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Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W piątek 12 grudnia 2014 roku, odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg uchwał 
dotyczących m.in. diet dla radnych Rady Miejskiej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
Ponadto, radni zatwierdzili zmiany w budżecie gminy Mszczonów na rok 2014.

WIEŚCI Z RATUSZA

Podjęte uchwały
Radni podjęli uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w 
Mszczonowie. W myśl uchwały radnemu Rady Miejskiej przysługuje 
dieta miesięczna naliczana ze względu na pełnioną przez radnego 
funkcję. 
Maksymalna wysokość diety miesięcznej radnego ze względu na 
pełnioną funkcję wynosi 100% podstawy dla Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, 90% dla Wiceprzewodniczącego RM, 90% dla Przewodni-
czącego Komisji RM oraz 85% dla Wiceprzewodniczącego Komisji 
RM. Pozostali radni otrzymają 80% podstawy.  
Radni określili także sytuacje braku wypłacania lub potrąceń z diety 
dotyczące nieobecności radnych na sesji lub komisjach.
Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku, gdy radny w danym 
miesiącu nie uczestniczył w żadnym zwołanym posiedzeniu sesji i 
komisji dieta za ten miesiąc nie przysługuje.
Ponadto, za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji lub 
komisji radnym potrąca się 20% przysługującej diety miesięcznej. Za 
usprawiedliwioną nieobecność na sesji lub komisji uznaje się podróż 
służbową lub reprezentacje rady inną niż podróż służbowa za wiedzą 
Przewodniczącego Rady i w związku z wykonywanym mandatem.

W dalszej części radni wysłuchali Teresę Koszulińską, naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, która przedstawiła Radzie 
uchwały dotyczące miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Marków- Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie oraz Marków Towarzystwo.
Wiele uwagi radni poświęcili merytorycznej dyskusji dotyczącej 
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miej-
skiego w Mszczonowie poinformowała, że w dniu 3 grudnia br. został 
rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. 
W związku z narzuconą przez operatora ceną za odbiór śmieci, zaist-
niała konieczność zmiany dotychczas obowiązujących stawek.
Zdaniem naczelnik Janiny Sitek do wyliczenia stawki za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi przyjęto liczbę mieszkańców gminy 
Mszczonów  wynoszącą 11.374 osób, a także koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.377.662,23 zł 
w skali całego roku.
Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadów 
komunalnych składają się: koszty odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (1.252.959,84 
zł/rok – firma wybrana w drodze przetargu), a także koszty zakupu 
worków do segregacji odpadów, koszty kodów kreskowych oraz 
koszty obsługi administracyjnej. 
Na podstawie danych i wyliczeń ustalono, że całkowite koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 
skali roku będą wynosić 1.377.662,23 zł. : 11.374 osoby : 12 m-cy 
= 10,10 zł.
Wpływy pozyskane z opłat ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, mają w całości pokryć 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. 
W celu pokrycia kosztów funkcjonowania systemu zaproponowano, 
aby miesięczna stawka opłaty za gospodarowania odpadami komu-
nalnymi wynosiła 20,00 zł/mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie 
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 10,00 zł/miesz-

