2, murek oporowy z siedziskami z tworzywa 
sztucznego 65 sztuk , ławki 12 sztuk, kosze 4 sztuki.

Tytuł Projektu: „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonow-
skiej” 
Czas trwania projektu: 2011 rok 
Wartość całkowita: 69 343,15 zł 
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł 
 
Mszczonowskie władze samorządowe w 72. rocznicę 
zwycięstwa odniesionego w Mszczonowie  przez 31 
pułk Strzelców Kaniowskich  zorganizowały  patrio-
tyczne obchody, połączone z historyczną  inscenizacją. 
Kultywowanie tradycji historycznej poprzez orga-
nizację rekonstrukcji Bitwy Mszczonowskiej w dniu 
10.09.2011 r. z jednoczesną promocją walorów gmin 
z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmoń-
skiego”. 
W rekonstrukcji uczestniczyło ponad 70 rekonstruk-
torów w historycznych mundurach z bronią oraz 
grupa odtwarzająca ludność cywilną. W sumie wido-
wisko obejrzało ponad tysiąc osób.

Tytuł Projektu : „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, 
Sosnowica, Wymysłów, Kamionka” 
Czas trwania projektu 2013-2015 
Wartość projektu 5 339 061,00 zł 
W trakcie realizacji 1 941 807, 00 zł
Inwestycja w trakcie realizacji (do wybudowania jest 
zgodnie z projektem kanalizacja sanitarna: grawita-
cyjna o długości 8,5 km, ciśnieniowa o długości 1,2 
km, 4 przepompownie oraz 121 szt. przykanalików) - 
termin wykonania do 15 kwietnia 2015r.

Tytuł Projektu : „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowościach: Zimna Woda, 
Tłumy, Chudolipie, Lutkówka, Druga Lutkówka, 
Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchowskie, Dębiny 
Osuchowskie, Bronisławka, Nosy Poniatki, Osuchów, 
Zbiroża i Wygnanka” 
Czas trwania projektu 2013-2014 
Wartość projektu 1 558 059,00 zł 
Kwota dofinansowania 522 943,00 zł

Wybudowano sieć wodociągową  o długości 24 km z 
przyłączeniem 120 nieruchomości.



WIEŚCI Z RATUSZA

październik-listopad 2014 / nr 10-11 (227-228)       9

Tytuł Projektu : „Przebudowa centrum wsi Piekary” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 1 320 937,00 zł 
Kwota dofinansowania 222 256,00 zł
W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi 
powiatowej w ciągu wsi Piekary na docinku 970 m 
oraz przebudowę dojść i dojazdów wokół stawów. 
Zakres obejmował wykonanie chodnika jednostron-
nego, wjazdów, wykonanie zatoki autobusowej z 
kostki betonowej, trawników, odwodnienia: prze-
pustów, rowów, nawierzchni bitumicznej, poboczy i 
wjazdów po stronie rowu , oznakowania pionowego 
i poziomego, barierek zabezpieczających. Wykonano 
również oświetlenie parkowe oraz ustawiono ławki i 
kosze.

Tytuł Projektu : „Przebudowa centrum wsi 
Bobrowce” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 738 135,00 zł 
Kwota dofinansowania 94 758,00 zł
Przebudowa centrum wsi Bobrowce  obejmowała 
min. przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej 
4726Mszczonów – Strzyże z drogą gminną z chodni-
kiem, wjazdami i parkingiem oraz zatoką autobusową, 
wykonanie renowacji zbiornika wodnego, wykonanie 
terenu zielonego z chodnikami wyposażonego w 
ławki, kosze oraz nasadzenia drzew i krzewów. Wyko-
nano oświetlenie uliczne i parkowe. Wykonano rowy, 
przepusty, nawierzchnię bitumiczną, oznakowanie 
pionowe, oznakowanie poziome oraz  montaż barier 
ochronnych.

Tytuł Projektu : „Modernizacja obiektu remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 578 912,00 zł 
Kwota dofinansowania 250 000,00zł
Przedmiotem zamówienia była modernizacja całego 
obiektu OSP Osuchów: sali spotkań i szkoleń, 

pomieszczeń kuchennych, wydzielenie pomieszczenia 
socjalnego z zapleczem sanitarnym dla strażaków, 
wydzielenie węzła sanitarnego dla gości i użytkowników, 
wykonanie nowego pokrycia dachowego, ocieplenie 
ścian, utwardzenie placu manewrowego oraz 
wykonanie nowego ogrodzenia.
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Tytuł Projektu : „Przebudowa ulicy Sienkiewicza i 
Nowego Rynku - do drogi powiatowej nr 4724 w 
Mszczonowie”
 
Czas trwania projektu 2010-2011 
Wartość projektu 2 399 633,00 zł 
Kwota dofinansowania 1 214 754, 00 zł

W ramach inwestycji została przebudowana ulica na 
długości  0, 625 km. Wykonane zostały nowe chodniki 

o długości  1, 137 km i powierzchni 3280 m2, wydzie-
lono zatoki postojowe oraz oznaczono innym kolorem 
kostki miejsca postojowe najazdowe na chodniki. 

Szerokość jezdni wyniosła 6m z nową nawierzchnią 
asfaltowa o gr. 4 cm na powierzchni 4147 m2. Wyko-
nano nowe oznakowanie poziome i pionowe na tej 
ulicy.

„REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Tytuł Projektu: „Ożywić historię” 
Czas trwania projektu: 2012 rok 
Wartość projektu: 24 890,24 zł 
Kwota dofinansowania 17 423,17 zł 
 
Edukacja historyczna oraz kultywowanie tradycji 
historycznej poprzez jej ożywienie. 
Integracja i aktywizacja  mieszkańców poprzez 
aktywne zetknięcie z historią. 
Projekt zrealizowany został przez Gminne Centrum 
Informacji. 
W ramach projektu zakupiono zestawy mundurowe, 
repliki karabinów, ciężkie karabiny maszynowe oraz 

urządzenie do gazowania replik dla Grupy Rekon-
strukcji Historycznej.

Tytuł Projektu : „ Wydruk albumu pt. Ziemia Mszczo-
nowska- Moja Mała Ojczyzna” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 52 433,80 zł 
Kwota dofinansowania 49 936,80zł
Celem projektu jest wydanie 300 stronnicowego 
albumu ze zdjęciami 3D, okularami 3D oraz płytą CD. 

Zakres tematyczny albumu będzie zawierał m.in.: 
gawędy historyczne, biografie znanych mieszkańców 
Mszczonowa, zbiór lokalnych legend, opisy i zdjęcia 
zabytków architektonicznych oraz przyrodniczych, a 
także informacje o najciekawszych miejscach Ziemi 
Mszczonowskiej z mapami i opisami.



WIEŚCI Z RATUSZA

październik-listopad 2014 / nr 10-11 (227-228)       11

Tytuł Projektu : „Wykreowanie produktu 
turystycznego pod nazwą ‚Weekend z Termami 
Mszczonów’”
Czas trwania projektu 2010-2011 
Wartość projektu 677 367,00 zł 
Kwota dofinansowania 496 787,00 zł 
 
Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą 
Radziejowice, Gminą Puszcza Mariańska, Miastem 
Żyrardów, Muzeum Mazowsza Zachodniego w 
Żyrardowie, Nadleśnictwem Radziwiłłów, Powiatem 
Żyrardowskim, Gminą Żabia Wola, PTTK Żyrardów. 

Projekt obejmował szereg działań związanych 
z uatrakcyjnieniem oferty turystycznej Gminy 
Mszczonów, w tym:
1. Wyznaczenie i oznakowanie 4 tras rowerowych o 
łącznej długości 133 km oraz 3 tras pieszych o łącznej 
długości  
29,5 km
2. Utworzenie wypożyczalni rowerów (50 szt.)i kijków 
nordic walking (50 kpl.) 
3. Zakup i montaż całorocznej  wanny z 
hydromasażem z surową wodą  geotermalną 
4. Wykonanie elewacji w budynku przy ul. 
Warszawskiej, w którym  uruchomiono działalność 
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.
5.  Organizacja inscenizacji Bitwy Mszczonowskiej z 
września 1939r.
6. Opracowanie graficzne i druk materiałów 
informacyjnych i promocyjnych 7. Udział w targach 
turystycznych 
8. Utworzenie na Termach Punktu Informacji 
Turystycznej
9. Zakup i zainstalowanie Info-kiosku z prezentacją 
projektu.
10. Uruchomienie interaktywnego portalu interne-
towego  w języku polskim i angielskim promującego 

produkt „Weekend z Termami Mszczonów”



W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

12       październik-listopad 2014 / nr 10-11 (227-228)

Tytuł Projektu : „Poprawa jakości powietrza 
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
oraz termomodernizacje budynków użyteczności 
publicznej w gminie Mszczonów” 
Czas trwania projektu 2010-2013 
Wartość projektu 1 814 678,00 zł 
Kwota dofinansowania 1 270 095,00 zł 
 
Projekt realizowany w partnerstwie z Ochotniczą 
Strażą Pożarną we Wręczy oraz Powiatem Żyrardow-
skim. 
W ramach projektu zrealizowano następujące 

zadania: 
1. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy 
ul. Szkolnej  w Mszczonowie  
2. Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego 
w Mszczonowie  
3. Termomodernizacja budynku administracyjnego 
przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie z zainstalowa-
niem pompy ciepła 
4. Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy 
5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w 
Mszczonowie przy ul. Ługowej
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Tytuł Projektu : „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józe-
fpolskie” 
Czas trwania projektu 2010-2015 
Wartość projektu 16 508 669,00 zł 
Projekt w trakcie realizacji 11 318 851, 00 zł 

Projekt obejmuje następujące zadania: 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
tłocznej o długości 4,2 km w Grabcach Józefpolskich. 
W ramach zadania wybudowane zostały również 2 
komplety przydomowych zbiorników mini przepom-
powni ścieków, oraz 2 komplety pompowni ścieków. 
Wykonano 74 przykanaliki. Inwestycja niniejsza 
została zrealizowana w latach 2011-2012. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Spokojna w Mszczonowie w ulicach Ks. Poniatow-
skiego, Spokojna, Bagno, Boczna, wzdłuż rowu 04 i 
ul. Szkolna o łącznej 1,8 km. Wykonano 89 przyka-
nalików. Prace zostały zrealizowane w latach 2010 – 
2011. 
3. Modernizację i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w Grabcach Józefpolskich. Modernizacja ma na celu 
dostosowanie procesów technologicznych do aktual-
nych wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczo-
nych odprowadzanych do odbiornika oraz unowocze-
śnienie rozwiązań technicznych dla eliminacji uciążli-
wych prac ręcznych. Istniejąca oczyszczalnia wymaga 
wymiany urządzeń wyposażenia technologicznego 
oraz budowy nowego węzła przeróbki osadu.
 
 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu : „ Rozbudowa produktu tury-
stycznego pod nazwą „Weekend z Termami 
Mszczonów”
 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 585 000,00 zł 
Projekt w trakcie realizacji 496 400, 00 zł

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Żabia 
Wola, Gminą Radziejowice oraz Gminą Puszcza 
Mariańska.

Przedmiot projektu:
1. Wytyczenie i oznakowanie 4 szt nowych szlaków 
rowerowych o łącznej długości 83 km. 
2. Wyposażenie Term w instalację do odzysku 
ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej.
3. Wyposażenie Term w zewnętrzną saunę i grotę 
solną.

4. Budowa parkingów przy ul. Warszawskiej.
5. Instalacja 3 infokiosków. 
6. Organizacja corocznych rajdów rowerowych 
„ Śladami Chełmońskiego” i „ W pogoni za Szar-
lotką” oraz biegu ulicznego we Mszczonowie 
7. Opracowanie materiałów informacyjno-promo-
cyjnych.

Tytuł Projektu : „Zamknięcie oraz rekultywacja 
gminnego składowiska odpadów komunalnych w 
miejscowości Marków Świnice” 
Czas trwania projektu 2012-2013 
Wartość projektu 973 648,00 zł 
Kwota dofinansowania 826 453,00 zł

Zakres robót w ramach projektu polegał na ukształ-
towaniu bryły składowiska, wykonaniu jednej 
dodatkowej studzienki odgazowującej z biofiltrem,  
wykonaniu rowu opaskowego,  budowie zbiornika 
odgazującego, ułożeniu warstw rekultywacyjnych, 
wyrównawczej z piasku i żwiru, odgazowującej z 
materiału mineralnego, uszczelniającej z bentomaty, 
odwadniającej z pospółki żwirowej oraz glebotwór-
czej. Po wykonaniu prac ziemnych na powierzchni 
składowiska dokonano nasadzeń roślin zadarniają-

cych mających na celu ochronę rekultywowanego 
obiektu, stabilizacje warstwy glebotwórczej, nadanie 
odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobra-
zowych oraz utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla 
wód spływowych.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu : „Inwestycje w Gminie Mszczonów 
poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej 
terenów inwestycyjnych” 
Czas trwania projektu 2013-2014 
Wartość projektu 494 958,00 zł 

Kwota dofinansowania 420 713,00 zł
W ramach Projektu planuje się wykonanie następu-
jących opracowań oraz działań dla przedmiotowego 
terenu inwestycyjnego:

•	 Opracowanie koncepcji zagospodarowania 
terenu (PFU)

•	 Opracowanie kompleksowe warunków 
geotechnicznych

•	 Raporty o oddziaływaniu na środowisko
•	 Profilowane informacje o utworzonym terenie 

inwestycyjnym
•	 Audycje radiowe i telewizyjne o terenie
•	 Druk w prasie informacji o terenie
•	 Drukowane materiały informacyjne o terenie
•	 Koncepcja informacyjno-promocyjna terenu

„PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA”

PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM KRAJOWYM

Tytuł Projektu : „Inwestycje w Gminie Mszczonów 
poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i 
studium dla terenów inwestycyjnych” 
Czas trwania projektu 2014-2015 
Wartość projektu 198 768,00 zł 
Kwota dofinansowania 168 952,00 zł
W ramach Projektu planuje się wykonanie następują-
cych opracowań dla przedmiotowego terenu inwesty-
cyjnego:

•	 Dokumentacja techniczna i projektowo-
-budowlana z zakresu sieci drogowej wraz z 
inwestycjami towarzyszącymi (np. chodniki, 

ścieżka rowerowa, oświetlenie), sieci wodocią-
gowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

•	 Studium wykonalności inwestycji zagospo-
darowania terenów inwestycyjnych zgodnie 
z podręcznikiem KE i wytycznymi krajowymi, 
które umożliwią wykorzystanie studium do apli-
kowania do RPO WM oraz innych programów 
krajowych o dofinansowanie zadania inwe-
stycyjnego, które zostanie zaprojektowane w 
wyniku realizacji niniejszego projektu.

Tytuł Projektu : „Usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
Mszczonów z budynków stanowiących własność 
osób fizycznych” 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 55.397,52 zł 
Kwota dofinansowania 55.397,52 zł  

Zadanie obejmowało demontaż  azbestu z 18 nieru-
chomości, łącznie 4.274,50 m2 .  
Na ten projekt gmina Mszczonów uzyskała dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale 
środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu : „Budowa drogi dojazdowej do pól 
Olszówka- Nowy Dworek” 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 297 050, 00 zł 
Kwota dofinansowania 58 000,00 zł 
Zakres inwestycji to budowa 1700 metrów drogi o 
szerokości 4 metrów. Na inwestycję pozyskano dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego.

Tytuł Projektu : „Budowa placów zabaw przy Szko-
łach Podstawowych w Mszczonowie, Osuchowie, 
Piekarach, Wręczy i Bobrowcach” 
Czas trwania projektu 2011-2013 
Wartość projektu 705 286,00 zł 
Kwota dofinansowania 341 309,00 zł 
 
Zakres inwestycji obejmował wykonanie placów 
zabaw z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową wraz 
z trwałą instalacją zabawek. Na inwestycje pozyskano 
dofinansowanie z programu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Radosna Szkoła”. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Adaptacja budynku przy ul. 
Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”  
Czas trwania projektu 2012 rok 
Wartość projektu 1 102 911,00 zł 
Kwota dofinansowania 258.00,00 zł
Zmodernizowano budynek o powierzchni użyt-
kowej 280 m2 z przeznaczeniem na uruchomienie 
Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska 
muzycznego. Budynek dostosowano dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Wymianie poddane zostały 
stropy oraz konstrukcja dachu wraz z pokryciem, 

przebudowano klatkę schodową, dokonano wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do 
wymogów cieplnych. Wykonano termomodernizację 
ścian zewnętrznych. Wykonano również nową insta-
lację elektryczną, instalację wentylacji mechanicznej 
wraz z rekuperacją oraz instalację centralnego ogrze-
wania zakończoną gazowym piecem kondensacyjnym. 
Niezabudowana powierzchnia działki została zagospo-
darowana na urządzenie zieleni i miejsca parkingowe. 
Na w/w inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie 
w ramach Programu Infrastruktura Kultury ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tytuł Projektu : „ Wykonanie remontu mogiły zbio-
rowej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w 
Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza „ 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 36.600,00 zł  
Kwota dofinansowania 29.000,00 zł 

Projekt obejmował wykonanie remontu mogiły 

zbiorowej znajdującej się na cmentarzu parafialnym w 
Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza dofinansowane 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Z 
własnych środków budżetowych wykonano remont 
ogrodzenia mogiły.
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Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Wrzosowej we 
wsi Kowiesy” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 146 800 zł 
Kwota dofinansowania 55 000,00 zł 
Przebudowa ulicy Wrzosowej we wsiach Kowiesy - 
Kowiesowo (dł. 715 mb, szer. 3,5m). Nawierzchnia: 
potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i 
grysami na podbudowie  tłuczniowej z kruszywa 
łamanego. Na inwestycję pozyskano dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego.

Tytuł Projektu : „Cyfrowa Szkoła” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 97 244,77,00 zł 
Kwota dofinansowania 77 795,82,00 zł

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” realizo-
wany w Szkole Podstawowej w Piekarach. 
W ramach programu zakupiono do szkoły wielosta-
nowiskową, mobilną  pracownię multimedialną oraz 

przeszkolono nauczycieli w Piekarach. 
Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej 
wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji 
młodzieży. 
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. W jego ramach 402 szkoły 
podstawowe w całej Polsce otrzymały dofinanso-
wanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup 
nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Tytuł Projektu: „Przebudowa centrum wsi 
Bobrowce” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Kwota dofinansowania 463 098,00 zł 
Środki pozyskane z budżetu powiatu żyrardowskiego 
na dofinansowanie tego projektu.

Tytuł Projektu: „Przebudowa centrum wsi Piekary” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Kwota dofinansowania 258 023,00 zł 
Środki pozyskane z budżetu powiatu żyrardowskiego 
na dofinansowanie tego projektu.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Adaptacja pomieszczeń Gminnego 
Centrum Informacji” 
Czas trwania projektu 2010-2011 
Wartość projektu 851 044,00 zł 

Przedmiotem niniejszej inwestycji była adaptacja 
pomieszczeń z przeznaczeniem dla Gminnego Centrum 
Informacji w Mszczonowie o łącznej powierzchni 
użytkowej 182,30 m2.

W ramach inwestycji połączono dwa odrębne lokale, 
wyodrębniono  pomieszczenie 
socjalne, wymieniono okna, 
wykonano sufity podwieszone, 
wykonano niezbędne instalacje 
w tym m.in. sanitarne, c.o., 
elektryczne, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, gazowe, instalacji 
strukturalnej i antywłamaniowej.

Tytuł Projektu: „Wyposażenie Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów w instrumenty i akcesoria 
muzyczne na potrzeby działalności kulturalnej” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 53 707,00 zł 
Kwota dofinansowania 30 000,00 zł 
 
Wyposażenie Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
w umeblowanie i akcesoria muzyczne na potrzeby 
działalności kulturalnej, w tym zakup instrumentów 
muzycznych ( pianino elektroniczne z pulpitem 

na nuty ,wiolonczela z akcesoriami, akordeon, 
gitary z akcesoriami, zestaw perkusyjny, trąbka, 
flet poprzeczny, klarnety, saksofony z futerałami, 
harmonijki ustne, puzon tenorowy suwakowy) oraz 
akcesoria (stroiki do instrumentów, aktywny zestaw 
nagłośnieniowy, statywy, ławki, krzesła, ławy fortepia-
nowe, tunery, metronomy, pałki, perkusyjne, pędzle 
metalowe do talerzy, paski do saksofonu).
Na w/w inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY MSZCZONÓW
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Tytuł Projektu: „Budowa chodnika w 
ulicy Wschodniej od  ulicy Tarczyńskiej 
do Biedronki” 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 105 061,00 zł 

 
Zakres inwestycji obejmował 
wykonanie chodnika ,wraz z 
ścieżką rowerową o powierzchni 

ok. 700 m2 ,oznakowanie  pionowe 
, zagospodarowanie zieleni wzdłuż 
chodnika, ławki i kosze.

Tytuł Projektu: „Odrestaurowanie skweru przy ulicy 
Narutowicza” 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 106 720,00 zł 

 
Zakres inwestycji obejmował wykonanie chodników 
na terenie parkowym, montaż zdroju i korektę słupów 
oświetleniowych.

Tytuł Projektu: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego  
w miejsc. Sosnowica ul. Spacerowa, Małachowsz-
czyzna  ul. Strażacka, Bobrowce ul. Ogrodowa,  
Chudolipie ul. Działkowa,  Lutkówka Kolonia ul. 
Główna,  Małachowszczyzna ul. Strażacka” 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 102 504,00 zł
W ramach inwestycji rozbudowano oświetlenie 
uliczne na terenach wiejskich.

Tytuł Projektu: „Budowa oświetlenia w ulicy 
Andersa  oraz część ulicy Wschodniej” 
Czas trwania projektu 2011 rok 
Wartość projektu 66 188,00 zł 
 
W ramach inwestycji zamontowano 19 słupów i 25 
lamp oświetlenia ulicznego. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Termomodernizacja i adapatacja 
budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie” 
Czas trwania projektu 2012 rok 
Wartość projektu 145 179,00 zł 
 

Przedmiotem zamówienia było docieplenie ścian 
zewnętrznych i stropodachu, roboty tynkarskie , 
malarskie, pokrycie dachowe i obróbki wraz z robo-
tami towarzyszącymi w budynku ośrodka zdrowia w 
Osuchowie ul. Piekarska 4 gmina Mszczonów.

Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w 
Mszczonowie” 
Czas trwania projektu 2012 rok 
Wartość projektu 208 168,00 zł 
 
Przebudowa ulicy została wykonana na odcinku 212 
mb. Wykonano: chodnik jednostronny szer. 2,0 m z  
kostki betonowej gr 6 cm  na pow. 359,1 m2, przej-
ście z płyt z wypustkami 9,6 m2, wykonano zjazdy z 
kostki betonowej gr 8 cm na pow. 102 m2 , ustawiono 
krawężniki 478 mb, ustawiono obrzeża 259 mb, wyko-
nano nawierzchnię bitumiczną gr 4 cm wraz z wyrów-
naniem  na pow. 1205 m2  oraz oznakowanie pionowe 
i poziome.

Tytuł Projektu:  „Przebudowa linii energetycznej z 
przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie”
Czas trwania projektu 2012 rok
Wartość projektu 39 619,00 zł
 
Przedmiotem zamówienia była: przebudowa linii i 
przyłączy napowietrznych 0,4kV oraz oświetlenia na 
kablowe, instalację elektryczną i ochronną oraz układ 
pomiarowo-rozliczeniowy, zastosowanie dodatkowej 
ochrony od porażeń poprzez wyłącznik różnicowo-
prądowy  w miejscowości  Mszczonów ul. Kościuszki 1.

Tytuł Projektu: „Monitoring Szkoły Podstawowej w 
Lutkówce”  
Czas trwania projektu 2012 
rok 
Wartość projektu 50.696,95 
zł
Wykonano monitoring obej-
mujący ochronę boiska i 
placu zabaw, frontu szkoły. 
Wykonano instalację 
systemu telewizji obserwa-
cyjnej kamerami w ilości 5 
sztuk.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Przebudowa ulicy Spacerowej w 
Grabcach Józefpolskich” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 238 900,00 zł 
 
Przebudowano 510 mb drogi o szer. 3,5m oraz 300 
mb drogi o szerokości 3,0m, wyrównano istniejącą 
nawierzchnię masą bitumiczną oraz wykonano 
podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
emulsją i grysami na pow. 2685 m2, wykonano 357 
mb rowów  oraz odtworzono i oczyszczono istniejące 
rowy o dł. 690 mb. 

Tytuł Projektu: „Budowa nawierzchni i chodników w 
ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Spor-
towa w Mszczonowie” 
Czas trwania projektu 2012-2014 
Wartość projektu 4 540 761,00 zł
I etap inwestycji obejmował: roboty drogowe z 
nawierzchnią bitumiczną częściowo w ulicy Poniatow-
skiego, Dojazd i częściowo w ul. Spokojnej i Bagno, kanali-
zację deszczową w ulicy Bagno, Dojazd, Bocznej i częściowo 

Spokojnej oraz ciągi pieszo – jezdne z kostki betonowej w 
ulicy Bocznej i częściowo ulicy Bagno.  
II etap inwestycji obejmował: przebudowę ulicy Kościuszki, 
Młynarskiej, fragmentu ulicy Poniatowskiego i ul. Racławic-
kiej w zakresie kanalizacji deszczowej, nawierzchni chod-
ników, parkingów oraz jezdni.
III etap inwestycji obejmował ulicę Spokojną w zakresie 
kanalizacji deszczowej, nawierzchni chodników, parkingów 
oraz jezdni.

Ulica Kościuszki i młyn

Tytuł Projektu: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Kowiesy u. Wrzosowa, Kowiesowo ul. 
Spokojna, Kaczków ul. Słoneczna” 
Czas trwania projektu 2012 rok 
Wartość projektu 58 133,00 zł 
 
W ramach inwestycji rozbudowano oświetlenie 
uliczne na terenach wiejskich.



WIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Przebudowa drogi Lutkówka- 
Lutkówka Kolonia” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 522 895,00 zł

Łączna długość drogi 1746 mb szer. jezdni 3,5 m , 
wykonano podbudowę tłuczniową oraz  potrójne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi   
emulsją i grysami na pow. 6111 m2, oraz rowy 
odwadniające obustronne wraz z wjazdami.

Tytuł Projektu: „Przebudowa chodników na ul. 
Tarczyńskiej” 
Czas trwania projektu 2013- 2014 
Wartość projektu 249 911,00 zł
Wykonano nowe chodniki na łącznym odcinku 
długości  693  mb z kostki betonowej gr. 6 cm, na 
wjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbu-
dową.

Tytuł Projektu: „Przebudowa ul. Granicznej w 
Mariance” 
Czas trwania projektu 2013- 2014 
Wartość projektu 148 477,00 zł 
 
Łączna długość drogi 490 mb, szerokość jezdni 3,5 
m. Wykonano uzupełnienie istniejącej podbudowy 
kruszywem łamanym oraz dokonano trzykrotne 
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi 
emulsją asfaltową i grysami, wykonano rów odwad-
niający wraz z wjazdami.
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Tytuł Projektu: „Zainstalowanie pełnowymiarowej 
techniki cyfrowej projekcji filmów w sali kinowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 279 612, 00 zł 
 
Zainstalowano pełnowymiarową technikę cyfrową 
projekcji filmów w sali kinowej MOK.

Tytuł Projektu: „Budowa oświetlenia ulicznego w 
Mszczonowie przy ul. Maczka” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 55 519,00 zł 
 
Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Maczka w 
Mszczonowie.

Tytuł Projektu: „Wykonanie nowego pokrycia dacho-
wego budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach, 
gmina Mszczonów” 
Czas trwania projektu 2013 rok 
Wartość projektu 159 606,00 zł 
 

Wykonano termomodernizację stropodachu i zmianę 
rodzaju pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
na blachę trapezową wraz z wymianą obróbek i oryn-
nowania budynku. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Przebudowa ul. Okrężnej we wsi 
Osuchów” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 77 000, 00 zł 
 
Przebudowano drogę o długości 450 m, szerokość 
jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe 
utrwalenia powierzchni jezdni, uzupełniono istniejącą 
podbudowę tłuczniem. 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ul. Lipowej we wsi 
Badowo Mściska” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 267 100, 00 zł 
 
Przebudowano drogę o długości 2000 m, szerokość 
jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe 
utrwalenia powierzchni jezdni na uzupełnionej 
podbudowie tłuczniowej.

Tytuł Projektu: „Budowa jednostronnego chodnika 
wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 88 450, 00 zł 
 
Wykonano nową nawierzchnię chodnika o długości 
280 mb  z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z wjaz-
dami z kostki gr. 8 cm.
 
Przebudowano drogę o długości 1200 m, szerokość 
jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe 
utrwalenia powierzchni jezdni na uzupełnionej 
podbudowie tłuczniowej.

Tytuł Projektu: „Przebudowa ul. Wspólnej we wsi 
Nosy Poniatki- Bronisławka” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 206 400, 00 zł

WIEŚCI Z RATUSZA
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Tytuł Projektu: „Budowa pełnowymiarowego boiska 
do siatkówki plażowej„ 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 30 000, 00 zł 
 
W ramach projektu wybudowano pełnowymiarowe 
boisko do siatkówki plażowej przy kompleksie boisk 
sportowych Orlik 2012 w Mszczonowie. Wokół 
obiektu zamontowano siatkę okalającą z piłkochwy-
tami.

Tytuł Projektu: „Budowa 
oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Wręcza/ 
Olszówka ul. Szkolna„ 
Czas trwania projektu 2014 
rok 
Wartość projektu 71 629, 00 
zł
Wykonano oświetlenie 
uliczne w obu miejscowo-
ściach.

Tytuł Projektu: „Instalacja wentylacji i klimatyzacji  
w budynkach remiz OSP w Bobrowcach i we Wręczy„ 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 83 237, 00 zł 
 
W ramach inwestycji zainstalowano wentylację  
i klimatyzację w remizach. 

Tytuł Projektu: „Przebudowa ul. Szkolnej we wsi 
Bobrowce” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 107 800, 00 zł 
 
Przebudowano drogę o długości 550 m, szerokość 
jezdni 3,5 m. Dokonano potrójnego powierzchniowe 
utrwalenia powierzchni jezdni.

Tytuł Projektu: „Przebudowa ul. Niesiołowskiego 
wraz z oświetleniem” 
Czas trwania projektu 2014 rok 
Wartość projektu 299 252, 00 zł 
 
W ramach przebudowy 
wykonano jezdnię asfal-
tową o szerokości 5 m z 
jednostronnym chodni-
kiem o szerokości 1,5 m 
oraz wygospodarowano  
33 miejsc parkingowych. 
Zmieniono ulicę Niesio-
łowskiego z dwukierun-
kowej na jednokierun-
kową z wjazdem od ul. 
Tarczyńskiej.
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Tytuł Projektu: „Dotacja dla osób fizycznych na 
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest„ 
Czas trwania projektu  2012,2013, 2014 
Wartość projektu 61.700,12 zł 
 
Z dofinansowania skorzystało 51 właścicieli nierucho-
mości.

Tytuł Projektu: „Dotacja dla osób fizycznych na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków„ 
Czas trwania projektu  2012,2013, 2014 
Wartość projektu 67.653,00 zł

Z dofinansowania skorzystało 12 właścicieli nierucho-
mości.

Tytuł Projektu: „Wykonanie nasadzeń drzew, 
krzewów i kwiatów„ 
Czas trwania projektu  2011, 2012, 2013, 2014 
Wartość projektu 80.853,04 zł
W ramach dokonania nowych nasadzeń posadzono 
27 lip przy ulicy Wschodniej, 30 akacji przy ulicy 
Tarczyńskiej, 27 klonów przy ulicy Warszawskiej, 
6 klonów przy ulicy Szkolnej, 4 lipy przy Placu 
Piłsudskiego, 9 klonów przy ulicy Fabrycznej oraz 
wykonano nasadzenia kwiatów jednorocznych i 
posadzono 637 sztuk krzewów na terenie miasta.

Z przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej - 
Barbarą  Kłopotowską  

rozmawia Mateusz Milczarek. 

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych w gminie 
Mszczonów,  pięciu kandydatów  na radnych i kandydat na burmi-
strza nie mają  kontrkandydatów. Czy  to oznacza, że już  osiągnęli 
wyborczy sukces?  
Tak jest w przypadku radnych. Faktycznie w pięciu okręgach naszej 
gminy zgłoszono tylko po jednym kandydacie na  radnego.  W tych 
okręgach  głosowanie na radnych do Rady Miejskiej   nie będzie 
już przeprowadzane. W dzień wyborów Miejska Komisja Wyborcza 
stwierdzi  jedynie uzyskanie mandatu przez tych kandydatów.  

Tak samo zostanie stwierdzone  zwycięstwo kandydata na burmi-
strza? 
W przypadku kandydata na burmistrza jest zupełnie inaczej.  W 
dzień wyborów mieszkańcy dostaną karty, na których będą mogli 
wyrazić poparcie lub dezaprobatę dla tego kandydata,  zaznaczając 
przy jego nazwisku krzyżykiem w kratce odpowiedź -  „tak” lub 
„nie” . Jeśli kandydat nie uzyska więcej niż  połowy ważnie odda-
nych głosów, to  wyboru burmistrza dokona następnie nowa Rada 
Miejska -  bezwzględną większością głosów.   

Czyli brak kontrkandydatów dla radnych, to ich sukces, natomiast 
brak takiej konkurencji dla burmistrza wręcz komplikuje jego 
sytuację? 

Radni nie musza  już prowadzić  kampanii wyborczej, 
natomiast kandydat na burmistrza rzeczywiście nadal 

musi zabiegać  o poparcie wyborców. Jest mu ono potrzebne równie 
mocno jak w przypadku, gdyby miał  kontrkandydata. 

Jak i na kogo głosujemy w wyborach samorządowych? 
W gminie Mszczonów wyborcy głosować  będą na: burmistrza, 
radnych do rady Miejskiej, radnych do Rady Powiatu oraz  radnych 
do Sejmiku Wojewódzkiego. W sumie wyborcy otrzymają  cztery 
karty do głosowania. We wspomnianych pięciu okręgach, gdzie są  
pojedynczy kandydaci do Rady Miejskiej, tych kart będą jedynie 
trzy. Na kartach trzeba będzie postawić  krzyżyki w kratkach, przy 
osobach, które zamierzamy obdarzyć  naszym zaufaniem. Żeby nasz  
głos był ważny w kratce musi być postawiony krzyżyk „x”. Punkt 
przecięcia kresek postawionego znaku „x” musi się znaleźć w polu 
kratki. To tylko z pozoru wydaje się  takie oczywiste. Niestety wiele 
osób w kratkach stawia  „ptaszki” lub coś w rodzaju „v”. Takie głosy 
są uznawane za  nieważne. Także minusy czy kropki są niedozwo-
lone. Jedynie prawidłowo postawiony znak „X” jest uznawany przez 
członków komisji. Co bardzo ważne. Na każdej karcie do głosowania 
znajduje się  instrukcja, w jaki sposób oddać  prawidłowy głos. 
Wystarczy tylko wcześniej ją przeczytać. 

-Na karcie  do głosowania na radnego Rady Miejskiej stawiamy 
tylko jeden znak przy nazwisku kandydata, którego popieramy. 
-Na karcie do głosowania na burmistrza zaznaczamy przy jego 
nazwisku krzyżykiem w kratce odpowiedź -  „tak” lub „nie” , udzie-
lając mu jako jedynemu kandydatowi swoje poparcie lub wyrażając 
naszą  dezaprobatę  dla jego kandydatury. 
- W głosowaniu na radnego powiatowego – głosujemy  tylko na 
określoną listę, stawiając znak „x” obok nazwiska jednego z kandy-
datów i wskazując tym samym  jego pierwszeństwo do mandatu. 
Jeżeli znak „x” został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej 
kandydatów z różnych list albo niepostawiony został w  ogóle, to 
taki  głos jest nieważny. Jeśli jednak  znak „x” został postawiony 
obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy to głos 
będzie ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na daną listę, a 
pierwszeństwo przysługuje temu z oznaczonych kandydatów, który 
znajduje się najwyżej na liście.  

- W głosowaniu na radnych Sejmiku – głosujemy  tylko na okre-

Wywiad

JAK GŁOSOWAĆ  -  
WYBORY SAMORZĄDOWE –  
16 LISTOPADA 2014 r. 
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śloną listę, stawiając znak „x” obok nazwiska jednego z kandydatów 
i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu. Jeżeli znak „x” 
został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów 
z różnych list albo niepostawiony w ogóle - głos jest nieważny. ALE: 
jeżeli znak „x” został postawiony obok nazwisk dwóch lub więcej 
kandydatów z tej samej listy to głos jest ważny. Uznaje się wtedy, 
że został oddany na daną listę, a pierwszeństwo przysługuje temu 
z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.

Jeszcze raz powtarzam, że informacja o tym, jak oddać głos, 
aby był ważny, jest umieszczona na każdej karcie do głoso-
wania i na plakatach w lokalach wyborczych. Powinni nią 
również  służyć członkowie komisji, oczywiście nie sugerując 
na kogo należy zagłosować. 

Kiedy i gdzie głosujemy?
Wybory odbywają się  w niedzielę  16 listopada. Glosować  można   
w godzinach 7.00- 21.00. Ogłoszenie odnośnie lokalizacji siedzib 
Obwodowych Komisji Wyborczych, czyli mówiąc prościej  lokali  
wyborczych,  zamieszczone jest nie tylko w serwisie internetowym 
gminy, na tablicach ogłoszeniowych, ale również  w tym numerze 
naszego lokalnego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriuszu Mszczo-
nowskim”.  

Kto może głosować
Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Miejskiej, 
Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyborach burmistrza  
przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w 
dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze 
danej jednostki samorządu terytorialnego (w naszym przypadku 
na terenie Gminy Mszczonów), co jest potwierdzone wpisem do 
stałego rejestru wyborców.
Obywatele Unii Europejskiej,  niebędący obywatelami polskimi mają 
prawo udziału w głosowaniu pod warunkiem, że stale zamieszkują 
na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i są wpisani 
do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Ilu radnych do Rady Miejskiej wybierzemy?
Piętnastu radnych wybieranych jest  w gminach,  liczących do 20 
tys. mieszkańców. Nasza gmina należy do tej właśnie  grupy.  W tym 
roku realnie głosować  jednak będziemy tylko na 10 kandydatów, 
gdyż  tak jak wspominałam na początku, tych pięciu, którzy nie 
mają  kontrkandydatów,  oczekuje już  tylko na oficjalne ogłoszenie 
przez Miejską Komisję Wyborczą, że  uzyskali mandaty radnych.  

Kto nie może uczestniczyć  w głosowaniu? 
Nie mają prawa dokonywania wyboru osoby: pozbawione praw 
publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,  pozbawione praw 
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,  ubez-
własnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu (częściowo lub 
całkowicie).

Czy można głosować  poza miejscem swojego zamieszkania? 
Takie pytanie także pojawia się  dość często. W wyborach samo-
rządowych  głosujemy w obwodzie głosowania, który jest dla nas  
właściwy ze względu na  miejsce  stałego zamieszkania.  W tych 
wyborach nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania poza 
miejscem stałego zamieszkania. To zasadnicza różnica w stosunku 
do wyborów: na prezydenta RP, do Sejmu i Senatu czy do europar-
lamentu.

Czy należy się  wylegitymować  przed pobraniem kart do głoso-
wania? 
Tak. Zgodnie z  przepisami wyborczymi  przed głosowaniem wyborca 
powinien się wylegitymować komisji dowodem tożsamości. Nie 
wynika z tych przepisów, że  musi okazać dowód osobisty. Może 
mieć ze sobą: paszport, prawo jazdy, a nawet legitymację studencką,  
czy ubezpieczeniową. Warto jednak, jeśli posiadamy ważny dowód, 
wziąć  go ze  sobą, udając się  na głosowanie.

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad L sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 8 października 2014 roku, odbyła się jubileuszowa, L sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas 
której radni wysłuchali m.in. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz  
w placówkach podległych gminie, a także podjęli szereg bieżących uchwał.

Informacja z wykonania budżetu gminy Mszczonów za I 
półrocze 2014 roku oraz w placówkach podległych gminie
Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów poinformowała, 
że gmina Mszczonów otrzymała pozytywną opinię składu orze-
kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, doty-

czącą przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, co 
świadczy o prawidłowo prowadzonej polityce finansowej.
Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia 
Komunalnego podsumował sprawozdanie wyrażając zadowo-
lenie, że gminny budżet za I półrocze został oceniony pozy-
tywnie, a gmina Mszczonów zarządzana jest prawidłowo.

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie jednogłośnie podjęła szereg 
uchwał, w tym m.in. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mszczonowie oraz uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mszczonów. 
Jak tłumaczyła Bożena Kowalska z Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych pomoc 
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materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniowi 
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, 
gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narko-
mania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe.
Ponadto, radni przyjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie i zamianę nieruchomości oraz określenie przy-
stanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest gmina Mszczonów.
Rada Miejska jednomyślnie przyjęła także uchwałę w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości, które wzrosną o 
0,4% w stosunku do obecnie obowiązujących.
Radni podjęli również uchwałę zmieniająca uchwałę Budże-
tową gminy Mszczonów na rok 2014. W myśl wprowadzo-
nych zmian plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi  
51.804.694,30 zł zaś plan dochodów budżetu po zmianach wynosi  
51.452.328,30 zł. 

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
zdał informację z działalności komisji, która w okresie między 
sesjami odbyła dwa posiedzenia kontrolne, w tym w dniu 15 
września w siedzibie ZOPO, komisja skontrolowała wydatki 
osobowe w oświacie i sprawy różne.
Zespół kontrolny analizował także wykonanie budżetu gminy 
za I półrocze 2014 roku oraz w placówkach podległych gminie 
Mszczonów. Po dokonanej kontroli komisja nie wniosła żadnych 

uwag.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między 
sesjami
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zdając informację ze swojej dzia-
łalności między sesjami poinformował, że w tym okresie wyda-
nych zostało piętnaście  zarządzeń dotyczących głównie spraw 
związanych z wykonaniem budżetu gminy i zmian w uchwale 
budżetowej oraz przekazania środków trwałych dla Gminnego 
Centrum Informacji. Ponadto, zarządzenia dotyczyły zmian na 
stanowisku dyrektora w Zespole Szkół w Osuchowie i Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach.
W trakcie sprawozdania burmistrz z satysfakcją podkreślił 
także, że na terenie dzielnicy przemysłowej powstaną dwa duże 
zakłady pracy o łącznej powierzchni 16 hektarów, które wygene-
rują nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności.
Na zakończenie Józef Grzegorz Kurek oznajmił, że zakończono 
przetarg na przebudowę ulicy Leśnej w Adamowicach. Zgodnie 
z zapewnieniami wykonawcy prace ruszyć mają jeszcze w tym 
roku. W tym roku także, wykonane zostały wszystkie inwestycje 
realizowane z tzw. funduszu sołeckiego. 
W przyszłym roku natomiast, zakończy się modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.
- Cieszę się, że prace przy tej potężnej inwestycji idą zgodnie 
z zakładanym planem, a wykonawca konsekwentnie realizuje 
kolejne etapy modernizacji- mówił burmistrz Mszczonowa.
Zdaniem burmistrza optymistycznie wygląda także budowa 
kanalizacji w miejscowościach Wymysłów- Sosnowica.