Otwarcie obrad sesji Rady Miasta

Radni w trakcie prac
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kańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny.
Janina Sitek podkreśliła, że przy wyborze operatora gmina brała pod 
uwagę kryterium ceny. Wygrała zatem firma, która złożyła najniższą 
cenę w przetargu.  Różnica w cenie usługi pomiędzy najtańszym 
oferentem( wybranym przez gminę), a najdroższym wyniosła blisko 
2 mln 800 tysięcy złotych.
- To absurd, że odpady z gminy Mszczonów należącej do woje-
wództwa Mazowieckiego, a znajdującej się skraju województwa 
Łódzkiego, wywożone i utylizowane są w Regionalnej Instalacji 
Odpadów Komunalnych w Warszawie, a nie w pobliskim Pukininie 
pod Rawą Mazowiecką. To odległość naszej gminy do RIPOK-u i 
związana z tym wysoka opłata za transport miały wpływ na ogólną 
cenę narzuconą nam przez operatora. Wzrosły też ceny przyjęcia 
odpadów przez RIPOK. My na ten system nie mamy żadnego wpływu 
i jako gmina musimy się do niego dostosować - wyjaśniał Józef Grze-
gorz Kurek. 
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka gmina musi dostosować się do 
rządowych przepisów pomimo, iż ustawa „śmieciowa”, godzi głównie 
w ludzi najbiedniejszych i rodziny wielodzietne. Przepisy zabraniają 
bowiem władzom samorządowym wprowadzenia zróżnicowanych 
stawek,  a także jakiegokolwiek umorzenia opłaty ludziom biednym, 
jak miało to miejsce do tej pory.
- Minęło już 1,5 roku od wprowadzenia ustawy śmieciowej przez 
sejm, a do tej pory nie naprawiono wielu bubli w tej ustawie. Jak 
tylko przepisy zostaną zmienione to my jako gmina będziemy chcieli 
pomóc osobom i rodzinom potrzebującym umorzenia opłat- tłuma-
czył burmistrz.
Aktualnie trwają prace nad podpisaniem nowelizacji ustawy „śmie-
ciowej” przez prezydenta RP, co ma umożliwić samorządom wpro-
wadzanie ulg dla biednych rodzin według kryterium dochodowego.
Łukasz Koperski poprosił Janinę Sitek, naczelnika Wydziału Gospo-
darki Gminnej o poinformowanie radnych o ile procent w skali 
całego roku wzrośnie cena za odbiór śmieci po nowym przetargu.
W odpowiedzi Janina Sitek podkreśliła, że od 1 stycznia 2015 gmina 
Mszczonów zmuszona będzie zapłacić operatorowi o 50% więcej niż 
do tej pory. Z kolei stawka na osobę wzrośnie o około 30%. 
Przed głosowaniem nad nowymi stawkami za odbiór odpadów  radni 
skrupulatnie i merytorycznie przeanalizowali projekt zmian jedno-
cześnie stwierdzając, że gmina została postawiona przed faktem 
dokonanym, obligatoryjnie stosując się do wytycznych ustawy.
- Cena wychodzi z przetargu, dlatego my jako radni nie mamy żadnego 
wpływu na wysokość obowiązującej stawki. Ustawa „śmieciowa” 
to bubel do którego samorządy muszą się dostosować- stwierdził 
Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
W uzupełnieniu Łukasz Koperski dodał, że zarówno burmistrz jak i 
Rada Miejska mają związane ręce w kwestii odciążenia finansowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłaty za śmieci osób , które są w 
trudnej sytuacji materialnej. 
- Obecna sytuacja jest trudna dlatego jako samorząd z niecierpliwo-
ścią czekamy na podpisanie nowelizacji ustawy „śmieciowej” przez 
prezydenta RP, która znormalizuje dotychczasowe wytyczne. Dzięki 
temu burmistrz i Rada Miejska będą w stanie udzielić ulg, albo całko-
wicie zwolnić z opłaty ludzi biednych według kryterium dochodo-
wego- tłumaczył przewodniczący.