Łukasz Nowakowski 

17.09.2014r, 25.09. 2014r.
W posiedzeniach komisji uczestniczyli: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła 
oraz radny Ryszard Stusiński, jako prze-

wodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji 

Gminy.
W okresie poprzedzającym sesję Rady 
Miejskiej w Mszczonowie, członkowie 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy uczestniczyli w dwóch 
posiedzeniach komisji.
Głównym tematem prac były głównie 
kwestie związane z planami inwestycyj-
nymi i omówienie spraw dotyczących 

funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami.
Uczestniczący w komisji radni wraz burmi-
strzem Józefem Grzegorzem Kurkiem 
jednogłośnie stwierdzili, że w dalszym 

Z prac komisji

Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 
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Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
25 września 2014r.
W wyjazdowej komisji uczestniczyli: 
radna Barbara Gryglewska, radna Renata 
Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński, 
radny Dariusz Olesiński oraz radny Piotr 
Chyła, jako przewodniczący Komisji 
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Tematem wyjazdowej Komisji Kultury, 
Zdrowia i Opieki Społecznej była ocena 
działalności noclegowni z całodziennym 
pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych 
lub dotkniętych przemocą w rodzinie i 
środowisku.
Wiesława Radziwon, ze stowarzyszenia 
„FILOS”, które prowadzi dom pomocy w 
Gąbie omówiła zakres działalności nocle-
gowni wskazując zakres świadczonej 
pomocy.
Jak poinformowała Wiesława Radziwon 
do chwili obecnej odnotowano w sumie 
blisko 450 noclegów.
Z wielkim entuzjazmem radni przyjęli 
informację o otwarciu przez stowarzy-
szenie Pogotowia Opiekuńczego dla 

dzieci powyżej 10 roku życia, którego 
działalność pokrywana jest ze środków 
starostwa powiatowego w Żyrardowie.
W planach jest także stworzenie dwóch 
miejsc socjalizacyjnych dla dzieci, które 
będą mogły przebywać w ośrodku do 
pełnoletności.
Wiesława Radziwon poinformowała 
także, że w przyszłym roku obecna nocle-
gowania przekształci 
się w punkt inter-
wencyjno-kryzysowy 
z którego w dalszym 
ciągu będą mogły 
korzystać kobiety z 
gminy Mszczonów.
Zdaniem szefowej 
s t o w a r z y s z e n i a 
placówka potrzebuje 
wolontariuszy, którzy 
nieodpłatnie będą 
świadczyć pomoc 
przebywającym w 
ośrodku dzieciom 
w zakresie wsparcia 

przy odrabianiu lekcji i w nauce.
W trakcie przedstawienia sprawozdania 
wiele ciepłych słów skierowanych zostało 
pod adresem burmistrza Józefa Grze-
gorza Kurka oraz radnych Rady Miejskiej 
w Mszczonowie, którzy współdziałają ze 
stowarzyszeniem, oferując pomoc.
Na zakończenie Piotr Chyła, jako prze-
wodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i 
Opieki Społecznej wraz z radną Barbarą 
Gryglewską podziękowali Wiesławie 
Radziwon za ogromne zaangażowanie i 
otaczanie należytą opieką osób zgłaszają-
cych się do ośrodka.

Łukasz Nowakowski

7 października 2014.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy 
Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Marek Baumel, radny Waldemar Suski oraz 
radny Marek Zientek, jako przewodniczący 
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
Radni w trakcie prac komisji wspólnie z 
Jadwigą Barbulant, skarbnikiem gminy 
Mszczonów zatwierdzili wysokość rocznej 
stawki podatku od nieruchomości, która 
wzrośnie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji o 

0,4%.
Ponadto, skarbnik przedstawiła analizę z 
wykonania budżetu gminy Mszczonów za I 
półrocze 2014 roku, który został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową. . 
Zdaniem Jadwigi Barbulant sytuacja finan-
sowa gminy Mszczonów jest stabilna, a 
budżet w dobrej kondycji.
W dalszej części posiedzenia komisji, radni 
pozytywnie zaopiniowali przedstawione 
przez Ewę Zielińska, dyrektor ZOPO oraz 

Teresę Koszulińską, naczelnika Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego projekty uchwał 
na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym 
m.in. uchwałę w sprawie regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Mszczonów oraz uchwał 
dotyczących zbycia i zamiany nierucho-
mości.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

ciągu zauważa się problem zaśmiecania 
miasta i gminy.
Głównym założeniem reformy było 
wprowadzenie powszechnego płacenia 
za odbiór i utylizację śmieci nieza-
leżnie od ilości ich wyprodukowania, 
co rozwiązać  miało problem z  powsta-
waniem dzikich wysypisk i porzucania 
odpadów w lasach, czy przydrożnych 
rowach.
Niestety wprowadzone zmiany nie 
dały spodziewanego rezultatu bowiem 

mieszkańcom nie chce się segregować 
odpadów, a niemal po każdym weeken-
dzie miejskie służby komunalne zbierają 
kilkadziesiąt worków porzuconych śmieci. 
W dalszej części posiedzenia radni pozy-
tywnie zaopiniowali przedstawione 
projekty uchwał dotyczące regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie gminy Mszczonów, 
zbycia i zamiany nieruchomości, a także 
określenia stawek podatku od nierucho-

mości, określenia przystanków komu-
nikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest gmina Mszczonów 
oraz warunków i zasad korzystania z przy-
stanków. Ponadto, radni przegłosowali 
projekt uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie zarządzenia poboru podatków 
w drodze inkasa i określenia wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso i projekt 
zmieniający uchwałę budżetową gminy 
Mszczonów na rok 2014.

Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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W tegorocznej XIII edycji konkursu  „Gmina Fair Play” – Certyfi-
kowana Lokalizacja Inwestycji Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa podczas uroczystej gali finałowej    (17.10.2014) 
odebrał prestiżową statuetkę „Gmina Fair Play 2014”, otrzy-
mując tym samym nagrodę główną konkursu w kategorii 
miasteczko i małe miasto.
W tym roku oprócz Mszczonowa  najlepszymi samorządami 
zostały wybrane gmina Błonie (kat. wielofunkcyjna gmina 
wiejska), gmina Iława (kat. gmina turystyczna) oraz gmina Lesz-
nowola (kat. wielofunkcyjna gmina wiejska).
Jak tłumaczy Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa otrzy-
manie nagrody głównej w tym jakże prestiżowym konkursie 
świadczy o wiarygodności i otwartości gminy na innowacyjne 
działania prospołeczne.
- Cieszę się, że po raz kolejny zostaliśmy docenieni i znaleźliśmy 
się w gronie najlepszych samorządów w Polsce- podsumował 

Józef Grzegorz Kurek.
Kapituła Konkursu wyłoniła 24 gminy, 
które spełniły wymagania konkursu i prze-
szły pozytywnie procedurę weryfikacyjną 
uzyskując tym samym tytuł i certyfikat 
„Gmina Fair Play” 2014 – Certyfikowana 

Lokalizacja Inwestycji. 
Do trzynastu zrealizowanych dotychczas edycji konkursu 
„Gmina Fair Play” napłynęły 1333 zgłoszenia, przyznano 1232 
certyfikaty 455 gminom w całej Polsce. Wśród nich są także 
wielokrotni laureaci, wierni programowi od samego początku.
Konkurs trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. By gmina mogła 
wziąć w nim udział, musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu 
minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne, 
że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administra-
cyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok oraz, że w latach 
2012-2014 nie funkcjonował na ich terenie zarząd komisaryczny. 
W pierwszym etapie zainteresowane gminy składały na piśmie 
deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniały ankietę 
konkursową. 
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany był audyt certyfika-
cyjny oraz losowe badanie inwestorów działających na terenie 

22.10.2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy.

Głównym tematem posiedzenia komisji 
była dyskusja dotycząca planów inwesty-
cyjnych i budżetowych na rok 2015.
Zastępca burmistrza Grzegorz Kozłowski 
poinformował, że w przyszłym roku 
dokończona zostanie modernizacja 
oczyszczalni ścieków oraz budowa kana-
lizacji sanitarnej w Wymysłowie i okolicz-

nych miejscowościach.
Ponadto, władze samorządowe 
rozpoczną kolejny projekt związany z 
powiększeniem i uatrakcyjnieniem oferty 
turystycznej mszczonowskich Term.
Na ten cel gmina otrzymała dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych wyno-
szące ponad 700 tysięcy złotych, przy 
całkowitym koszcie projektu ponad 900 
tysięcy złotych.
W ramach inwestycji przewidziano m.in. 
budowę parkingu-32 nowe miejsca 
postojowe, zakup 50 kompletów nart 
biegowych z kijkami oraz budowę maga-
zynu do przetrzymywania sprzętu, 
budowę placu zabaw, montaż dodat-
kowych dysz w basenie geotermalnym, 
zainstalowanie drugiej wanny z hydroma-

sażem, wykonanie stanowisk dla przyczep 
kempingowych z wyposażeniem w wodę 
i energię elektryczną, 200 dodatkowych 
szafek basenowych, 8 urządzeń wolno-
stojących do siłowni zewnętrznej, a także 
odrestaurowanie kapliczki przy stawach 
świętej Anki.
Radni pytali także o postępy prac przy 
modernizacji oczyszczalni ścieków w 
Grabcach Józefpolskich oraz o plan rewi-
talizacji centrum wsi Lutkówka i Wręcza. 
W odpowiedzi Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa wyjaśnił, że prace 
modernizacyjne oczyszczalni prowadzone 
są zgodnie z planem, czego dowodem 
są kolejno kończone etapy inwestycji. 
Burmistrz Kurek zapowiedział także, że 
w przyszłym roku rozpoczną się prace 
inwestycyjne polegające na modernizacji 
centrum wsi Lutkówka i Wręcza. Łączny 
koszt obu inwestycji to ponad 800 tysięcy 
złotych.

Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy 

Wyróżnienie

Gmina Mszczonów – Gminą Fair Play 2014

WIEŚCI Z RATUSZA
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Od ponad roku w ramach projektu „Standardy Konsultacji Społecz-
nych” trwały lokalne działania pro społeczne zorganizowane przez 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym z 
partnerem projektu gminą Mszczonów/Gminnym Centrum Infor-
macji (realizatorem).
W pierwszym etapie projektu przeprowadzone zostały badania 
opinii społecznej, diagnozy potrzeb i oczekiwań przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, a także mieszkańców gminy Mszczonów. 
Badanie metodą ankietową zostało przeprowadzone w paździer-
niku i listopadzie ubiegłego roku wśród 15 przedstawicieli 10 orga-
nizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mszczonów 
oraz wśród 261 mieszkańców gminy. Uczestnikami badania były 
głównie osoby w wieku 25-50 lat.

Uzyskane odpowiedzi pokazują, że dotychczasowa polityka infor-
macyjna Gminy Mszczonów spełnia podstawowe oczekiwania 
przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Wypowiedzi organizacji pozarządowych wskazują również na zasad-
ność szkoleń NGO w zakresie rzecznictwa interesów. Na podstawie 
zebranej informacji, opracowanych badań oraz stworzonego w 
tym celu raportu, stworzono koncepcję „Standardów Konsultacji 
Społecznych”.
Następnym etapem projektu był cykl szkoleń dla przedstawicieli 
administracji publicznej z Gminy Mszczonów  i organizacji pozarzą-
dowych  z naszego terenu w zakresie technik i narzędzi konsultacji 
społecznych.
Przedstawiciele organizacji dowiedzieli się w jaki sposób pozy-
skiwać partnerów społecznych, planować swoje działania oraz przy-
gotowywać  organizację do realizacji projektu.
Organizatorzy kształcili także pracowników Urzędu Miejskiego w 
Mszczonowie oraz Jednostek Organizacyjnych z gminy Mszczonów. 
Podczas szkoleń poruszono szereg zagadnień, w tym m.in. 
omówiono podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia konsul-
tacji społecznych, zasady prowadzenia takich spotkań oraz oczeki-
wania interesariuszy wobec samorządu. 
W ramach spotkań grup roboczych przedstawiciele NGO dowie-
dzieli się o naborach do tzw. mikroprojektów, z których dodatkowo 
mogą skorzystać grupy nieformalne.

gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich 
gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzali wiary-
godność informacji zawartych w ankietach konkursowych. W 
ramach audytu w gminie, poza rozmowami z pracownikami 
Urzędu danej gminy, organizowane były również spotkania z 
przedstawicielami dostawców mediów, przedsiębiorcami inwe-
stującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych orga-
nizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu 
pracy i mieszkańców. 
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszyst-
kich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwa-
rzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju 
działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem 
konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samo-
rządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naślado-
wania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyj-
nych. Ponadto konkurs ma za zadanie wskazanie polskim i zagra-
nicznym firmom gmin, w których mogą inwestować bez obaw, 
inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze, a pracow-
nicy urzędu są dobrze przygotowani merytorycznie, dzięki 
czemu na każdym etapie inwestycji oferują pomoc, doradztwo 
i opiekę.

Certyfikat „Gmina Fair Play”:
-daje prawo do posługiwania się prestiżowym logo konkursu 
„Gmina Fair Play”; 
-umożliwia nawiązanie kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami 
np. uczestnikami i laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”; 
-zwraca uwagę potencjalnych inwestorów; 
-buduje wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów; 
-potwierdza profesjonalizm zarządzających gminą samorządowych 
menedżerów;
-umożliwia poznanie niezależnej oceny przedsiębiorców i inwe-
storów (badania ankietowe biznesu przeprowadzane są w gminach 
uczestniczących w II etapie); 
-zapewnia opracowanie przez organizatorów raportu benchmar-
kingowego dla każdej gminy uczestniczącej w II etapie; 
-umożliwia uzyskanie kluczowych argumentów w negocjacjach 
z inwestorami; (np. gmina jest najlepiej oceniana pod względem 
szybkości obsługi inwestorów w danej grupie gmin); 
-zapewnia poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, innej niż 
ocena lokalna.
Ponadto udział w konkursie to także szeroka promocja gmin w nim 
uczestniczących. 

Łukasz Nowakowski, źródło: http://www.gmina.fairplay.pl

Projekt

Dobiegł końca społeczny projekt 
„Standardy Konsultacji Społecznych”
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W dniach 12  i 15 października Biskup Łowicki Andrzej Fran-
ciszek Dziuba przeprowadził wizytację  kanoniczną  Parafii Świę-
tego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osuchowie.  Wizytacja 
kanoniczna, to niezwykle ważne wydarzenie dla każdej parafii. 
Odbywa się ona przynajmniej raz na pięć lat.  Wizytacji  podle-
gają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostol-
skiego i administracyjno- gospodarczego parafii. Sprawdzane 
są między innymi:  stan i potrzeby kościoła parafialnego, cmen-

tarzy, kancelarii parafialnej, budynków 
gospodarczych, sal katechetycznych.  
Biskup odwiedza też  na terenie parafii 
wybrane instytucje, sprawdzając w jaki 
sposób odbywa się współpraca  pomiędzy 
nimi, a miejscowym kościołem. Tak też 

odwiedziny biskupa ordynariusza wyglądały w Osuchowie. 
Wszystko rozpoczęło się o poranku 12 października.  Powitania 
szanownego gościa dokonali radni z terenu Parafii Osuchów-  
Marek Zientek i Jerzy Siniarscy w asyście osuchowskich stra-
żaków ochotników. Wszystko  odbyło się  na granicy wsi przy 
przydrożnym krzyżu,  stojącym przy wyjeździe z Osuchowa w 
kierunku Strzyż. Później samochód z biskupem eskortowany 

Ostatnim etapem w ramach projektu było przeprowadzenie 
procesu konsultacji społecznych z wykorzystaniem odpowiednich 
technik i narzędzi konsultacji. W ramach tego zadania przedstawi-
ciele NGO oraz mieszkańcy włączyli się w proces konsultowania 
trzech dokumentów publicznych z Gminy Mszczonów w ramach 
grupy roboczej, warsztatów konsultacyjnych i panelu obywatel-
skiego. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 153 mieszkańców 
oraz  15 przedstawicieli NGO.
Ostani etap to ewaluacja projektu, która ma pokazać zarówno 
organizacjom pozarządowym jak i Partnerowi projektu potrzebę 

organizacji spotkań i szkoleń, gdyż zaangażowanie obywateli w 
życie lokalne szczególnie w małych społecznościach jest bardzo 
przydatne .
Uroczyste zakończenie projektu „Standardy Konsultacji Społecz-
nych” odbyło się 23 października br. w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. 

koordynator procesu konsultacji

Wizyta

Biskup Ordynariusz wizytował Parafię Osuchów

Z ŻYCIA GMINY
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OD PRZYPADKU DO WYPADKU !
Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz 
w obejściu. Choć zima kojarzy się z odpoczynkiem, to na 
wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa 
to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu 
napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. 
Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo 
często dochodzi do wypadków. 

Szybko zapadający zmierzch utrudnia widoczność. 
Do tego padający deszcz, czy śnieg powoduje rozmięk-
czenie gruntu, oblodzenie dróg i podwórzy. Najczęściej w 
tak niesprzyjających warunkach dochodzi do upadków. 
Do tej pory w 2014r. na terenie województwa mazowiec-
kiego spośród 2346 wypadków przy pracy rolniczej aż 871 
z nich to upadki osób. Wpływu na warunki atmosferyczne 
nie mamy, ale możemy przygotować się do pracy w tak 
niesprzyjających okolicznościach. 

Do większości wypadków w gospodarstwach 
rolnych dochodzi w związku z nieprzestrzeganiem elemen-
tarnych zasad BHP tj. nieodpowiednia organizacja własnego 
miejsca pracy, brak dbałości o porządek w obejściach 
gospodarskich, praca w nieodpowiednim lub zabrudzonym 
obuwiu, zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komuni-
kacyjnych a także nieprawidłowy sposób wchodzenia lub 
schodzenia z maszyn i urządzeń rolniczych i drabin. Może 
to zabrzmi zaskakująco, ale do większości tego typu zdarzeń 
wypadkowych dochodzi zwykle na podwórzu i w budyn-
kach gospodarczych, przeważnie na płaskiej powierzchni 
oraz na schodach i drabinie. Skutkiem takich wypadków są 
głównie urazy kończyn dolnych i górnych. 

Nie każdego wypadku można uniknąć, ale można 
zminimalizować jego skutki, dlatego gorąco apelujemy do 
rolników o ostrożną i bezpieczną pracę! 

Należy pamiętać zatem, aby:
•	 W OBEJŚCIU
-     przed wystąpieniem przymrozków wyrównać 
nawierzchnię podwórza, usunąć wszystkie przedmioty  i 
materiały  blokujące ciągi komunikacyjne,
-     przygotować piasek, popiół  lub sól gospodarczą do 
posypywania oblodzonych ścieżek,
-     studzienki, szamba zabezpieczyć przykryciem lub barie-
rami ochronnymi,

-     usunąć zbędne przedmioty z przejść i schodów (schody 
w okresie zimy powinny być zaopatrzone w maty antypośli-
zgowe i wyposażone w poręcze)
-    dokonać przeglądu instalacji elektrycznych, wymienić 
zużyte żarówki, zadbać o prawidłowe oświetlenie podwórza 
oraz budynków inwentarskich i gospodarczych,
-   przygotować odzież, która zatrzyma ciepło oraz ochroni 
przed deszczem, wiatrem i mrozem,
-   zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie gumowe do pracy 
na wilgotnym podłożu oraz obuwie 
przylegające do kostki, ocieplane z podeszwą protektoro-
waną, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć
- maszyny i urządzenia stawiać na utwardzonych 
nawierzchniach, w miejscach, w których nie przeszkadzają 
w bezpiecznym poruszaniu się;

•	 W BUDYNKACH
-    utrzymywać czystość w ciągach komunikacyjnych, nie 
zastawiać ich sprzętem  i narzędziami,
-    ostre, niebezpieczne narzędzia przechowywać na 
wieszakach lub wkładać je do stojaków,
-    otwory stropowe wyposażyć w barierki ochronne i  
listwy przypodłogowe,
-  sprawdzić drabiny, dokonać ich konserwacji. Pamiętaj, 
że bezpieczna drabina to drabina posiadająca (u dołu 
gumowe lub ostre zakończenia, u góry zamontowane haki). 
Kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65° -75°, i co 
najmniej 0,75m nad powierzchnię, na którą wchodzisz;

•	 NA DRODZE
-    korzystając z dróg publicznych zadbać o stan techniczny 
ciągnika i innych maszyn      rolniczych, w szczególności o 
prawidłowe oświetlenie,
-    Uwaga! od 1 września każdy pieszy idący po zmierzchu 
poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie odbla-
skową odzież lub opaskę.

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, 
pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie zgłosić do 
najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w 
zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przy-
czyn i jego okoliczności.

przez straż i policję podjechał pod kościół parafialny. Tam ordy-
nariusza witali przy ołtarzu przedstawiciele młodzieży szkolnej, 
a także Rady Parafialnej. Ksiądz proboszcz Jerzy Witkowski złożył 
publicznie sprawozdanie z działalności parafii. Po Mszy Świętej, 
w której uczestniczyły dwa poczty sztandarowe- Zespołu Szkół  i 
OSP Osuchów-  wizytowany był parafialny  cmentarz. W środę  
ks. biskup odwiedził Szkoły Podstawowe w Bobrowcach i Pieka-
rach, a także Osuchowski Zespół Szkół.  W godzinach południo-
wych odwiedził też ośrodek zdrowia. W każdej ze szkół młodzież  
przygotowała programy artystyczne, które umilały pobyt 
Głowy Kościoła Łowickiego. W osuchowskim ośrodku zdrowia 

powitania dokonał osobiście doktor Michał Sutkowski. Te dwa 
październikowe dni  były olbrzymim przeżyciem dla całej parafii. 
Wielu mieszkańcom uświadomiły też  bardzo dobitnie, że parafia 
jest jak wielka rodzina. Współpraca, wzajemne powiązania, 
wspólnota celów… wszyscy od samorządowców , dyrektorów 
szkół aż po  poszczególnych mieszkańców uświadomili sobie, że 
dla dobra lokalnego kościoła potrzebne jest zgodne  działanie  
całej społeczności. Ksiądz proboszcz Witkowski z pewnością 
może być  dumny z tego, iż  posiada takich wiernych. 

MM  

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W niedzielę, 28 września na placu przy Kaplicy Parafialnej św. Ojca Pio 
w Mszczonowie odbył się po raz pierwszy festyn rodzinny połączony z 
corocznym parafialnym odpustem.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta z procesją, po której licznie 
zgromadzonych mieszkańców i parafian do wspólnej zabawy zachęcił 
zespół „AKORD”.
Dzięki sprzyjającej pogodzie i nietuzinkowym atrakcjom, impreza 

cieszyła się niebywałym zainteresowaniem.
Oprócz licznych koncertów, w tym koncertu kościelnej 
scholii, zespołu „ The Lejkers” oraz koncertu orkiestry OSP 

Mszczonów, w ramach imprezy zorganizowano 
także m.in. gry i zabawy dla dzieci, mecz siat-
kówki, zawody sportowe, a także pokaz sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego miejscowej jednostki 
straży pożarnej.
W ramach konkurencji sportowych dla najlep-
szych zawodników przewidziano nagrody, w 

postaci drukarki i przenośnego komputera. Dla dorosłych uczestników 
organizator przygotował pamiątkowe dyplomy.
Niemałą atrakcją, budzącą wiele emocji było przeciąganie liny, rzuty 
piłką lekarską oraz przejazdy zabytkowymi motorami i bryczką. 
Na zakończenie wspólnej zabawy na wszystkich przybyłych zorganizo-
wane zostało ognisko, przy którym wspólnie śpiewano piosenki.
Z uwagi na ogromne zainteresowanie festynem, parafia św. Ojca Pio 
przewiduje kolejną tego typu imprezę w przyszłym roku.

Łukasz Nowakowski

We wtorek, 14 października sadownicy zablokowali drogę krajową 
numer „50”, będącą trasą tranzytową łączącą Unię Europejską z Rosją. 
Jeszcze kilka miesięcy temu jeździły nią na Wschód tiry pełne polskich 
owoców i warzyw. Dziś zdesperowani sadownicy protestowali prze-
ciwko krzywdzącej polityce rolnej Unii Europejskiej, która nie prowadzi 
ich zdaniem żadnych działań mających na celu pomóc sadownikom, 
którzy już boleśnie odczuwają skutki rosyjskiego embarga.
Na znak sprzeciwu sadownicy  traktorami zablokowali rondo 

„Warszawska” w Mszczonowie, manifestując swoje rozgoryczenie i 
walkę o przetrwanie.
Zdaniem sadowników z powodu rosyjskiego embarga wielu gospodar-
stwom grozi bankructwo, a na wspólnotowe wsparcie nie ma co liczyć. 
Jak tłumaczy poseł Mirosław Maliszewski,  prezes Związku Sadowników 
RP, tak patowej sytuacji nie było od kilkunastu lat. W tym roku odnoto-
wano  dramatyczny spadek cen skupu owoców. W chwili obecnej jabłka 
w skupie osiągają cenę zaledwie 10 groszy za kilogram, kiedy koszty 
produkcji oscylują w graniach 1 złotego .W konsekwencji problemy ze 
sprzedażą jabłek wpłyną negatywnie na inne branże. 
Zgodnie z zapowiedziami protest w Mszczonowie jest próbą przekazania 
polskim i zagranicznym decydentom w jak trudnej sytuacji znalazło się 
polskie sadownictwo. Jeżeli protest odbije się bez echa, organizatorzy 
pikiety zapowiedzieli kolejne tego typu działania na większą skalę.

Łukasz Nowakowski

Z ŻYCIA GMINY

Branża sadownicza

Protest sadowników na rondzie 
„Warszawska” w Mszczonowie 

Parafia św. Ojca Pio 

Odpust połączony z festynem strzałem w dziesiątkę

Koleżance 
MAŁGORZACIE ŻUKOWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz koleżanki i koledzy  
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Koleżance
ZOFII KRUKOWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie 

oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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Z proboszczem Parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie 
ks. Sławomirem Tulinem 
o festynie rodzinnym, jaki odbył się 28 września z okazji parafial-
nego ODPUSTU, rozmawia Piotr Dymecki. 

Rodzinnie, odpustowo i na sportowo…
Czyżby mszczonowska Parafia p.w. Świętego Ojca Pio pozaz-
drościła Lutkówce i z okazji odpustu także postanowiła urzą-
dzać festyny? 

W tym roku – w niedzielę 28 września – zorganizowaliśmy w 
dniu odpustu parafialnego pierwszy  festyn rodzinny. Nie jest 
to przedsięwzięcie na aż taką skalę jak w Parafii Lutkówka,  
czy w drugiej zaprzyjaźnionej parafii w podłowickim Bąkowie. 
Tamte odpusty i festyny mają już swoją tradycję. My dopiero 
zaczynamy. Przyświeca nam cel organizowania zabaw dla całych  
rodzin. Ich integrowania. Tego, aby choć w świąteczną niedzielę 
mogły  one spędzić wspólnie miłe chwile. Nasz festyn naprawdę 
zorganizowała  parafialna  rodzina dla rodzin, które ją tworzą. 
Jestem pozytywnie zaskoczony efektem całego przedsięwzięcia.  
Miłą atmosferą wydarzenia. Świetną  zabawą. Tym, że moim 
parafianom już  przychodzą do głowy pomysły na kolejne 
festyny. 
Pomysł zorganizowania takiego  festynu już od dawna chodził 
mi po głowie. Jakże ucieszyło mnie, gdy na spotkaniu z naszymi 
strażakami zorientowałem się, że nie tylko mi zaświtała taka 
myśl. Prezes gminny OSP,  pan Waldemar Suski dodatkowo 
ośmielił mnie do podjęcia się tego trudnego wyzwania. Później 
cały czas mi pomagał w jego realizacji. 

Czyli nie będzie to ostatni festyn rodzinny?

Oooo… z pewnością nie.   Jako żart powiem, że przy okazji 
festynu zadano mi pytanie, dlaczego w naszej parafii jest tylko 
jeden odpust, gdy z reguły w innych parafiach co roku są dwa 
takie wydarzenia? Zrozumiałem to jednoznacznie, że potrzebny 
jest jeszcze jeden odpust, aby tym samym powstała  okazja 
do urządzania dwa razy w ciągu roku  rodzinnych festynów 
(śmiech). 

Jak przebiegały uroczystości z 28 września?

Mszę odpustową odprawił o godzinie 11.00  ojciec Jan Jurczak –
Kapucyn. Była ona wspomnieniem liturgicznym śmierci naszego 
patrona Świętego Ojca Pio, zmarłego  23.09.1968 roku  Po Mszy 

przeszliśmy wokół kościoła w uroczystej procesji.  Następnie 
wszyscy zebrali się na placu przy naszej kaplicy i domu para-
fialnym, aby do samego wieczora korzystać  z wielu  przygoto-
wanych atrakcji.

Jakie to były atrakcje?

Cały czas bardzo wiele działo się  na festynowej scenie. Między 
innymi wystąpiły na niej zespoły Clip-Dance i The Lejkers. Śpie-
wały dla publiczności dzieci  z naszej parafialnej Scholki. Zagrała 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Tańczyły marżonetki i tambur-
majorki. Odbywały się mecze piłkarskie i siatkarskie. Wśród spor-
towców  festynu rozlosowaliśmy nagrodę  w postaci drukarki. 
Tablet był natomiast  nagrodą dla wylosowanego dziecka, które 
przeszło specjalny zestaw konkursów i konkurencji, przy których 
otrzymywało się stempelki,  potwierdzające zaliczenie kolejnych 
etapów zabawy. Kolejnymi atrakcjami były przejażdżki brycz-
kami, a także zabytkowymi motocyklami.  Maluchy mogły sobie 
wymalować buźki. Dodatkową  frajdą   było zwiedzanie  wozu  
strażackiego i   pokazy sprawności  strażaków. Nie zabrakło 
kącika zabaw dla najmłodszych. Gimnazjaliści prowadzili gry i 
konkursy dla młodszych kolegów i koleżanek. Wesoło było na 
zjeżdżalni, trampolinie i w dmuchanym zamczysku.  Smakowały 
kiełbaski z ogniska i grilla. Do potraw grillowych mieliśmy ufun-
dowane smaczne pieczywo.  Ciasta, mające dodatkowo osło-
dzić  festynowe chwile upiekło przeszło dwadzieścia parafianek. 
Na koniec zabawy odbyło się wieczorne karaoke i odtańczenie 
wspólnego tańca, zwanego BELGIJKĄ. Następnie odmówiliśmy 
modlitwę  wieczorną i odśpiewaliśmy   Apel Jasnogórski. Na 
pożegnanie usłyszałem od parafian „100 lat”. Przyznam, że 
poczułem się wzruszony. 

Kto najbardziej pomógł księdzu w organizacji festynu? 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Szóstego października, odbyło się w Teresinie seminarium 
kończące kilkumiesięczny projekt LOKART, czyli  ”Rękodzieło i 
rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony 
lokalnego dziedzictwa”, który Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” zrealizowała wspólnie z trzema innymi stowa-
rzyszeniami działającymi blisko Warszawy.  
 W trakcie jego trwania , nasza najliczniejsza, bo ponad trzy-
dziestoosobowa grupa miała możliwość skorzystania ze szkoleń, 
które pozwoliły na naukę i doskonalenie umiejętności w 

wybranej dziedzinie  rękodzieła artystycz-
nego. Mamy więc teraz na Ziemi Chełmoń-
skiego  artystki i artystów, którzy specja-
lizują się tkactwie, wykonywaniu ozdób 
ze słomy, ceramice, florystyce, koronce, 
technice batiku, rzeźbie, wikliniarstwie 

i hafcie. Uczestnicy projektu mieli również możliwość wzięcia 
udziału w wyjeździe studyjnym, podczas którego mogli poznać 
blaski i cienie prowadzenia prywatnych pracowni artystycz-
nych w Bieszczadach. Inne zadanie którego realizacji podjęli się 
uczestnicy projektu to przygotowanie i poprowadzenie „Dnia 
rękodzieła na Ziemi Chełmońskiego”, które odbiło się bardzo 
pozytywnym echem.  Odbyło się ono 29 czerwca w Firlejach 
i bez przesady można napisać, że było dużo dobrej zabawy. 

Niejeden uczestnik podczas tego 
święta mógł odkryć w sobie duszę 
artysty, biorąc udział w przygo-
towanych warsztatach. Znaleźli 
dla siebie dużo atrakcji zarówno 
dorośli jak i dzieci.
Podczas teresińskiego seminarium 
kończącego projekt nasza Lokalna 
grupa działania „Ziemia Chełmoń-
skiego” przedstawiła wykład pt „ 
Żyrardowski len. Historia. Dzień 
dzisiejszy. Perspektywy”. Mamy 
nadzieję, że tkanina lniana która 
przez ponad wiek była wizytówka 
bliskiego nam miasta stanie się 
elementem rękodzieła, a  len 
zagości na stałe w naszych ogro-
dach jako roślina ozdobna i suro-

Zbyt liczna była to grupa, abym był w stanie teraz wszystkich 
wymienić. Dziękowałem im już  w kościele. Wszystkich  mych 
parafian, którzy udzielili  wsparcia w tym dziele mam w sercu 
i pamiętam o nich w modlitwie. Uczynię  teraz tylko jeden 
wyjątek i imiennie podziękuję  panu Burmistrzowi Grzego-
rzowi Kurkowi, którego instytucje spisały się  podczas  imprezy 
na medal. Scenę i nagłośnienie mieliśmy z MOK-u. Jak zawsze 
sprawny w swych działaniach okazał się ZGKiM. Korzystając z 

okazji chciałbym także  podziękować  wszystkim uczestnikom  
naszej zabawy. Bez rozśpiewanej i roześmianej publiczności na 
nic byłyby popisy artystów i sportowców. Dziękuję tym,  którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością  i zapraszam ponownie za rok. 

Rozmowę  poprowadził: Piotr Dymecki 
Foto: ks. Sławomir Tulin i Bogdan Szulc  
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Projekt LOKART

Artystyczne rękodzieło – szansa na lokalny rozwój
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wiec do dekoracji.
Środki potrzebne do realizacji projektu i osiągnięcia jego celów 
pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 - Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” jest stowarzy-
szeniem wybranym przez Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego do realizacji Lokalnej Strategii Rowzoju na terenach gmin: 
Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów,   Mszczonów , Nada-
rzyn, Nowa Sucha , Radziejowice, Rybno, Sochaczew, Teresin i 
Żabia Wola na lata 2007-2013. 

Koordynator projektu 
Jolanta Czuksanow

 W dniach 04,05 października 2014 r. w Mszczonowie 
(termy) odbyła już trzecia z kolei wystawa królików urodzonych 
w roku 2014. Dla środowiska hodowlanego jest to bardzo ważne 
wydarzenie, dające świetny materiał do pracy hodowlanej i 
możliwość wymiany osobników do stad podstawowych.
 W wystawie udział wzięło 47 hodowców królików i 11 
hodowców drobiu rasowego. Przyjechali hodowcy reprezen-
tujący bardzo odległe regiony kraju: od Bielska Białej i okolic, 
poprzez Lubelszczyznę i mazowieckie aż po okolice Szczecina. 
W konkursie zaprezentowano 43 rasy i odmiany barwne 
królików- w sumie 435 szt., oraz 113 szt kur rasowych, 4 kaczki i 
2 gęsi. Pokazano  po za konkursem 4 woliery gołębi oraz zagrodę 
z kozą miniaturową i dwiema owcami kameruńskimi.
Wystawa odbywała się w niezbyt sprzyjającym okresie, gdyż u 
zwierząt i ptaków jest to czas linienia i pierzenia, jednak konkurs 
stał na wysokim poziomie a sędziowie w ocenie królików i drobiu 
wykazali się dużą skrupulatnością. 
W królikach rasowych przyznano nagrody:

•	 Zwycięzca Wystawy,
•	 21 tytułów Zwycięzca w rasie,

•	 11 tytułów Wyróżniony w rasie,
•	 tytuły : najlepszy samiec i samica,
•	 królik o najlepszej okrywie włosowej,
•	 królik o najlepszym rysunku.

Po raz pierwszy ocenione zostały króliki polskiej rasy- popiel-
niańskie oraz wg wstępnego wzorca czeskiego króliki Teddy i 
baranki Teddy.
W Mszczonowie odbył się również po raz pierwszy Międzyzwiąz-
kowy Konkurs Kolekcji królików, którego kontynuacja będzie 
miała miejsce czasie Wystawy Krajowej w Kielcach.

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Wystawa

III POLSKA WYSTAWA MŁODYCH 
KRÓLIKÓW - MSZCZONÓW 2014
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     W dniu 11 października 2014r w lokalu Urzędu Stanu 
Cywilnego mszczonowskiego Ratusza odbyła się niecodzienna 
uroczystość związana z dostojną rocznicą ślubu.  

Państwo : Jan i Wiktoria  małżonkowie Woźniak obchodzili 
55 rocznicę swojego ślubu nazywaną w polskiej tradycji Szma-

ragdowym Jubileuszem . 
Związek małżeński zawarli bowiem 04.04.1959 r  w Urzędzie 

Stanu Cywilnego w   Kowiesach. 
      Państwo Woźniakowie wychowali troje dzieci: dwóch 

synów i córkę doczekali się ośmioro wnuków. Swoje życie zwią-
zali z miastem Mszczonów  od 1974r, wcześniej zamieszkiwali w 
miejscowości Wylezin Stary.

        Natomiast w dniu 25 października 2014 r swój Złoty 
Jubileusz  obchodzili Państwo Jan i Elżbieta  małżonkowie 
Szymanowscy, bowiem związek małżeński zawarli 17 paździer-

nika 1964 r w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Mszczonowie. 

      Jubilaci wychowali dwoje dzieci: 
córkę i syna, doczekali się sześcioro wnucząt 
i jednej prawnuczki. Państwo Szymanowscy 
całe swoje życie związali z naszym miastem, 
gdyż tu się urodzili i tu mieszkają.

     Obie małżeńskie pary wiodą spokojne 
życie będąc na emeryturze, otoczeni 
osobami bliskimi sercu.

 
      Z okazji dostojnych Jubileuszy  pary 

małżeńskie zostały odznaczone medalami  
„ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.  przy-
znanymi  przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Uroczystej dekoracji Jubilatów 
odznaczeniami, dla podkreślenia osobi-
stego i społecznego znaczenia małżeństwa  
dokonał Burmistrz Miasta Pan Józef Grze-
gorz Kurek.

   Pary małżeńskie otrzymały również  
listy gratulacyjne od organów władzy 
miasta, upamiętniające rocznice małżeń-
skie. 

     Podczas uroczystości nie zabrakło  
serdecznych życzeń, kwiatów,  wspomnień, 
wzruszeń, a także tradycyjnej lampki szam-
pana. 

     Dostojnym Jubilatom, składamy 
raz jeszcze  wyrazy uznania  i  szacunku, 
życząc  wszelkiej pomyślności  i  szczęśliwej 
wędrówki  w stronę dalszych Jubileuszy.

  
B.Kłopotowska 

 Kier. USC

I miejsce zajął  Ogólnopolski Związek Hodowców Drobnego 
Inwentarza z Bielska Białej,
II miejsce Ogólnopolski Związek Hodowców Królików i Drobiu 
Ozdobnego z Mszczonowa,
III miejsce Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i 
Ptaków Ozdobnych z wol. Lubelskiego.
W drobiu rasowym przyznano nagrody:
•	 Zwycięzca Wystawy,
•	 3 tytuły Zwycięzca w rasie,
•	 7 tytułów Wyróżniony w rasie.

Wystawę zwiedziło około 300 osób plus przyjezdni hodowcy 
zainteresowani wymianą lub zakupem materiału hodowlanego.
Dla nas hodowców była to wspaniała okazja do spotkania się z 
koleżankami i kolegami z całego kraju.
W ciągu trzech dni dyskusjom, wymianom doświadczeń i czysto 
koleżeńskim rozmowom nie było końca.
Do zobaczenia w przyszłym roku, już dzisiaj zapraszamy 
zarówno osoby zwiedzające jak i hodowców.
        

Stefan Jaślikowski
Sekcja królików PZHGRiDI

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

Jubileusze

Jubileusze małżeńskie  
w mszczonowskim Ratuszu
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23 października w sali widowiskowej MOK-u dokonano 
rozpoczęcia czwartego  już  roku akademickiego  Mszczonow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość otworzyła 
dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Grażyna Pływa-
czewska, prosząc wszystkich zebranych: studentów, przedstawi-
cieli  uczelnianych  władz oraz  samorządu gminy o powstanie i 
odśpiewanie  tradycyjnej pieśni   Gaude Mater Polonia – czyli 
„Ciesz się, Matko Polsko”. Następnie  przywitała zaproszonych 
gości. Na inauguracji roku akademickiego pojawili się: prof. 
dr hab. Witold Rakowski-  rektor MUTW i zarazem  członek 
Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący MUTW 
Piotr Słojewski,  przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej 
Barbara Gryglewska, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczo-
nowa Łukasz Koperski,  kierownik MOK-u i radny Rady Miejskiej 
Marek Baumel, mgr inż. Jerzy Gejsztor-  jeden z promotorów 
Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów 
Wyborczych, a także specjalistka ds. zarządzania informacją 
Magdalena Podsiadły z Gminnego Centrum Informacji w 
Mszczonowie. Wykłady inaugurujące rok akademicki wygłosili 
przedstawiciele Instytutu Badań nad Demokracją  i Przedsię-
biorstwem Prywatnym: prezes Mieczysław Bąk oraz Anna Szcze-
śniak. Tytuły wykładów brzmiały: „Dobre praktyki w zakresie 
konsultacji społecznych” oraz „Znaczenie konsultacji dla  społe-
czeństwa obywatelskiego”. 

Przez ponad rok w gminie Mszczonów realizowany był 
projekt pt. STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Wzmoc-
nienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych 
i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów. Podczas 
wykładu poruszone zostały kwestie doświadczenia konsultacji 
społecznych w gminie Mszczonów, współpracy organizacji poza-
rządowych z gminą. Jak również wskazane  zostały doświad-
czenia i rekomendacje na przyszłość, a także dobre praktyki 
konsultacji społecznych i ich znaczenie dla społeczeństwa 
obywatelskiego.

Nim jednak przedstawiciele Instytutu wygłosili przygoto-
wane wykłady do studentów i wszystkich zebranych zwrócił 
się   rektor Witold Rakowski. Przypomniał on studentom jak 
ważne jest kształcenie na każdym  etapie życia, także tym, który 
umownie zwiemy „trzecim wiekiem”. Podkreślił też  bardzo 
dobitnie, że woli określać  ten okres życia  „mądrym wiekiem” i 
dlatego właściwa nazwa mszczonowskiej uczelni powinna- jego 
zdaniem-  brzmieć: Uniwersytet Mądrego Wieku. Burmistrz 

Józef Grzegorz Kurek podobnie jak rektor nakłaniał mszczono-
wian do jak największej aktywności edukacyjnej. Obiecywał też, 
że wraz z rozwojem gminy propozycje dla studentów MUTW 
będą coraz bardziej atrakcyjne. Przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski w swoim przemówieniu stwierdził, że zmiany w 
Mszczonowie zachodzą  tak szybko i w tak wielu wymiarach, iż  
nie dostrzegamy nawet wszystkich ich aspektów. On bardzo ceni 
sobie natomiast, to, że miasto  staje się coraz bardziej przyjazne 
i to dla wszystkich mieszkańców. Każda grupa wiekowa zyskuje 
na jego  rozwoju.  Działalność Uniwersytetu wpisuje się w ten 
proces w sposób bardzo wszechstronny. Uczelnia daje możli-
wość atrakcyjnego i pożytecznego sposobu spędzania czasu i 
to zarówno seniorom, jak też młodszym mieszkańcom, gdyż z 
oferty MUTW – jak powiedział przewodniczący - korzystają nie 
tylko mszczonowianie w „jesieni życia”. Przewodniczący Uniwer-
sytety – Piotr Słojewski podziękował rektorowi,  przedstawi-
cielom władz samorządowych oraz dyrekcji MOK-u za powo-
łanie i prowadzenie MUTW. Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Barbara Gryglewska pogratulowała studentom wytrwałości w 
zdobywaniu wiedzy i obiecała, iż – jeśli dane jej będzie w przy-
szłej kadencji nadal mieć  wpływ na działalność Rady Miejskiej, 
to UTW, będzie mógł liczyć  na jej pełne poparcie, gdyż jest 
szalenie cenną inicjatywą, która przyczynia się do wzmacniania 
pozycji Gminy Mszczonów i wpływa na podwyższanie poziomu 
życia jej mieszkańców. 

  
Ostatnim punktem uroczystości był wręczenie dyplomów i 

drobnych upominków najbardziej wytrwałym i najaktywniej-
szym studentom 

Przypomnijmy, że inicjatywa utworzenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku zrodziła się z potrzeby uczestnictwa w życiu 
społecznym inteligenckich środowisk naszego miasta. Nato-
miast inspiracją do podjęcia konkretnych działań w kierunku 
stworzenia MUTW stała się propagowana przez władze Mszczo-
nowa idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie 
każdy z mieszkańców uzyska możliwość wpływania na kształt 
i wizerunek społeczności w której funkcjonuje. Mszczonowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW) jest sekcją edukacyjno-
-integracyjną dla osób w „Trzecim wieku”, działającą w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury. Oferta MUTW zakłada uczestnictwo 
w różnorodnych formach aktywności takich, jak cykle wykładów 
i prelekcji medycznych, spotkań literackich, teatralnych, zaję-
ciach sportowo-leczniczych, itp. Oferta skierowana jest nie tylko 
do środowisk z tak zwanej późnej dorosłości, ale do wszyst-
kich chętnych.  Warto  stać  się studentem Mszczonowskiego 
UNIWERSYTETU  MĄDREGO WIEKU.

Mateusz Milczarek

MUTW

Mszczonowscy studenci „trzeciego wieku” 
rozpoczęli czwarty rok akademicki 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Aż  66 lat trzeba było czekać na godne uczczenie ofiar 
tragicznego pożaru spichrza, do jakiego doszło w Osuchowie 26 
września 1948 roku. Na terenie okalającym osuchowską  świą-
tynię  stanął głaz z pamiątkową płytą, na której wyryte zostały 
nazwiska wszystkich zidentyfikowanych osób, jakie straciły 
życie w tamtym tragicznym wydarzeniu. Poświęcenia monu-
mentu dokonał w niedzielę  26 października proboszcz Parafii 
Osuchów ks. kanonik Jerzy Witkowski. W uroczystości, poprze-
dzonej Mszą  Świętą, jaka odprawiona została w intencji spalo-
nych, wzięli m.in. udział: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek, wiceprzewodniczący rady Miejskiej Marek Zientek, radna 
Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, radna Rady Powiatu Beata 
Sznajder, radny RM Jerzy Siniarski, prezes Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego Marek Wardak i wiceprezes MSH 
Piotr Dymecki. Podczas uroczystości nie zabrakło oczywiście 
przedstawicieli OSP Osuchów wraz z pocztem sztandarowym, 
a także  uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w 
Osuchowie wraz z dyrektor Urszulą Gowin oraz  nauczycielem 
historii Bogdanem Kierzkowskim, który zainicjował prace na 
rzecz należytego udokumentowania  pożaru oraz działania na 
rzecz godnego upamiętnienia jego wszystkich ofiar. 

Pomnik  postawiono z inicjatywy władz samorządowych 
gminy, grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Osuchowie, a 
także samych  osuchowian  oraz mieszkańców okolicznych miej-

scowości. W prace na rzecz  postawienia  monumentu  zaanga-
żowane także było Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 
i Grupa Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY 31 pSK, którego 
członkowie w 2012 roku, przeprowadzili kwestę  na rzecz sfinan-
sowania budowy pomnika.  Jednak datki  złożone przez osucho-
wian pokryły jedynie część faktycznych kosztów budowy, Resztę 
dołożył samorząd gminny i sponsorzy. 

Uroczystości poświęcenia pamiątkowego głazu i tablicy z 
wyrytymi nazwiskami zidentyfikowanych ofiar pożaru  miały 
niezwykle nastrojowy i godny przebieg. Odbywały się w zimny 
i pochmurny dzień, który potęgował  nostalgiczny klimat wyda-
rzenia. Gdy wszystko już się zakończyło, ale uczestnicy Mszy i 
uroczystości wciąż  stali jeszcze przy pomniku nagle zza chmur 
zaczęły przebijać   radosne i  ciepłe promienie słoneczne. Wyglą-
dało to tak, jakby niebo podziękowało za ten piękny gest, uczy-
niony przez osuchowian dla przodków, którzy tak długo czekali 
na godne upamiętnienie. W tym słonecznym blasku jakże 
inaczej zaczęły wyglądać  znicze postawione przed chwilą  przez 
młodzież szkolną  i strażaków. Warto dodać, że znicze pojawiały 
się  przy pomniku stopniowo. Po każdym wyczytanym przez 
dyrektor Gowin nazwisku tragicznie zmarłego w pożarze uczeń 
lub uczennica osuchowskiego ZSP dostawiali kolejne światło. 
Trzy kolejne znicze postawiono ku czci niezidentyfikowanych 
ofiar. Trudno ustalić ile osób dokładnie straciło  życie w pożarze. 
Niestety informacje na temat ilości ofiar są  bardzo rozbieżne. 
Pan Józef Woźnicki utrzymuje, że  zginęły 22 osoby. W jednym z 
artykułów zamieszczonych stosunkowo niedawno w Życiu Żyrar-
dowa padła liczba 33 spalonych.   Ryszard Swaczyński wraz z 
Jarosławem Dębskim, powołującym się na  zapisy ze strażackiej 
kroniki z Żyrardowa – wspominają  o 38 osobach. Przywoływana 
przez Bogdana Kierzkowskiego – Jadwiga Popławska w swoich 
wspomnieniach podała  kiedyś liczbę  40 tragicznie zmarłych. 
Wymieniony  już wcześniej Jarosław Dębski stwierdził, że trzeba 
też  pamiętać o tym, iż  przed laty mieszkańcy Osuchowa  mówili 
wręcz, że w pożarze zginęło ponad 50 osób, ale ówczesne władze 
państwa, aby uniknąć żałoby narodowej, zaniżyły listę  ofiar do 
49. Trudno w tej chwili orzec kto ma rację. Nie zachowały się 
dokumenty, które jednoznacznie wskazywałyby ilu dokładnie 
uczestników nieszczęsnej zabawy oddało życie w płomieniach 
gorejącego spichrza. Przedstawicielom MSH  i Zespołu Szkół 
udało się potwierdzić  jedynie 25 nazwisk ofiar i właśnie one   
zostały  umieszczone na pomniku. Większość zebranych danych 
członkowie MSH potwierdzili  ponadto w mszczonowskim USC, 
gdzie przechowywane są  „akty zejść” (także te z roku  1948).  
Ostatecznie na pamiątkowej tablicy,  umieszczonej na pomniku 
wyryto następującą treść. 

Osuchów

Pamięć  wiecznie żywa… 
Ku czci ofiar tragicznego pożaru spichrza

Z ŻYCIA GMINY
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W dniach 17-19 października 2014 roku 
w naszych okolicach odbyła się już piąta 
edycja Harcerskiego Rajdu “elYta”. W tym 
roku rajd pieszy zaczął się w Żyrardowie 
skąd blisko 100 harcerzy z całego woje-
wództwa wyruszyło pięknymi szlakami 
naszego powiatu. Harcerze łącznie przeszli 
około 10 km pierwszego dnia do pobliskich 
Radziejowic. Tam w Szkole Podstawowej 
zaraz po uroczystym apelu i kominku 
odbył się nasz pierwszy nocleg. W sobotę 
wyruszyliśmy do Mszczonowa. Nasza 
wędrówka prowadziła przez Kamionkę, 
Zboiska a także Stawy świętej Anny na 
Zbiroży. Sobotnia wyprawa łącznie liczyła 
15 km. Mszczonów przywitał patrole 
gorącą pomidorówką, którą ugoto-
wali nasi harcerze pod czujnym okiem 
dh hm. Zbigniewa Grabka. Najedzeni 
udaliśmy się na Mszczonowskie Termy. 

Po kąpieli, podczas której nie zabrakło 
zabawy wróciliśmy do mszczonowskiej 
Szkoły Podstawowej gdzie wieczór zakoń-
czyliśmy seansem filmowym. Niedziela 
tradycyjnie już dla elytarnych bywalców 
rozpoczęła się Mszą świętą a zakończyła 
uroczystym apelem, na którym pozna-
liśmy ogólną klasyfikację końcową: 1 
miejsce i puchar Starosty Żyrardowskiego 
otrzymała 117 DSH ,,Szczyt” - Hufiec 
Grójec  2 miejsce i puchar Burmistrza 
miasta i gminy Mszczonów otrzymała 4 

SDH ,,S.E.K.C.J.A” i 4 G.Z ,,P.U.C.H.A.T.E.K” 
- Hufiec Mszczonów  3 miejsce i puchar 
Wójt gminy Radziejowice otrzymał 
patrol ,,Ogry Księcia Iktorna” - Hufiec 
Płońsk  Dziękujemy sponsorom a także 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Radzie-
jowicach i Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie za udostępnienie szkoły 
i nie ocenioną pomoc  Z-ca Komendanta 
Rajdu “elYta” pwd. Magdalena Nalej HO  
Pozdrawiam  pwd. Damian Sołtyk HO  
Komendant Rajdu

PAMIĘCI OFIAR
TRAGICZNEGO POŻARU SPICHRZA,
DO JAKIEGO DOSZŁO W DNIU 26.09.1948 ROKU
TABLICĘ  TĘ  POŚWIĘCAJĄ
POTOMNI 

wrzesień 2014 r.
* * *

W pożarze zginęli ŚP: 

1. Marian Arak  lat 17 
2. Zofia Arak lat 37 
3. Walentyna Banasiak lat 18 
4. Ryszard Brewiński lat 18 
5. Stanisława Cegiełka lat 18
6. Edward Dębski 18 – strażak 
7. Anna Dymitrowicz lat 19 
8. Antoni  Grzegułka 
9. Kazimierz Grzegułka 
10. Genowefa Jankowska lat 25 
11. Mieczysław Lewandowski lat 17 – strażak  
12. Antoni Machałowski 
13. Henryk Machałowski 
14. Kazimierz Machałowski lat 30
15. Henryk Nalej lat 27 
16. Konstanty Nowacki  lat 22 
17. Piotr Olborski lat 20 
18. Zygmunt Pawlak lat17 
19. Andrzej Strojczyk lat 18 
20. Krystyna Strojczyk lat 17 
21. Szczepan Wacławski  lat 17 
22. Zagórski 
23. Stanisław Zgórzak lat 40 
24. Stanisław Zgórzak lat 16  
25. Stanisława Zgórzak lat 22 
oraz inni, których nazwisk nie udało się ustalić.

 Wokół pomnika w białym betonie zamurowanych 
zostało 25 pełnych kamieni- otoczaków, symbolizujących 25 
zidentyfikowanych ofiar pożaru. Kolejne trzy kamienie są  uszko-
dzone/postrzępione. Te symbolizują ofiary  niezidentyfikowane.  

Wspomnienia na temat spalonych odczytał w trakcie uroczy-
stości poświęcenia pomnika były uczeń ZSP Osuchów, lektor i 
zarazem członek GRH  Mszczonów – Kamil Dębski. Wszystkim 
zasłużonym dla  powstanie pomnika dziękował publicznie wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, a jednocześnie miejscowy 
radny -  Marek  Zientek. Do tych podziękowań przyłączyła się 
też  radna Barbara Gryglewska, która niezwykle mocno zaanga-
żowała się  w sprawę budowy pomnika i osobiście koordyno-
wała  czynności związane z jego postawieniem. Przemawiając 
do zebranych wymieniła ona wiele osób, które zasłużyły się 
dla tego dzieła. Wśród wymienionych znaleźli się: ks. kanonik 
Jerzy Witkowski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, członkowie 
Rady Miejskiej waz z jej przewodniczącymi Łukaszem Koperskim 
i Markiem Zientkiem, dyrektor szkoły Urszula Gowin, historyk 
Bogdan Kierzkowski, wiceprezes MSH Piotr Dymecki, kierownik 
ZGKiM w Mszczonowie Bogdan Federowicz, a także sponsorzy- 
dyrektor generalny firmy Interstone i  Art-  Stone – Wiesław 
Sordyl, a także przedstawiciele firmy  – Rafał Sordyl i  Karina Hłąd 
– Sordyl (ofiarodawcy tablicy marmurowej na pomnik),   Maciej 
Wierzbicki – Firma Kamieniarska AD ( oszlifowanie kamienia, na 
którym przytwierdzono tablicę  pamiątkową), Roman Chmielak  
- Firma Liternictwo Nagrobkowe w Grabcach Józefpolskich 
(wykucie treści  tablicy pamiątkowej). Beata Sznajder – dyrektor 
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie (wsparcie mery-
toryczne w kwestiach związanych z przygotowaniem tablicy 
pamiątkowej).

Mateusz Milczarek     

Relacje dotyczące pożaru spichrza, zebrane przez uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych w Mszczonowie,  

zamieszczone zostaną w kolejnym numerze MM.

ZHP

Harcerski Rajd „elYta”
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W dniu 8 października o godz. 17.30 gościliśmy w gmachu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie panią Alek-
sandrę Szarłat – dziennikarkę, autorkę takich książek jak: 
„Celebryci z tamtych lat”, „Prezenterki” oraz „Wnętrza 
Gwiazd”.  Z wykształcenia jest polonistką, jednak zamiast 
nauczania, wybrała dziennikarstwo. Pracowała m.in. w 
„Sztandarze Młodych”, była również szefem działu kultury 
w miesięczniku „Twój Styl”. Od 2007 roku związana jest z 
dwutygodnikiem „Gala”, gdzie ukazują się jej wywiady z 
artystami.  Spotkanie z p. Szarłat poprowadził Dyrektor 
MBP, p. Łukasz Krzysztof Załęski. Z przeprowadzonej 
rozmowy zaproszeni na spotkanie goście dowiedzieli się 
wielu interesujących wiadomości na temat życia i twór-
czości Aleksandry Szarłat, ale przede wszystkim spotkanie 
zafundowało nam wycieczkę do czasów PRL, gdzie gwiazdy 
z tego okresu świeciły całkiem innym blaskiem od dzisiej-
szych celebrytów.  

Spotkanie stanowiło nie lada gratkę dla wszystkich tych, 
którzy uwielbiają anegdoty, ploteczki, szczyptę historii, a 
także obraz ludzi telewizji i sław z czasów PRL-u.  Goście 
spotkania pytali autorkę o wiele rzeczy. Zainteresowani 
wypytywali o jej początki kariery pisarskiej, która zaczęła 
się w formie zabawy w okresie studiów. Zapytana o 

ulubione fragmenty, chętnie je przeczytała, dodając także 
komentarz od siebie. Pani Szarłat opowiedziała także kilka 
anegdot m.in. o Agnieszce Osieckiej i Kalinie Jędrusik.  

Na zakończenie spotkania goście mogli nabyć egzemplarze 
książki „Celebryci z tamtych lat”, w których autorka skła-
dała autografy i dedykacje. Miła atmosfera i dobry kontakt 
z czytelnikiem sprawiły że spotkanie na długo pozostanie 
w naszej pamięci.  Warto także podkreślić, że Pani Alek-
sandra Szarłat jest żoną rodowitego mszczonowianina 
Pana Jerzego Kierlanczyka.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie 

Warsztaty ilustratorskie z Agnieszką 
Żelewską 
W piątek, 19 września o godz. 10. nasza biblioteka gościła 
znaną ilustratorkę, Panią Agnieszkę Żelewską. 
Pani Agnieszka zajmuje się ilustracją dla dzieci oraz 
szyciem unikatowych zabawek. Studiowała w PWSSP w 
Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, gdzie zrobiła 
dyplom z ilustracji książkowej. Otrzymała szereg nagród i 
wyróżnień, w tym dwukrotnie prestiżową i najważniejszą 

w naszym kraju nagrodę Polskiej Sekcji IBBY: Książka Roku 
2000 za ilustracje do książki „Marceli Szpak dziwi się 
światu” oraz Książka Roku 2002 za ilustracje do „Bajek o 
rzeczach i nierzeczach”. Współpracowała także z Elżbietą 
Wasiuczyńską i Pawłem Pawlakiem. Wspólnie zilustrowali 
kolekcję bajek klasycznych miesięcznika „Dziecko”. Na 
stałe ilustruje również w magazynie dla dzieci „Świersz-
czyk”. 
Na warsztaty ilustratorskie, które były prowadzone przez 
naszego gościa zostały zaproszone dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Lutkówce. 
Tematem spotkania było zagadnienie: „Kim chciałbym 
zostać? O zawodach związanych z powstawaniem książki 
i innych ciekawych profesjach”. Podczas zajęć uczniowie 
klas III i IV dowiedzieli się m.in. jaką drogę przebywa książka 
nim trafi na półki sklepowe i jak powstaje sam pomysł 
na ilustracje. Dzieci dowiedziały się także jakie zawody 
są powiązane z książkami, jak działa proces wydawniczy, 
poznały wiele ciekawostek dotyczących zarówno książek 
dla dzieci, jak i dorosłych. 
Punktem kulminacyjnym warsztatów było wykonanie 
własnej okładki – wykorzystując różne materiały plastyczne 
dzieci musiały stworzyć bohatera własnej książki, który 
stanowił również przykład różnych zawodów. 

Natalia Syndybał

Miejskia Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Spotkanie autorskie z Aleksandrą Szarłat

KULTURA
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 “Z aparatem przez życie” – Spotkanie z 
Anną Musiałówną 
X Spotkanie z pasjami już za nami. Gościem spotkania, które 
odbyło się 18 września 2014 r. była Pani Anna Musiałówna, 
znana fotoreporterka. 
Z fotografią prasową związana jest od lat 7O-tych, kiedy na 
skutek wypadku musiała przerwać karierę baletową i tym 
samym zacząć przygodę z fotografią, która od zawsze była jej 
wielką pasją, a stała się sposobem na życie. Swoją współpracę 
zaczęła z miesięcznikiem „itd.”, gdzie jej reportaże były wielo-
krotnie nagradzane. Wiele nagród i wyróżnień zdobyła uczestni-
cząc w Konkursach Fotografii Prasowej. 
Od 1996 r. jej reportaże i projekty dokumentalne pojawiają się 
w Tygodniku „Polityka”. Pani Musiałówna jest również człon-
kiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia 
Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i innych 
prestiżowych organizacji. 
Pasja Pani Anny jest dla niej bardzo ważna, bo udaje jej się 
uchwycić ważne dla niej chwile, i co ważniejsze – zatrzymać je 
w kadrze. Fotografia pełni tu także formę inspiracji, wyrażenia 
samego siebie oraz indywidualnego podejścia do tematu. 

Projekt „Spotkania z pasjami” realizowany przy współpracy z 
Fundacją Orange zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliote-
kach 15 spotkań on-line, które będą się odbywały co dwa tygo-
dnie w formie wideokonferencji (poprzez streaming online) z 
osobami, które prowadzą aktywne życie i realizują swoje pasje, 
angażując się w życie społeczności lokalnych. Głównym celem 
projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, 
by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu 
publicznym. Projekt zakłada również stworzenie przyjaznej 
przestrzeni, która umożliwi nawiązywanie nowych kontaktów. 

Natalia Syndybał

Książki kontrowersyjne, książki zakazane… - 
Banned Books Week 2014 
Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) już za nami. 
W dniach 21-27 września 2014r. odbył się Tydzień Zakazanych 
Książek czyli Banned Books Week. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mszczonowie już drugi rok uczestniczy w ogólnoświatowej 
akcji propagującej wolność słowa. 
Idea, która zrodziła się w Stanach Zjednoczonych, jest jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych kampanii wśród czytelników 
i bibliotekarzy, którzy chcą mieć wolny dostęp do wszelkiego 
rodzaju publikacji. Jest to sprzeciw przeciwko wpływom cenzury 
politycznej, religijnej czy obyczajowej na wolność słowa. Akcja 

ma również na celu edukację czytelników, którzy dzięki niej 
dowiadują się dlaczego dana pozycja widnieje na „liście zaka-
zanych książek” oraz jak ta „lista” zmieniała się na przełomie 
wieków. Mogą również zapoznać się z pozycjami, które w dzisiej-
szych czasach potępia Kościół lub ustrój polityczny. 
Tydzień Zakazanych Książek jest więc doskonałą okazją do wgłę-
bienia się w historię literatury oraz „zasmakowania zakazanego 
owocu”. Zachęca również do czytania i zapoznania się z niele-
galnymi niegdyś tytułami. Warto przecież pamiętać, że książki 
które dziś stoją na bibliotecznej półce, kiedyś ze względu na 
kontrowersje jakie budziły, były zabronione. 

Izabela Olborska

W NUMERZEKULTURA
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Wielokulturowość - jestem na Tak! 
W dniach 11 i 12 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczo-
nowie zorganizowała kolejne letnie zajęcia dla dzieci przedszkol-
nych, ze Szkoły Podstawowej we Wręczy oraz Szkoły Podsta-
wowej w Lutkówce. 
Przeprowadzone przez naszych bibliotekarzy spotkania, pod 
hasłem „Wielokulturowość – jestem na TAK!” zostały przygoto-
wane na przykładzie wybranego państwa – tym razem było to 
Maroko. Biblioteka zabrała dzieci w magiczną i niezwykle egzo-
tyczną podróż, w czasie której przedszkolaki dowiedziały się o 
różnicach miedzy kulturą Maroka a kulturą panującą w Polsce. 
Maluchy odwiedziły marokański targ, gdzie zapoznały się z 
tradycyjnymi strojami, jedzeniem, wyrobami garncarskimi i 
rękodziełem. Poznały również roślinność i zwierzęta charaktery-
styczne dla tego regionu. Przybliżone zostały im także niektóre 
obrzędy i tradycje specyficzne dla tego kręgu kulturowego. Do 
własnoręcznie wykonanych walizek dzieci zbierały pamiątki 
przypominające im Maroko. 
Celem zajęć było zwrócenie uwagi na różnorodność świata i 
kultur, jak również kształtowanie postawy tolerancji i zrozu-
mienia wobec różnych religii, obyczajów i tradycji. Serdeczne 

podziękowania dla wszystkich uczestników spotkań o wielokul-
turowości. 

Izabela Olborska

NARODOWE CZYTANIE 2014  
w Mszczonowie 
W dniu 05.09. 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Mszczonowie miała okazję po raz drugi przeprowadzić 
akcję Narodowe Czytanie. 
Tegoroczna edycja projektu obejmuje lekturę „Trylogii” 
naszego noblisty, Henryka Sienkiewicza. Jest to wspaniała 
okazja, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach 
przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. 
Tego dnia w naszej bibliotece odbyło się czytanie frag-
mentów powieści „W pustyni i w puszczy”. Gośćmi, którzy 
zaprezentowali nam te fragmenty były: Pani Barbara 
Ciszewska – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Pani Beata Sznajder – dyrektor Gminnego 

Centrum Informacji oraz Pani Sylwia Wiśniewska – stała 
czytelniczka biblioteki. Publiczność stanowili uczniowie 
klas VI Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wraz z nauczy-
cielem-bibliotekarzem – Panią Ewą Bińkowską. 
Spotkanie obfitowało w wiele atrakcji – prócz samego 
czytania fragmentów powieści klasy IV wzięły udział w 
konkursie wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkie-
wicza oraz o znajomości lektury „W pustyni i w puszczy”. 
Każda z klas wytypowała 3-osobowe drużyny. 
Konkurs obejmował 3 etapy: 
I – Test wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza 
II – Układanie prawidłowej kolejności zdarzeń dotyczących 
„W pustyni i w puszczy” 
III – Test wiedzy o lekturze „W pustyni i w puszczy”. 

I miejsce zajęła drużyna reprezen-
tująca klasę VI D, II miejsce – klasa 
VI B, III miejsce – VI A, IV miejsce 
– klasa VI C. 
Zwycięskie drużyny zostały nagro-
dzone książkami i dyplomami. 
Dodatkowym elementem była 
zabawa przygotowana dla publicz-
ności – „kreatywne myślenie”. 
Uczniowie mieli za zadanie stwo-
rzyć jak najwięcej słów z wyrazu 
„LATARNIK”. Dla osoby, która miała 
największą liczbę wyrazów przygo-
towany został również upominek. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym, 
gratulujemy zwycięzcom. Mamy 
nadzieję, że kolejne edycje Naro-
dowego Czytania będą równie 
ciekawe. 

Natalia Syndybał

KULTURA
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W dniu 18.10.2014r. w Mszczonowie odbył się II 
turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym 
edycja 2014/2015. W zawodach wystartowało 41 zawodników i 
zawodniczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, 
Franciszkowa, Mszczonowa, Budek Piaseckich, Korytowa, 
Międzyborowa i Warszawy. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik 
otrzymał słodycze i napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkuren-

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 
1.	 Młodziczki:
 I miejsce – Laura Klimczak, „Spójnia” Warszawa
 II miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
 III miejsce – Kinga Krajewska, UKS Lutkówka
 IV miejsce – Klaudia Potrzebowska, UKS Lutkówka
2.	 Młodzicy:
  I miejsce – Laura Klimczak, „Spójnia” Warszawa
II miejsce – Szymon Basiński, UKS Lutkówka

W dniu 27.09.2014r. w Mszczonowie odbył się I turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2014/2015. W zawodach wystartowało 37 zawodników i zawod-
niczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Alek-
sandrowa, Franciszkowa, Badowa, Mszczonowa, Budek Piasec-
kich i Korytowa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodycze i napoje.

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 
1.	 Młodzicy:
  I miejsce – Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka
II miejsce – Szymon Basiński, UKS Lutkówka
III miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
IV miejsce – Jakub Przybył, Mszczonów
V miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
2.	 Juniorki:

 I miejsce – Karolina Skiba, Aleksandrów
 II miejsce – Katarzyna Skiba, Aleksandrów
3.	 Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie 
II miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
III miejsce – Hubert Maj, Wiskitki
IV miejsce – Miłosz Wójcicki, Franciszków
V miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
4.	 OPEN: 
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
II miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów
III miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
IV miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów
V miejsce – Paweł Majchrzak, Korytów

Opracował:  Dariusz  Biernacki
Instruktor tenisa stołowego

OSiR

„Grand Prix” rozpoczęty

OSiR

II turniej „Grand Prix” 

W NUMERZESPORT
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Bieg Tumski, jaki odbył się  w Płocku w dniu   9 października, 
przyniósł zawodnikom LKS Osuchów aż  cztery medale. Była 
to już  XXIII edycja tej renomowanej sportowej imprezy. Trasa 
biegu wiodła wąskimi  ulicami wokół malowniczego Starego 
Rynku.  Złoto na dystansie  1200 metrów (kategoria dziew-
cząt -  rocznik 2003) wywalczyła Aleksandra Borowska.  Drugi 
złoty medal dla Osuchowa podczas zawodów zdobył Andrzej 
Wojtczak   (na dystansie 2400 m., w kategorii „chłopcy- szkoły 
średnie”). Brązowe krążki z Płocka przywieźli: Marlena Ryka-
czewska (1200 m., kat.  dziewczęta - gimnazjum) oraz Krzysztof 
Niemojewski (2400m. kat.   chłopcy-  szkoły średnie). Blisko 
podium był Igor Nowakowski  (IV miejsce, 1200m. kat. 
chłopców  rocznik    2004  i młodsi). Kolejni dwaj zawodnicy z 
LKS Osuchów dobiegli do mety kolejno na szóstym i dwunastym 
miejscu. Dawid Chyła (VI lokata, dystans 1200m. kat. chłopcy 

– gimnazja) i  Szymon Jasińki (dystans 1200 m. , kat. chłopcy 
rocznik 2003). 

S. Zdunek

Bieg Tumski

Przełaj po kostce starego miasta

Mszczonowianie nie zwalniają tempa. Kolejne spotkanie w 
IV Lidze MWZPS  rozegrali siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów w Mokobodach z zespołem SKF Global Vilage ( 
25.10.2014 ), który właśnie tym meczem inaugurował sezon 
2014/15.     

  Jeśli brać pod uwagę poziom meczu to debiut  udał się znako-
micie, gdyż spotkanie   było bardzo zacięte i obfitowało w wiele 
widowiskowych obron. Inaczej sprawa  wygląda jeśli chodzi 
o wynik, ponieważ to zespół Grzegorza Piątkowskiego wygrał  
wszystkie końcówki setów i pokonał silnego przeciwnika na jego 
terenie  3;0 (25;23, 25;23, 27;25)         Mecz był bardzo inten-
sywny, zacięty i pełen emocji dlatego tym bardziej   cieszy odnie-
siony sukces.     

    Drużyna wystąpiła w składzie: T. Antoniak (c), Ł. Jasiński, D. 
Kacprzak,   Sz. Mikołajczyk, A. Nałęcz, J. Marat, W. Kosmatka, M. 
Boczkowski, P. Zawadzki,  M. Szymański i M. Osiński.       OLIMPIJ-
CZYK ciągle niepokonany. Brawo.   Kolejne spotkanie w Mszczo-
nowie z UKS Mogielanka Mogielnica 7.11.2014 godz.19.00    

OSiR

Dobra passa trwa

III miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka
IV miejsce – Mateusz Cymerman, „Spójnia” Warszawa
V miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
3.	 Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
III miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
IV miejsce – Hubert Maj, Wiskitki 
V miejsce – Jakub Gołyński, Korytów
4.	 OPEN: 
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
II miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów

III miejsce – Paweł Majchrzak, Korytów 
IV miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
V miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran 
Prix” Mszczonowa edycja 2014/2015 odbędzie się w sobotę 
15.11.2014r., na który serdecznie zapraszam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
                   Instruktor tenisa stołowego

Z ŻYCIA GMINYSPORT
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W niedzielę 12.10.2014r. odbył się rajd rowerowy na orientację 
zorganizowany przez OSiR Mszczonów. Zainteresowanie rajdem 
wśród mieszkańców gminy Mszczonów oraz okolicznych miej-
scowości było bardzo duże, uczestnicy stawili się w liczbie 116 
osób. Pomimo że długość trasy liczyła ok. 50 km, nie zabrakło 
także najmłodszych uczestników rajdu. 

W biurze rajdu, po złożeniu formularzy zgłoszenia, uczestnicy 
otrzymali pakiet startowy (koszulka, mapa, karta startowa), 
następnie zostali podzieleni na mniejsze grupy. Po uroczystym 
przywitaniu i rozpoczęciu rajdu przez dyrektora OSiR Mszczonów 
Michała Szymańskiego, miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z 
parkingu przy mszczonowskich Termach na wycieczkę  śladami 
Józefa Chełmońskiego. 

Formuła rajdu rowerowego na orientację wymagała odwie-
dzenia 7 punktów kontrolnych, na których dla uczestników 
przygotowane zostały zagadki dotyczące dzieł Józefa Chełmoń-
skiego. 

Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi każdy uczestnik otrzy-
mywał naklejki z częścią dzieła artysty, które należało umieścić 
w wyznaczonym miejscu na karcie startowej - finalnie utworzyły 
one obraz: 
JÓZEF CHEŁMOŃSKI AUTOPORTRET1902r. 

Trasa rajdu przebiegała między innymi przez Radziejowice, gdzie 
znajduje się zespół pałacowo – parkowy. W pałacu funkcjo-
nuje galeria malarstwa Józefa Chełmońskiego. Jednym z kolej-
nych punktów była miejscowość  Kuklówka, w której artysta w 
latach 1888 – 1914 mieszkał i tworzył. W pobliżu jego dworku 
umieszczono kamień upamiętniający 100 letnią rocznicę śmierci 
malarza. W miejscowości Żelechów rowerzyści odwiedzili miej-
scowy cmentarz, na którym malarz został pochowany. 

Po powrocie z trasy rajdu w pawilonie lodowiska na uczestników 
czekał ciepły posiłek, kawa, herbata oraz uroczyste losowanie 
nagród. 
Ponadto wszyscy rajdowicze otrzymali voucher, który pozwalał 
skorzystać z godzinnej kąpieli w mszczonowskich Termach. 

Wszystkim uczestnikom rajdu serdecznie dziękujemy za aktywne 
uczestnictwo. Dziękujemy, że za każdym razem przyjeżdża Was 
coraz więcej!!!

Michał Gliszczyński, 
Termy Mszczonów

OSiR

RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ 
„ŚLADAMI CHEŁMOŃSKIEGO”

W NUMERZESPORT
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Mszczonowianie oddali cześć  bohaterom powstania warszaw-
skiego, otwierając w miejscowym Ośrodku Kultury wystawę 
fotograficzną, prezentującą  powstańcze ujęcia, do których 
pozowali członkowie lokalnej grupy rekonstrukcji historycznej. 
Otwarcie wystawy odbyło się  w piątek   3 października, czyli 
niemalże w siedemdziesiątą  rocznicę  zakończenia powstań-
czego zrywu stolicy. Wydarzenie zostało przygotowane wspólnie 
przez członków  GRH STRZELCY im. 31 pSK i Mszczonowskiego 

Stowarzyszenia Historycznego we współpracy z Gminnym 
Centrum Informacji oraz  Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury.   
Niezwykłą galerię, wzbogaconą  imitacjami powstańczych 
barykad nieprzypadkowo ulokowano w hallu miejscowego kina, 
gdyż właśnie tego dnia w Mszczonowie odbywała się  premiera 
filmu Jana Komasy „MIASTO `44”.  Warto zaznaczyć, że w tej 
produkcji statystowało trzynaścioro  członków GRH STRZELCY:  
Beata i Marta Sznajder, Milena i Maciek Koperscy, Natalia Wosz-
czyk, Bartek Kowalski, Damian Siwiec, Iwona Orłowska,  Tomasz  
Tarach, Magdalena Siemińska,  Izabela Kamińska, Mariusz 
Piątkowski oraz  Marek Grzelak. Dopełnieniem wernisażu była 
prezentacja zdjęć  z planu Miasta` 44, na których widoczni byli 
wspomniani rekonstruktorzy. Na dużym ekranie wyświetlono 
także teledysk  żyrardowskiego rapera POTARA, który wspólnie z 

mszczonowiakami oraz członkami innych grup rekon-
strukcyjnych (Chrobry I ze Zduńskiej Woli, Festung 
Breslau, GRH Parasol)nagrał teledysk odwołujący się  
do powstańczych walk Kompanii Szturmowej P-20.  
W teledysku tym, jako gość specjalny, wystąpił były 
dowódca GROM-u generał Roman Polko. 
Wystawę  w dniu wernisażu obejrzało przeszło dwie-
ście  osób. Wśród nich byli zaproszeni na prezentację  
przyjaciele mszczonowskich pasjonatów historii z 
podobnych grup i stowarzyszeń, działających na 
terenie: Warszawy, Skierniewic, Żyrardowa oraz 
Pruszkowa. 

Na wystawie prezentowane są  zdjęcia autorstwa: 
Marka Wardaka, Pawła Kurzawskiego, Wojciecha 

Synowca, Jacka Opiłowskiego i  Piotra Młynarskiego.
Tekst i foto:  Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 

pSK

Niepołomice podbite 
Tegoroczne POLA CHWAŁY nosiły już  wprawdzie numer dzie-
wiąty, ale dla mszczonowskiej GRH   było  to premierowe 
spotkanie z  Niepołomicami. W ostatni wrześniowy weekend 
27-28.09 ta podkrakowska miejscowość zapełniła się  rekonstruk-
torami. Podobno przybyło ich  tam bagatela… około ośmiuset! 
Reprezentowane były przeróżne epoki i formacje. Trudno wyli-
czyć  grupy, które prezentowały swój dorobek. Atmosfera reko-
-zlotu była wyśmienita. Sympatyczni ludzie, super publiczność i 
solidni organizatorzy… Do tego zadbane i wyjątkowo urokliwe 
miasto z przepięknym królewskim zamkiem.  Rekonstruktorzy 
nie trzymali się  tylko własnych dioram. Podbili miasto … Można 

ich było spotkać  dosłownie w każdym zakątku…nawet w lodziar-
niach, co udało się  „solidnie” udokumentować  na zdjęciach. 
Szturmem zajęli też  zamek, w którym odbywały się pokazy 
modelarskie i strategicznych gier planszowych. Wieczorem na 
zamkowym dziedzińcu odbył się  BAL u ARCYKSIĘCIA.  Przez 
dwa dni działo się  tak wiele, że nie sposób było być  wszędzie 
i wszystko zobaczyć.   Wiem, że za rok warto będzie ponownie  
zawitać   do Niepołomic. 
Mszczonowscy STRZELCY pokazali na POLACH CHWAŁY carski 
szpital polowy. Uczestniczyli też  w dwóch inscenizacjach …
pierwszowojennej i dotyczącej  wojny polsko-bolszewickiej. 
Wspólnie z kolegami z Bochni w drugim ze wspomnianych  
widowisk wystawili taczankę. Zestaw konny miał rejestrację  
bocheńską, zaś  ckm z obsługą  dostarczył Mszczonów. Efekt 
tego miksu był wyśmienity. 
Czasami jest tak, że szczegóły decydują  o klimacie imprezy. Tak 
też  stało się i tym razem. Tych „ważących” szczegółów było co 
prawda kilka, ale dla mnie najzacniejszym był taki… „fotogra-
ficzny”.  Przedstawiciel Fotografii Niekoniecznie Artystycznej 
„fot.n.a” – Michał Piotrowski, który nie tylko utrwalał na swym 
zabytkowym sprzęcie rekonstruktorów, ale też  dawał chodni-
kowe pokazy starych technik fotograficznych dla gości zlotu. 
Zawsze otaczał go tłumek zainteresowanych osób.  Niesamowity 
człowiek, z niesamowitą  pasją  i wiedzą… Szczerze GRATULUJĘ!   
Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)
Foto: Jacek Olczak, Zofia Dymecka i Piotr Dymecki

GRH STRZELCY im. 31 pSK i MSH

W hołdzie Bohaterom Powstania 
Warszawskiego

HISTORIA
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KONKURS PLASTYCZNY „ZASTĄP KOSSAKA –
NAMALUJ SZARŻĘ POD OSUCHOWEM”

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne serdecznie zaprasza wszyst-
kich uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy Mszczonów do 
wzięcia udziału w Konkursie plastycznym „Zastąp Kossaka – namaluj Szarżę 
pod Osuchowem”, będącym częścią Projektu „Zapomniana bitwa – zapo-
mniana kultura . Kresowiacy w boju o mazowiecki Osuchów” dofinansowa-
nego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1.	Warunkiem udziału w konkursie jest osobiste dostarczenie do siedziby Gminnego Centrum Informacji 
najpóźniej do 10 listopada 2014 r. pracy przedstawiającej własną wizję Szarży pod Osuchowem wykonaną 
w dowolnej formie plastycznej. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

2.	 Praca powinna być podpisana według wzoru:
Konkurs plastyczny „Zastąp Kossaka – namaluj szarżę pod Osuchowem”

Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy
Nawa szkoły, klasa

3.	 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przekazanie organizatorowi konkursu – MSH, praw 
do publikacji nadesłanej  pracy w wydawanych materiałach promocyjnych (strony www, foldery, ulotki, pocztówki 
itp. materiały informacyjne) jak również zgodą na prezentowanie ich na wystawach, umieszczenie jako tło tablicy 
poświęconej Szarży pod Osuchowem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

4.	 Skład Komisji Konkursowej, jak również regulamin pracy Komisji  zostanie ogłoszony   
do 1 listopada 2014 r. na portalach www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl. Werdykt 
Komisji  Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

5.	 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 14 listopada 2014 r. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na portalach www.
mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl oraz w Gminnym Biuletynie Informacyjnym Merku-
riusz Mszczonowski.

6.	Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe – akcesoria malarskie oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycię-
skie dzieło zostanie wykorzystane jako tło tablicy upamiętniającej „Szarżę pod Osuchowem”.

7.	 Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu zapisano w Regulaminie dostępnym na portalach www.
mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl W sprawach konkursu można kontak-
tować się z przedstawicielem organizatora: Dagmara Bednarek 603 691 834, 46 857 19 66.

W NUMERZEHISTORIA
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Szarża ułańska, była punktem kulminacyjnym inscenizacji bitwy 
osuchowskiej. Widowisko zostało zorganizowane 19 paździer-
nika przez Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, we 
współpracy z Gminnym Centrum Informacji z Mszczonowa. W 
tym roku upłynęła 75. rocznica bitwy pod Osuchowem. W jej 
trakcie 11 września 1939 roku zgrupowanie Kresowej Brygady 
Kawalerii, pod dowództwem podpułkownika Stefana Mossora, 
starło się w niej z dwoma niemieckimi pułkami piechoty 73 i 
59 Infanterie Regiment, z 19 Dywizji Piechoty, jaka wchodziła 
w skład XI Korpusu Armijnego. Kresowiacy mieli za zadanie 
osłaniać odwrót oddziałów Armii Łódź, które po tzw. bitwie 

granicznej posuwały się w kierunku walczącej stolicy. Bitwa w 
lesie osuchowskim rozpoczęła się około godziny 9.00 i trwała aż 
7 godzin. Około godziny 16.00 doszło do ostatecznego okrążenia 
i rozbicia polskiego oddziału. Polacy kapitulowali nie dlatego, że 
zabrakło im męstwa, ale z powodu wyczerpania amunicji. Ostatni 
niemiecki szturm odpierali walcząc wręcz. Nie wszyscy jednak 
dostali się do niewoli. Pierwszy szwadron 20 pułku ułanów, 
dowodzony przez rotmistrza Jana Burtowego, zdecydował się 
na szarżę. Ułani z szablami w dłoniach podjęli się straceńczego 
przedsięwzięcia. Szarża na przygotowanych do walki Niemców, 
wyposażonych w broń maszynową i pojazdy pancerne powinna 
zakończyć się zmasakrowaniem polskich bohaterów. Stało się 
jednak inaczej. Kawalerzyści zaskoczyli tym śmiałym posunię-
ciem Niemców i wyrwali się z okrążenia w kierunku na sąsiednią 
Lutkówkę. Takich szarż we wrześniu 1939 roku było zaledwie 
kilkanaście. Kończyły się różnie. Jedno nie ulega wątpliwości ` 
39 rok nie był czasem dla walki konnej z szablą w dłoni. Czasy 
kawalerii swój zmierzch przeżywały już podczas pierwszej wojny 

Organizator: Patronat:

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

Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne 

HISTORIA

GRH STRZELCY im. 31 pSK i MSH

SZARŻA w OSUCHOWIE  – WARTO 
PAMIĘTAĆ – 1939-2014 
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światowej. Na naszych ziemiach wielkie starcia kawaleryjskie 
miały jeszcze miejsce podczas wojny polsko –bolszewickiej 1920 
roku. To co wydarzyło się w Osuchowie było więc prawdziwym 
ewenementem. Powodem do dumy. Bezgranicznym przejawem 
odwagi. Ta szarża powinna stać się symbolem Osuchowa. 
Niesłusznie do tej pory o niej nie pamiętano. Najwyższy czas 
zacząć naprawiać ten błąd. Przedsięwzięcie rekonstruktorów 
było właśnie próbą jej przypomnienia. Uświadomienia miesz-
kańcom Ziemi Osuchowskiej jak piękną i dumną mają historię.
Wielkie zasługi na tym polu położył miejscowy Radny, a zarazem 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek. W tym 

wysiłku wspiera go cały czas burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, a także grupa 
radnych na czele z przewodniczącym Rady 
Łukaszem Koperskim i II wiceprzewodniczącym 
Andrzejem Osińskim. 
Pomoc organizatorom przy przygotowaniu 
widowiska bitewnego w Osuchowie okazał 
również proboszcz Parafii Osuchów ks. kanonik 
Jerzy Witkowski, odprawiając Mszę Świętą 
w intencji poległych w bitwie osuchowskiej, 
a także udostępniając parafialne łąki na pole 
inscenizacji. 
Nie zawiodły ponadto mszczonowskie jednostki 
samorządowe i ich dyrektorzy : Beata Sznajder 
-Gminne Centrum Informacji, Grażyna Pływa-
czewska -Mszczonowski Ośrodek Kultury, Grze-
gorz Ludwiak- ZGKiM, Michał Szymański -OSIR. 
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Osuchowa wraz z małżonkami przygotowali dla 
widzów kuchnię polową ze smaczną grochówką, 

a także wspólnie z przedstawicielami żyrardowskiej PSP poma-
gali w zabezpieczeniu terenu widowiska. Skarbnik OSP Osuchów 
Jarosław Dębski wraz ze swym synem Kamilem zdecydowali 
się nawet wystąpić, jako rekonstruktorzy po stronie obrońców 
Osuchowa. Swe wsparcie przy przygotowaniu przedsięwzięcia 
ofiarowali także panowie: Krzysztof Kowalski, a także radni- 
Krystyna Penczonek, Dariusz Olesiński i Jerzy Siniarski. Sponso-
rami widowiska były ponadto: Zakłady Mięsne Zbyszko (www.
zm-zbyszko.pl) i Spółdzielnia Handlowo Usługowa Mszczonów.
Elementami scenografii zajął się – Bogdan Federowicz (ZGKiM). 
O oprawę muzyczną 
i nagłośnienie zadbał Marek Baumel (Mszczonowski Ośrodek 
Kultury). Imponujące efekty pirotechniczne były dziełem -Artura 
Sobieraja (Firma AS z Piotrkowa Trybunalskiego). Broń strzela-

W NUMERZEHISTORIA
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jącą dostarczyła firma STG44 ze Szczecina, której właścicielem 
jest Maciej Wyszkowski. Konsultacja historyczna – Barbara 
Gryglewska (Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej). Zabezpie-
czenie terenu firma SORSEY. Projekty graficzne materiałów 
promocyjnych inscenizacji – Beata Sznajder (GCI). Catering 
dla rekonstruktorów – Elżbieta Zdunik. Pieczony dzik i soki dla 
rekonstruktorów – Koło Łowieckie JENOT z Grójca (Irmina i Piotr 
Słojewscy, Wiesław Pawlak oraz Krzysztof Czarnecki). Bryczka, 
która można było zwiedzić pole bitwy w Osuchowie należała 
do Marka Tadrzaka z pobliskiego Władysławowa. Zaplecze dla 
rekonstruktorów w Osuchowskim Zespole Szkół (biuro, miejsce 
wydawania posiłków i parking) zapewniła dyrektor placówki 
Urszula Gowin. O bezpieczeństwo uczestników inscenizacji, a 
także publiczności zadbali funkcjonariusze Komisariatu Policji w 
Mszczonowie. 
Największe zasługi dla realizacji całego przedsięwzięcia rekon-
struktorskiego ma jednak - wspierające cały czas wysiłki Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego – Gminne Centrum 
Informacji. To jego zespół w osobach: Magdaleny Podsiadły, 
Joanny Fijałkowskiej, Dagmary Bednarek, Anny Baumel i samej 
dyrektor Beaty Sznajder poniósł główny ciężar organizacyjny 
przedsięwzięcia. Inscenizację sfinansowano dzięki środkom 
uzyskanym 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej - Beneficjentem projektu było Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, któremu przewodzi prezes Marek 
Wardak. Scenariusz inscenizacji i narracja - Piotr Dymecki (MSH 
GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów).

W widowisku opowiadającym o wydarzeniach bitwy osuchow-
skiej wystąpiło ok. 150 rekonstruktorów. Wśród nich byli repre-
zentanci następujących grup i stowarzyszeń: Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego 22 Pułku Ułanów Podkarpackich z Garbatki, 
Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska 

Polskiego mjr. Hubala, łódzkiego Stowarzyszenia Strzelców 
Kaniowskich z Łodzi i Sieradza, GRH 4 pp legionów z Kielc, Stowa-
rzyszenia im. 7 pułku ułanów z Mińska Mazowieckiego, GRH 
Chrobry I ze Zduńskiej Woli, Stow. Inicjatywa Ziemi Bolimow-
skiej, GRH 1PSK z Garwolina, Stow. Tradycji 26 Skierniewickiej 
Dywizji Piechoty, Klubu historyczno- regionalnego Gloria Victis 
przy GOK Czastary, Stowarzyszenia im. 10 pp z Łowicza, Stowa-
rzyszenia ŻELAZNY ORZEŁ z Łodzi, SRH Nordland z Bydgoszczy, 
GRH Kampfgruppe NORD, GRH 19 Division, SRH Batalion Toma-
szów, Grupa Bojowa Kielce, a także gospodarze inscenizacji GRH 
STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. Na polu inscenizacji poja-
wili się ponadto współpracujący ze Strzelcami rekonstruktorzy: 
Sławomir Samujłowicz i Piotr Czerepak.
Pojazdy historyczne oraz armaty dostarczyli: Adam Kwiel, 
Waldemar Banaszyński, Arkadiusz Dwórecki, Jerzy Murgrabia, 
SRHh Batalion Tomaszów,Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów 
Militarnych z Częstochowy, Stowarzyszenie im. 7 pułk ułanów z 
Mińska i Stow. Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. 
Koordynatorami pola akcji, na których spoczął obowiązek plano-
wego przeprowadzenia inscenizacji byli: (strona niemiecka)
Małgorzata Dymecka i Robert Szlaga, (strona polska) Mariusz 
Piątkowski, Sławomir Wojtczak, Tadeusz Iwan, Łukasz Olesiński, 
Dariusz Jańczy, Łukasz Zezula, Bogusław Nietrzebka, (cywile) 
Ewa Kośmider i Karina Malec. 
Warto wspomnieć, że na zakończenie inscenizacji w Osuchowie, 
mszczonowscy rekonstruktorzy, reprezentujący Izbę Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, otrzymali od pirotechnika Artura Sobie-
raja cenny podarunek. Wojskowy termos, używany przez polską 
armię, z wybitą datą produkcji - 1937 – będzie niewątpliwie 
cennym eksponatem IzbyPZM

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

ryczne) oraz Dariusz Osiak

100. rocznica ostrzału kościoła w 
Żbikowie – widowisko plenerowe 
Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński wraz z księdzem 
prałatem  Józefem  Tchórzem proboszczem  Parafii p.w. Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie – Żbikowie w niedzielę 
26 października zaprosili mieszkańców na widowisko plenerowe 
poświęcone setnej rocznicy ostrzału żbikowskiego kościoła. 
Zniszczenia świątyni dokonała pruska artyleria, ostrzeliwująca 
pozycje carskiej armii w pierwszym roku Wielkiej Wojny (1914). 
Widowisko odbyło się na parafialnych błoniach za żbikowskim 
kościołem, a sfinansowane zostało z dotacji samorządowej, 

HISTORIA
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udzielonej przez Prezydenta Pruszkowa. Prezydent objął też  
honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem. Scenarzystą  
i reżyserem widowiska był Dariusz Jańczy- mieszkaniec Prusz-
kowa, pasjonat lokalnej historii, a jednocześnie rekonstruktor 
–członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY  im. 
31 pSK z Mszczonowa. To właśnie mszczonowska GRH wraz z 
Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym dostarczyły 
na żbikowskie błonia najwięcej zabytkowego i zrekonstru-
owanego wyposażenia, dzięki któremu odtworzone zostało  
carskie obozowisko. Współpracę  z organizatorami 
widowiska podjęły też grupy rekonstrukcyjne z: 
Garbatki Letnisko, Przasnysza, Bolimowa, Skier-
niewic, Warszawy oraz z samego Pruszkowa. O 
porządek na polu rekonstrukcyjnym zadbała Straż 
Miejska. Z funkcjonariuszami współdziałali  młodzi 
członkowie pruszkowskiego Strzelca. Nie zawiedli 
też lokalni  strażacy  ochotnicy z Moszny. Przed 
wieczornym widowiskiem, w którym  obok rekon-
struktorów wystąpił wikariusz ze żbikowskiej parafii 
ks. Jarosław Borowiecki,  mieszkańcy mogli zwie-
dzać  carski obóz.  Zaciekawienie wzbudził szpital 
polowy oraz zabytkowa kuchnia, w której uwarzona 
została grochówka i  kawa zbożowa. Kuchmistrz 
częstował też  odwiedzających jego ekspozycję:   
smalcem, słoniną  i innymi  wojskowymi  przysma-
kami. Kozacy z Garbatki Letnisko przeprowadzali 
pokazy woltyżerki i zapewniali możliwość prze-
jażdżek konnych dla dzieci. Członkowie Przasny-
skiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej wozili 
pruszkowian swoim zrekonstruowanym wozem 
pancernym Russo-Baltem, który co pewien czas 
ział ogniem swego pokładowego ckm-u. Do strze-
lania ze stanowiska ckm-u Maxim wz. 05 zapraszali 
uczestników historycznego pikniku rekonstruktorzy 
z Mszczonowa. Zabytkowa armata z epoki, jaka 
broniła carskich pozycji,   przyjechała aż z Muzeum 
w Lipcach Reymontowskich. Moździerz CK Armii 
dla strony nacierającej,  dostarczył mieszkaniec 
Skierniewic – Jacek Słupski. Narratorem widowiska 
słowno –muzycznego zatytułowanego: „Wielka 
Wojna w Pruszkowie - 1914 roku. Stulecie ostrzału 
żbikowskiego kościoła”, był Jerzy Fijałkowski.  O 
efekty pirotechniczne zadbała firma AS (Artura 
Sobieraja) z Piotrkowa Trybunalskiego. 
Widowisko, odwołujące się  do pierwszowojennej 
historii kościoła w Żbikowie było próbą  zaintere-
sowania mieszkańców Pruszkowa lokalną  historią. 
W pewnym sensie była to też  rekonstruktorska 
premiera na terenie miasta. Jeśli mieszkańcy i 

samorządowcy zaakceptują  taki sposób nauki o  miejscowych 
dziejach, to z pewnością  w latach następnych istnieje szansa na 
powtórzenie tego ciekawego przedsięwzięcia. 

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

ryczne

W NUMERZEHISTORIA
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej  odbyły się 14 
października w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Nauczyciele 
gminnych placówek oświatowych,  pracownicy   administracji 
i obsługi szkół oraz przedszkoli, a  także  emerytowani peda-
godzy spotkali się  w sali widowiskowej MOK-u z burmistrzem 
Józefem Grzegorzem Kurkiem, przewodniczącą  Komisji Oświaty 
Barbara Gryglewską, radnymi Rady Miejskiej (Renatą Siwiec, 
Waldemarem Suskim i Dariuszem Olesińskim) oraz  dyrek-
torem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie 
Ewą  Zielińską.  Przed rozpoczęciem oficjalnej części obchodów 
wspólnie  obejrzeli   spektakl teatralny zatytułowany: „Żona do 
adopcji”. Komedia w reżyserii Jakuba Ehrlicha, zagrana przez 
trójkę  aktorów-   Patrycję Szczepanowską, Marka Pitucha i Jakuba 
Wonsa,  czyli ekipę związaną z katowickim Stowarzyszeniem 
Old Timers Garage, niewątpliwie podobała się  gronu nauczy-
cielskiemu. Po spektaklu życzenia reprezentantom gminnej 
oświaty z okazji ich święta złożyli: burmistrz Kurek, przewod-
nicząca Komisji Oświaty Barbara Gryglewska i dyrektor ZOPO 
Ewa Zielińska. Następnie dokonano  wręczenia Nagród Burmi-
strza Mszczonowa wyróżniającym się  nauczycielom. Otrzymali 

je:  Bogumiła Zygier - SP Piekary,     Bożena Pitt - SP Lutkówka,     
Ewa Zabłocka - SP Mszczonów,     Emilia Mirocha  -  Gimnazjum  
Mszczonów,     Barbara Kociszewska  -  Gimnazjum Mszczonów,     
Małgorzata Jakubiak  - SP Mszczonów,     Agata Lesiak   SP 
Mszczonów,      Sylwia Gręda – Gimnazjum  Mszczonów,     Agnieszka 
Rypkowska  - Miej. Przedszkole  Mszczonów,          Milena Kacz-
marek -SP Wręcza,          Anna Saiki - ZSP Osuchów,        Grażyna 
Frelik - nominowana jako  wicedyrektor ZSP Osuchów/od wrze-
śnia dyrektor SP Bobrowce,      Joanna Małecka - SP Bobrowce, 
Grzegorz Olczak SP Lutkówka, Elżbieta Kubiak SP  Mszczonów, 
Małgorzata Sekulska SP Piekary, Urszula Gowin ZSP Osuchów, 
Anna Rusinowska Gimnazjum Mszczonów,  Iwona Gołyńska 

- Miej. Przedszkole  Mszczonów i 
Małgorzata Janiszek SP Wręcza. 
Na zakończenie części oficjalnej 
uroczystości ślubowanie nauczyciela 
mianowanego złożyli: Iwona Dziuba 
i Agnieszka Rypkowska z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 w Mszczonowie 
oraz Dominika Jankowska i Krzysztof 
Kurzepa z ZSP w Osuchowie.  
Bankietowa część gminnych 
obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej miała miejsce w Sali klubowej 
MOK-u. 

MM 

Anielin i Laski na polach brzustowskich 
W setną rocznicę  Bitwy pod Laskami i Anielinem na polach 
Brzustowa odbyła się  inscenizacja, w której uczestniczyło prze-
szło stu rekonstruktorów.  Wydarzenie, do jakiego doszło w 
dniu 12 października, zorganizowane zostało przez Wójta Gminy 
Garbatka- Letnisko, a także przez dwie grupy rekonstrukcyjne- 
22 pułku ułanów podkarpackich i 27 pułku ułanów im. Stefana 
Batorego. Mszczonowska GRH w inscenizacji wystawiła carską  
drużynę  strzelecką, dwie obsady ckm-ów oraz polowy punkt 
opatrunkowy.  
Bitwa pod Anielinem i Laskami miała miejsce od 22 do 26 
października 1914 roku. Odbywała się w ramach operacji iwan-
gordzkiej. Uczestniczyła w niej I Brygada Legionów Polskich,  
dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Anielin i Laski znajdo-
wały się na   przedpolu Twierdzy Dęblin. Tereny te zostały przez 
armię  carską wyjątkowo dobrze przygotowane do obrony. W 
anielińskim boju żołnierze Piłsudskiego wykazali się   męstwem 
i wojskowym kunsztem. Ich wyczyn został upamiętniony na 
Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na jednej z tablic 

Grobu widnieje napis „LASKI ANIELIN 21-24 X 1914”. 
Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa)

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne). 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela po mszczonowsku 

HISTORIA / MERKURIUSZ SZKOLNY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3b_Nieznanego_%C5%BBo%C5%82nierza_w_Warszawie
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W dniu 14 października 2014r. w naszej szkole obcho-
dziliśmy podwójną uroczystość. Świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej, a uczniowie klas pierwszych w 
tym dniu złożyli ślubowanie i zostali przyjęci w poczet 
uczniów naszego Gimnazjum. 
Zgromadzonych przywitał  prowadzący Michał Błaszczak 
– przewodniczący SU i  rozpoczął uroczystość pasowania. 
 ,,Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to 
kim jest, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi” Jan Paweł II
,,Słowa Jana Pawła II bardzo trafnie określają, kim dla 
nas- uczniów jesteście. A jesteście dla nas wielcy, nie 
przez to, co posiadacie, ale przez to, czym dzielicie się 
z nami. Jest to nie tylko wiedza, ale i przede wszystkim 
mądrość życiowa, którą nam przekazujecie na co dzień, 
to trud włożony w nasze wychowanie i postawa, która 
jest dla nas wzorem do naśladowania.
Trudno znaleźć słowa, które byłyby dość piękne, aby 
podziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie, za 
serce, jakie wkładacie w swoją codzienną pracę. Nasze 
podziękowanie, to wdzięczność, to obietnica, że dzięki 
Wam wyrośniemy na prawych, dobrych ludzi. To Wy, 
obok naszych rodziców kształtujecie nasze serca i umysły. 
To Wy troszczycie się o naszą przyszłość i nasze życie. Z 
satysfakcją patrzycie, jak rodzi się w nas poczucie własnej 
wartości, patriotyzm i miłość do wszystkiego, co nas 
otacza. Dziękujemy Wam za to.”

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NA SZTANDAR SZKOŁY
 
My, uczniowie Gimnazjum w Mszczonowie ślubujemy:
• Dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezen-

tować jej imię na zewnątrz 
 ŚLUBUJEMY

• Kształtować ambicję i dumę zgodnego miana gimna-
zjalisty 
 ŚLUBUJEMY

• Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w 
nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i 
rodziców 
 ŚLUBUJEMY

• Wyrabiać w sobie siłę woli, prawości charakteru, 
koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym 
 ŚLUBUJEMY

• Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i 
koleżanek 
 ŚLUBUJEMY

• Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób 
kulturalny 
 ŚLUBUJEMY

• Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz 
nasze wartości narodowe 
 ŚLUBUJEMY

• W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we 
własnym ślubowaniu  
 ŚLUBUJEMY

Pani dyrektor Anna Rusinowska pasowała na ucznia 
Gimnazjum. Przemówienie i życzenia zostały wygłoszone 
przez Przewodniczącego Rady Rodziców pana Wiesława 
Wilczyńskiego, który wręczył pierwszoklasistom symbo-
liczne prezenty – długopisy.
 

Jakie są sposoby rozwiązywania zadań za pomocą kalkulatora? 
O jakich metodach można mówić podczas układania kostki 
Rubika?
 Odpowiedzi na te pytania udzielali  nasi uczniowie, którzy 
27 września br. wzięli udział w VIII Festiwalu Nauki Młodego 
Człowieka na Wydziale Matematyki Politechniki Warszawskiej. 
Opiekę nad uczniami w tym dniu sprawowały pani Teresa Bech-
cicka i pani Lidia Figat – nauczyciele matematyki.
Grupa szóstoklasistów w składzie: Olczak Zuzanna, Czarnecki 
Mateusz, Żółtowski Michał, Brysiak Szymon, Frydrysiak Norbert, 
Badowski Jakub - prezentowała dzieciom przybyłym na festiwal 
niezwykłe pokazy. 
Jeden z nich  polegał na odkrywaniu takich własności kalkulatora 
prostego, które pozwalają rozwiązywać ciekawe zagadnienia 
z matematyki. Druga prezentacja dotyczyła matematycznego 
podejścia do kostki Rubika. 

Nasi szóstoklasiści z wielką satysfakcją i  zaangażowaniem 
uczestniczyli w festiwalu, mającym na celu wzbudzanie zainte-
resowań najmłodszych matematyką poprzez zabawę, rozwijanie 
ich wyobraźni i tłumaczenie podstawowych praw natury.

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

Spotkanie z matematyką

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Nasze Gimnazjum

W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Pięćdziesięciu nowych, pełnoprawnych przedszkolaków 
ma od końca października mszczonowskie Przedszkole 
Miejskie nr 1. Uroczystości pasowania w dwóch grupach 
trzylatków odbyły się 27 i 28.10. Maluchy z grup MISIE i 
KRASNALE podeszły do pasowania z pełną powagą. Powta-
rzały za panią dyrektor Iwoną Gołyńską  słowa ślubowania. 
Obiecywały być: posłuszne, miłe, pomocne… Następnie 
podchodziły do swych wychowawczyń i pani dyrektor, 
aby odebrać  pasowanie wielkim ołówkiem i otrzymać 
pamiątkowy dyplom oraz drobne pamiątki.  Warto dodać, 
że dzieci z każdej  z grup tuż  przed  ceremoniami  paso-
wania przedstawiły specjalnie przygotowane programy 
artystyczne. Rodzice oklaskiwali swe pociechy i wyko-
nywali pamiątkowe zdjęcia. Po zakończeniu oficjalnych 
części uroczystości maluchy zapraszały swych  rodziców do 
grupowych  sal, gdzie odbywały się drobne poczęstunki. 

Był to  czas na wzajemnie poznanie się rodziców z  przed-
szkolnymi  wychowawcami. Wychowawczyniami grupy 
„Misie” są:  Elżbieta Kłopotowska i Małgorzata Nalej. 
„Krasnalami” opiekują się  natomiast: Marzena Puchała, 
Ewa Kowalczyk i  Agnieszka Kasprowicz.

MM

Następnie głos zabrała pani dyrektor, która jeszcze raz 
złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 
najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a 
następnie wręczyła wyróżnionym pracownikom Nagrody 

Dyrektora.
Nagrodzeni: Katarzyna Malinowska, Agnieszka Niewia-
domska, Oleksandra Hucul, Iwona Lipińska, Krystyna 
Wójcik, Monika Chałek, Justyna Sozoniuk, Liliana Ziól-
kowska – Kołczewska, Maria Aronowska, Stanisław 
Zarębski, Danuta Rogowska, Barbara Kuran. Nagrodę 
Burmistrza w tym roku otrzymali: Sylwia Gręda, Emilia 
Mirocha, Barbara Kociszewska.

Michał Błaszczak zaprosił gości na część artystyczną. 
Wystąpili przedstawiciele klas pierwszych, którzy zapre-
zentowali sceny z życia szkoły, scenki kabaretowe i 
taneczne.
,,Dnia pierwszego września roku obecnego, uczyć się 
przyszliście do gimnazjum tego. Szkoła szkole niejednaka, 
naszej żadna nie dorówna, bo nasza nie byle jaka w całej 
Polsce jedna taka.”
Usłyszeliśmy piosenki ,,Kaziu, tu poucz się …”, piosenkę 
z musicalu ,,Skrzypek na dachu”, ,,Jeśli się uczyć, jeśli się 
uczyć…”.

Występ teatrzyku Pajacyk 
W dniu 22.X.2014 w Miejskim Przedszkolu Nr1 w Mszczo-
nowie najstarsza grupa „Gumisie”, do której uczęszczają 
5-letnie przedszkolaki debiutowały z premierowym przed-
stawieniem na motywach baśni L. Krzemienieckiej „O 
gęsiareczce Kasieni i cudownych listkach Pani Jesieni”. 
Dzieci pod nazwą grupa teatralna „Pajacyk” wspaniale 
przygotowane przez panią Ewę Kowalczyk w pięknych 
kostiumach, o które zadbali rodzice zaprezentowały swoje 
aktorskie zdolności. Przedszkolaki z przekonaniem poka-
zały kto porwał gąski i jakie czary pomogły je odnaleźć. 

Inscenizację zakończył taniec integracyjny 

„kasztanki”, w którym brała udział cała społeczność przed-
szkolna.
Następnego dnia podczas gumisiowych obchodów „Dnia 
Rodziny” w godzinach popołudniowych w/w spektakl 
teatralny w wykonaniu dzieci obejrzeli ich bliscy. Obfitu-
jące w ogrom wrażeń popołudnie zakończyły warsztaty, 
do których z zapałem przystąpiły przedszkolaki wraz ze 
swoimi rodzicami, a które dotyczyły kukiełkowych wariacji 
czyli „co można zrobić z ziemniaka”. 
Wszystkim bardzo się podobały występy małych artystów. 
Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.  

Renata Sosnowska

Przedszkole Miejskie Nr 1

Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA 

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprosiła uczniów klasy III i 
IV ze szkoły Podstawowej w Lutkówce na spotkanie z ilustratorką 
książek dla dzieci panią Agnieszką Żelewską. Było to niezwykłe 
spotkanie pełne wrażeń i pracy. Pani Agnieszka przyjechała do 
dzieci z odległego Sopotu, by opowiedzieć im o swojej jakże 

ciekawej pracy. Ilustratorka zapoznała dzieci z etapami powsta-
wania książki i uzmysłowiła im jak wiele osób pracuje na to, by 
książka powstała. Dzieci z zapartym tchem słuchały opowieści 
pani Agnieszki i oglądały różne rodzaje książek, przykładowe 
rysunki tworzone za pomocą przeróżnych technik, a także miały 
okazję zobaczyć jak wygląda książka tuż po wydrukowaniu. 
Ważnym elementem tego spotkania były wspólne warsztaty 
plastyczne prowadzone przez panią Agnieszkę, w czasie których 
nasze dzieci tworzyły własne portrety głównego bohatera 
najnowszej książki pani Agnieszki. Zadaniem dzieci było przed-
stawienie Ryjka za 20 lat. Uczniowie bardzo chętnie pracowali 
na tych zajęciach, dzięki czemu powstały bardzo twórcze prace 
chwalone przez znaną ilustratorkę. Trzeba zaznaczyć, że pani 
Agnieszka jest bardzo ciepłą osoba, która bardzo szybko nawią-
zała znakomity kontakt z dziećmi i chętnie odpowiadała na ich 
wszystkie pytania.
Na zakończenie tego spotkania pani Agnieszka zrobiła sobie z 
uczniami pamiątkowe zdjęcia i złożyła autografy na przygoto-
wanych wcześniej widokówkach.
Składamy podziękowania dla Biblioteki Publicznej w Mszczo-
nowie za zaproszenie Nas na to wyjątkowe spotkanie oraz pani 
Agnieszce za niezwykłe wrażenia jakich dostarczyła naszym 
uczniom.

A.K.

 Dnia 13.10.2014 r. w Szkole Podstawowej w Bobrow-
cach odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
W tym dniu wszyscy uczniowie szkoły pod kierunkiem 
wychowawców klas przygotowali piękne wiersze i piosenki. 
Jako pierwsze wystąpiły dzieci z punktu przedszkolnego 
„Bajkowy Zakątek”. Pod kierunkiem wychowawcy Pani 
Teresy Liszewskiej starsze przedszkolaki wyrecytowały piękny 
wiersz, a młodsze dołączyły do nich z piosenką. 
Wiele ciepłych i miłych słów do naszych nauczycieli popły-

nęło również z ust klasy I                    i II. Panie wychowaw-
czynie: Hanna Żukowska i Joanna Małecka zadbały o to, aby 
pierwszaki zaprezentowały wspaniały wiersz, a drugoklasiści 
cieszyli ucho piosenką. Klasa druga również podczas śpiewu 
korzystała z różnego rodzaju instrumentów muzycznych, co 
bardzo podobało się wszystkim zgromadzonym na uroczy-
stości.
 Jako ostatni wystąpili najstarsi uczniowie szkoły, czyli klasa 
trzecia. Pod kierunkiem wychowawczyni Anety Piaseckiej 
przygotowali montaż słowno - muzyczny, 
w którym okazali swoją wdzięczność dla Dyrekcji, wszystkich 
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Doce-
niając w szczególności codzienny trud pracy nauczyciela, 
jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. 
 W finałowym występie wszystkie dzieci wspólnie zaśpiewały 
„Sto lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Po 
chwili dołączyli również rodzice pod kierunkiem przewodni-
czącej Rady Rodziców Pani Beaty Wasilewskiej i wraz 
z życzeniami rozdali piękne róże i upominki dla wszystkich 
pracowników szkoły.
 Na zakończenie akademii głos zabrała Pani Dyrektor 
Grażyna Frelik, która wyraziła swoją wdzięczność rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły za dotychczasowe zaan-
gażowanie i wspaniałą współpracę. Podziękowała również 
wszystkim dzieciom za niezwykłe występy.
To wydarzenie dla całej społeczności szkolnej z pewnością 
na długo zostanie w naszej pamięci, jako dzień szczególnie 
ciepły, miły i wyjątkowy. 

Aneta Piasecka

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ TO NIE 
DZIEŃ, TO WYDARZENIE!

Szkoła Podstawowa w Lutkówce

NIEZWYKŁE SPOTKANIE

W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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 Wielokrotnie wychowawcy organizowali najstarszym 
Przedszkolakom nocowanie. Również w tym roku pięcio 
i sześciolatki chętnie zostały w Przedszkolu na noc. Tym 

bardziej, ze czekało na nich wiele atrakcji i zadań do wyko-
nania. Tak więc kiedy Przedszkole opustoszało i zostały 
w nim tylko „nocne marki” wszystko się zaczęło. Tuż po 
godzinie 18 dzieci zasiadły do kolacji. Następnie wszyscy 
udali się do sali rytmicznej, aby rozpocząć Smerfną przy-
godę.Dzieci miały za zadanie przygotować totem wioski, 
następnie złożyły uroczyste ślubowanie, że bawić się będą 
wspaniale. Były konkursy i zadania z balonami, tańce, 
wyścigi zaprzęgów z Klakierami oraz mini dyskoteka. Na 
dzieci czekał zamek dmuchany, malowanie oraz nocne 
poszukiwanie skarbów. Dzieci podzielone na zespoły z 
latarkami w ręku i w zupełnie pogrążonym w ciemności 
Przedszkolu przeszukiwały budynek w celu znalezienia 
kolorowych skarbów. Zabawa była przednia mino iż Star-
szaki gubili się w ciemnościach. Później byłą już tylko 
nocna przekąska, wieczorna toaleta i bajka na dużym 
ekranie oglądana w piżamkach. Wszystkie Smerfy zasnęły 
przed północą i smaczne śniły do 7.30.

Uczniowie klas „0”- IV oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego 
„Muminkowo” ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce mieli 
okazję obejrzeć przedstawienie profilaktyczne „Pimpuś 
Sadełko i witaminy”. Bohaterowie opowieści w czasie przed-
stawienia pokazali dzieciom jak ważne w życiu jest zdrowe 
odżywianie i dbanie o kondycję fizyczną. Witaminka C i wita-
minka D uczyły głównego bohatera zasad właściwego odży-
wiania, gdzie słodycze powinny być miłą przekąską a nie 
głównym posiłkiem. Dla Dusia najważniejsze było jedzenie 
batoników. Chłopiec w rezultacie miał nadwagę i bardzo 
ciężko mu było wykonywać pewne ćwiczenia.  Dlatego w  
czasie przedstawienia nasi uczniowie nie tylko odpowiadali 
na pytania z zakresu zdrowego odżywiania, ale także mieli 
okazję pokazać jak są sprawni fizycznie.
 Myślę, że przedstawienie ukazało dzieciom w sposób 

przystępny wartość zdrowego odżywiania i jednocześnie 
przyczyni się do przemyślenia własnych nawyków żywienio-
wych.

A.K.

Jak można miło spędzić czas 
w czasie wakacji.
 Jak co roku grupa dzieci z Lutkówki 
spędzała miło czas na półkoloniach pod 
opieką pani Teresy Borowiec. Uczniowie 
tym razem nastawili się na zwiedzanie 
i zabawę. Odwiedzili muzea: Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum 
Ziemi Mszczonowskiej i Muzeum Maklakie-
wicza. 

 Szczególnie dużo radości dostar-

czyła dzieciom wyśmienita zabawa  na 
placu zabaw w Grodzisku Maz. oraz wizyta 
w Gospodarstwie Agroturystycznym w 
Badowie Górnym.
 W czasie tych półkolonii dzieci oglądały 
także film „Wakacje Mikołajka” oraz korzy-
stały z basenów na Termach Mszczonow-
skich.
 10 dni pobytu to krótki okres, ale dostar-
czył dzieciom miłych wrażeń i wiele radości.

Teresa Borowiec

Smerfolandia

 Nocowanie Starszaków czyli nocne 
przygody Smerfów 

Szkoła Podstawowa w Lutkówce

Pimpuś Sadełko i witaminy

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Święto pieczonego ziemniaka
W ostatni wrześniowy weekend, kiedy słońce pięknie 
podkreślało barwy nadchodzącej jesieni Przedszko-
laki z Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia wraz z 
wychowawcami i rodzicami czas spędzili przy ognisku. 
W wyjątkowy dzień ziemniaka były zabawy w wykopki, 
obieranie pyr przez rodziców, pokonywanie labiryntów 
z ziemniakami, rzut do celu i wiele innych związanych z 
kartoflami zabaw dla dzieci i ich opiekunów. Wychowaw-
czynie Smerfów przygotowały również przedstawienie 

o pewnym Felku oraz mnóstwo zagadek związanych z 
historią ziemniaka. Dla młodszych był zamek dmuchany, 
dla starszych śpiewy przy ognisku przy dźwiękach gitary. 
Dla każdego było też coś smacznego. Wszyscy próbowali 
pieczonych ziemniaków z sosami i masłem czosnkowych 
dla Smerfików znalazły się również ukochane frytki. Ciocie 
postarały się, aby pierwszy jesienny weekend rozpoczął 
się wyśmienicie. Zabawa była przednia o czym zapewnili 
i duzi i mali.

Anna Kawecka

Dzień Papieski
Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia 
już po raz trzeci uczciły Dzień Papieski. Kolejny najstarszy 
rocznik, który podczas nabożeństwa niedzielnego w Dniu 
Papieskim zaprezentowały wiernym opowieść o Janie 
Pawle II. 12 października w kościele parafialnym p.w. 
Jana Chrzciciela Żabki można było zobaczyć podczas mszy 
świętej o godzinie 10.15. Dzieci cztero- i pięcioletnie zapre-

zentowały  swój występ również kolegom i koleżankom w 
Przedszkolu 16 października w rocznicę wyboru Papieża 
Polaka. Tego samego dnia dzieci wystąpiły dla podopiecz-
nych Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Pensjo-
nariusze wysłuchali listu Jana Pawła II skierowanego do 
osób starszych w 1999 roku, a następnie obejrzeli występ 
najmłodszych. Oklaskom za cudowną prezentację życio-
rysu Papieża nie było końca. Za piękne występy, piękną 
recytację dzieci zasłużyły na nagrodę....

W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

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  zł 
 tel. 606 389 428
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka -  
   cena 249.000 zł
- Rzeźnię-ubojnię w Mszczonowie - cena 549.000 zł.
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA - tel. 694 129 283
- Regał chłodniczy R 18 2002r. dł. 184, szer. 84, wys. 
202 cm -  cena 1.500 zł. 
 tel. 694 929 537

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 przy-
padkach 
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 nieko-
mercyjne, w zależności od treści i objętości 
materiałów przekazanych redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane 
na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej osoba 
korzystająca z tej usługi jest zobowiązana 
dostarczyć materiały reklamowe w ilości 

przewidzianej do umieszczenia w Merku-
riuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu 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 umiesz-
czenia 
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 czytel-
ników pisma. 

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

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

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

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczo-
nowie z dnia 24 października 2014r  o 
zarejestrowanych kandydatach na 
Burmistrza Mszczonowa w wyborach 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów  miast zarzą-
dzonych na dzień  

16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 481 i 482 § 3 i 4 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks 
Wyborczy (Dz. U. z 2911r. Nr 21 poz. 112 
z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w 
Mszczonowie podaje informację o zareje-
strowanych kandydatach:

1. KUREK Józef Grzegorz, lat 61, wykształ-
cenie wyższe, zam. Mszczonów, zgłoszony 
przez KWW „FORUM SAMORZĄDOWE 
MSZCZONÓW”, nie należy do partii poli-
tycznej. 

2. Wybory bezpośrednie Burmistrza 
Mszczonowa zostaną przeprowadzone  
a kandydat zostanie wybrany jeżeli w 
głosowaniu otrzyma więcej niż połowę 
ważnie oddanych głosów.

3. W przypadku gdy kandydat nie otrzyma 
więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów wyboru Burmistrza dokona Rada 
Miejska w Mszczonowie.

    Przewodniczący 
 Miejskiej Komisji Wyborczej  

w Mszczonowie 
                /-/ Barbara Kłopotowska

W NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA MSZCZONOWA  z dnia 01 października 2014roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U z 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), w związku z 
uchwalą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXVIII/212/12 z dnia 19 grudnia 2012r. (z późn. zm.) w sprawie obwodów glosowania, 
podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014r. 

Numer 
obwodu

Numer 
okręgu

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej

1 1

Ulice: Sienkiewicza bez 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 
numery nieparzyste od 1 do 27 i parzyste od 10 do 28,  Cmentarna,  Łąkowa

Urząd Miejski, 
Ul. Plac Piłsudskiego 1
Mszczonów
Tel. 46 858 28 39 

2 2

Ulice: Ługowa, Maklakiewicza, Tańskiego, Zarachowicza, Dworcowa od Nr 18 do 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, 
Działkowa, Logistyki, Generała Maczka, Generała Sikorskiego, Generała Andersa, Generała Grota 
Roweckiego, Szarych Szeregów

Liceum Ogólnokształcące
Ul. Maklakiewicza 18 
Mszczonów 
Tel. 46 857 16 56

3 3

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 Gołę-
dowskiego, Pułkownika Wincentego Wnuka, 

Gminne Centrum Informacji,
Ul. Żyrardowska  4 
Mszczonów 
Tel. 46 857 30 71
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4 4,5
Ulice: Tysiąclecia 2, 4, Dworcowa 1, 3, 4, 8, Tarczyńska 10/16 i 18, Sienkiewicza 49, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Ul. Dworcowa 1 
Mszczonów 
Tel. 46 857 12 40

5 6,7 Ulice: Jeżynowa, Północna 2, 4,6, 6A, 8, 8A, 10, 12, 14,16,18,20, 20A, 26,28 Malinowa 11 i 12, 
Brzoskwiniowa

Mszczonowski Ośrodek Kultury, 
Ul. Warszawska 33 
Mszczonów 
Tel. 46 857 16 63

6 8

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

Miejskie Przedszkole, 
Ul. Tarczyńska 28
Mszczonów 
Tel. 46 857 16 68

7 9

Ulice: Spokojna, Szkolna, Warszawska numery nieparzyste od 29b do 71 i parzyste od 32 do 
118, Wschodnia od ul. Warszawskiej do ulicy 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

Szkoła Podstawowa, 
Ul. Warszawska 27 
Mszczonów 
Tel. 46 857 12 32
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

8 10

Sołectwa: Grabce Józefpolskie (wieś: Grabce Józefpolskie),  Grabce-Towarzystwo (wsie: Grabce-
-Towarzystwo, Grabce Wręckie, Wólka Wręcka, Długowizna), Świnice (wsie: Świnice, Marków-
-Świnice),  Marków-Towarzystwo (wsie: Marków-Towarzystwo, Czekaj, Lublinów), Wręcza 
(wieś: Wręcza), Olszówka-Nowy Dworek (wsie: Olszówka, Nowy Dworek)

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,
Ul. Kościuszki 1, Mszczonów
Tel. 605 86 90 94

9 11

Sołectwa: Gurba (wsie: Gurba, Zdzieszyn, Szeligi), Gąba (wieś: Gąba), Adamowice (wsie: Adamo-
wice, Powązki), Piekarowo (wsie: Piekarowo, Michalin, Budy-Zasłona, Podlindowo), Piekary 
(wieś: Piekary), Lindów (wsie: Lindów, Huta Piekarska)

Szkoła Podstawowa, 
Ul. Piekarska 47, Piekary 
Tel. 46 857 49 27

10 12

Sołectwa: Osuchów (wsie: Osuchów, Dębiny Osuchowskie), Strzyże (wsie: Strzyże, Budy-Strzyże, 
Pieńki Osuchowskie), Zimnice (wieś: Zimnice), Kowiesy (wsie: Kowiesy, Kowiesowo)

Zespół Szkół Publicznych, 
Ul. Szkolna 1, Osuchów
Tel. 46 857 44 71
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

11 13
Sołectwa: Bobrowce (wieś: Bobrowce), Janówek (wsie: Janówek, Nowe Poręby), Pawłowice 
(wsie: Pawłowice, Olszewek, Małachowszczyzna), Suszeniec (wsie: Suszeniec, Edwardowo), 
Wygnanka (wieś: Wygnanka)

Szkoła Podstawowa, 
Ul. Mszczonowska 5, Bobrowce 
Tel. 46 857 44 91

12 14

Sołectwa: Badowo-Dańki (wieś: Badowo-Dańki), Badowo-Mściska (wieś: Badowo-Mściska), 
Ciemno-Gnojna (wsie: Ciemno-Gnojna, Kaczków, Pogorzałki), Kamionka (wsie: Kamionka, 
Adamówek), Badów Górny (wieś: Badów Górny), Sosnowica (wieś: Sosnowica), Wymysłów 
(wieś: Wymysłów)

Zespół Szkół, 
Ul. Ługowa 13, Mszczonów 
Tel. 46 857 12 55

13 15

Sołectwa: Lutkówka (wieś: Lutkówka), Marianka (wsie: Marianka, Bronisławów, Pieńki-Strzyże, 
Władysławów), Nosy-Poniatki (wsie: Nosy-Poniatki, Bronisławka), Zbiroża (wsie: Zbiroża, 
Dwórzno), Zimna Woda (wsie: Zimna Woda, Tłumy, Lutkówka Druga, Chudolipie),  Lutkówka-
-Kolonia (wieś: Lutkówka-Kolonia)

Szkoła Podstawowa,
Ul. Szkolna 1, Lutkówka
Tel. 46 857 44 27

1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014 r. mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głoso-
wania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze są uprawnione do obsługi głosowania korespondencyjnego. 
2. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 03 listopada 2014 r. mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3. Wyborcy niepełnosprawni oraz Ci, którzy ukończyli 75 lat do dnia 07 listopada 2014 r. mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 
4. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada2014 r. będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00

                                BURMISTRZ MSZCZONOWA

       Józef Grzegorz Kurek
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Okręg Wyborczy Nr 1

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM 
1. ZIELIŃSKI  Andrzej , lat 57 zam. Badów 
Górny
Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
2. KOPERSKI Łukasz Czesław , lat 53, zam. 
Mszczonów

Okręg Wyborczy Nr 2

 Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMO-
RZĄDOWE MSZCZONÓW”
1. WIROWSKI Mirosław Michał , lat 56, 
zam. Mszczonów
 Lista Nr 27 – KWW SAMORZĄDNOŚĆ 
LOKALNA
2. BANASIAK Zdzisłw Jan , lat  65, zam. 
Mszczonów

Okręg Wyborczy Nr 3

 Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM 
1. FRONCZAK Jolanta , lat 52, zam. 
Mszczonów  
 Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMO-
RZĄDOWE MSZCZONÓW”
2. CHYŁA  Piotr Tomasz , lat 49, zam. 
Mszczonów

Okręg  Wyborczy Nr 4

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM 
1. KRÓLIKOWSKI Ireneusz , lat  41, zam. 
Mszczonów 
Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
2. STUSIŃSKI Ryszard , lat 70, zam. 
Mszczonów      

Okręg Wyborczy  Nr 5

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1.  MATYJEK Jolanta Bogusława , lat 59, 
zam. Mszczonów
Lista Nr 29 – KWW M.S.M
2.  KRAWCZYK Krzysztof , lat 58, zam. 
Mszczonów

Okręg  Wyborczy Nr 6

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1. KŁOSIEWICZ Paweł , lat 46, zam. 
Mszczonów

Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW” 
2. GRYGLEWSKA  Barbara Bożenna , lat  
67, zam. Mszczonów

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1. CZERNIAKOWSKI Marek Aleksander , 
lat 64,  zam. Mszczonów
Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
2. GŁĄBIŃSKI Robert , lat 45,  zam. 
Mszczonów

Okręg Wyborczy Nr 8 

Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
1. SUSKI  Waldemar Łukasz , lat  55,  zam. 
Mszczonów   

Okręg Wyborczy Nr 9         

 Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMO-
RZĄDOWE MSZCZONÓW”
1. BAUMEL  Marek Stanisław,  lat 51, zam. 
Mszczonów

Okręg Wyborczy Nr 10   

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1. MOSKALIK Maria Wanda , lat 56,  zam. 
Szeligi
Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
2. OSIAL  Andrzej Krzysztof  , lat  41,  zam. 
Wręcza
Lista Nr 26 – KWW ADAMA HUBY
3. HUBA Adam Wojciech,  lat 45,  zam. 
Grabce-Towarzystwo

Okręg Wyborczy Nr 11

Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
1. OLESIŃSKI  Dariusz Adam , lat 52 ,zam. 
Adamowice
Lista Nr 28 – KWW JPZ
2. ZGÓRZAK  Janusz ,  lat  45,  zam. 
Mszczonów

 Okręg Wyborczy Nr 12

Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
1. ZIENTEK Marek Andrzej , lat  62,  zam. 
Osuchów

Okręg Wyborczy Nr 13

Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW” 
1. SINIARSKI  Jerzy  Tomasz , lat  59,  zam. 
Bobrowce

Okręg Wyborczy Nr 14        

Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMORZĄ-
DOWE MSZCZONÓW”
1. SIWIEC Renata  Beata , lat 42, zam. 
Badowo-Mściska

Okręg Wyborczy Nr 15

Lista Nr 6 – KKW SLD LEWICA RAZEM
1. BOCZKOWSKA Renata Barbara ,   lat 32, 
zam. Lutkówka-Kolonia
Lista Nr 25 – KWW „FORUM SAMO-
RZĄDOWE MSZCZONÓW” 
2. OSIŃSKI Andrzej,  lat 54, zam. 
Wygnanka
 
             
 Przewodniczący Miejskiej 

Komisji Wyborczej  w Mszczonowie 

                  /-/ Barbara Kłopotowska 

Obwieszczenie

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mszczonowie z dnia  23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mszczonowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

          Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy / Dz.U  z 2011 r. Nr 21 poz.112 z 
późn. zmianami/ – Miejska Komisja Wyborcza w Mszczonowie  podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych 
listach kandydatów na radnych: 
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