W podsumowaniu przewodniczący Łukasz Koperski oraz radny Miro-
sław Wirowski i radny Robert Głąbiński jednogłośnie stwierdzili, że 
obecnie system odbioru śmieci działa sprawnie i bez zarzutów.
- Uważam, że system odbioru śmieci działa perfekcyjnie. Płacąc stałą 
opłatę możemy wystawić śmieci bez ograniczeń, bez konieczności 
dokupywania dodatkowych worków. Kiedyś za każdy worek płaciło 
się 12 złotych- tłumaczył radny Mirosław Wirowski.
- Nasza gmina jest pionierem w segregacji odpadów, bowiem taki 
system funkcjonuje u nas od 2004 roku. Dziś świadomość naszych 
mieszkańców w segregacji odpadów jest na tak wysokim poziomie, 
że w drożenie w życie ustawy „śmieciowej” nie było dla nas żadnym 
problemem- mówił Łukasz Koperski.
- Na tle gmin ościennych nie mamy wysokiej ceny, bowiem w Radzie-
jowicach opłata wynosi 10, a w Żyrardowie 13 złotych. To świadczy o 
dobrze przeprowadzonym przetargu- dodał radny Robert Głąbiński.
Po merytorycznej dyskusji i analizie radni podjęli uchwałę w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
W dalszej części poświęconej uchwałom radni przyjęli zmiany w 
gminnym budżecie przedstawione przez Jadwigę Barbulant, skarb-
nika gminy Mszczonów.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
Burmistrz poinformował, że w okresie między sesjami wydane zostały 
zarządzenia, które dotyczyły głównie zmian w budżecie gminy.
Ponadto, Józef Grzegorz Kurek poinformował o spotkaniu władz 
Mszczonowa z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, dotyczące współpracy w najbliższych latach obu podmiotów, 
bowiem na terenie gminy Mszczonów powstają nowe firmy, które 
wygenerują nowe miejsca pracy. 
Od początku przyszłego roku burmistrzowie Mszczonowa i Piaseczna 
będą prowadzić działania dotyczące modernizacji linii kolejowej 
Mszczonów- Tarczyn-Piaseczno- Warszawa. Sporym powodem do 
zadowolenia jest fakt, że oficjalnie Geotermia Mazowiecka wraz z 
Polską Akademią Nauk w Krakowie, Akademią Górniczo Hutniczą 
i innymi udziałowcami wygrała projekt unijny na przebadanie 
mszczonowskich źródeł geotermalnych pod względem właściwości 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Jeżeli badania wyjdą pozytywnie 
to w perspektywie gmina będzie mogła wystąpić do Ministerstwa 
Zdrowia o ustanowienie w Mszczonowie sanatorium o nazwie 
Mszczonów Zdrój.

Sprawy różne
Radny Mirosław Wirowski zwrócił uwagę, że na terenie miasta 
bardzo często dochodzi do palenia plastików w domowych kotłow-
niach. 
Burmistrz poinformował, że problem z paleniem śmieci w gospodar-
stwach domowych się nasila dlatego też w sprawę zaangażowana 
zostanie miejscowa policja, która ma narzędzia restrykcji w postaci 
mandatów karnych.
Jak tłumaczył burmistrz Józef Grzegorz Kurek, od 2016 roku będzie 
możliwość wsparcia finansowego mieszkańców z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowując 
wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne- ekologiczne.

Łukasz Nowakowski

Podjęte uchwały
Radni podczas obrad IV sesji Rady Miejskiej wysłuchali Teresę 
Koszulińską, naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie, która przedstawiła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. 
Radni podjęli także uchwałę dotyczącą zmian w uchwale budże-
towej na 2014 rok oraz jednomyślnie podjęli znaczącą dla gminy 
Mszczonów uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, omówione przez Grzegorza 
Kozłowskiego, zastępcę burmistrza Mszczonowa.
Grzegorz Kozłowski przedstawił także uchwałę w sprawie ustalenia 
wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków 
niewygasających z upływem roku 2014. 
W wykazie planu finansowego znalazły się: przebudowa ulicy Leśnej 
w miejscowościach Adamowice-Gąba, rozbudowa produktu tury-
stycznego „Weekend z Termami Mszczonów” (budowa 32 miejsc 
parkingowych przy wjeździe do Term) oraz powiększenie oferty o 

budowę placu zabaw na terenie kompleksu. Ponadto, plan zakłada 
budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim oraz przebudowę 
linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w 
Mszczonowie. Łączna kwota wydatków niewygasających przenie-
sionych na rok 2015 wynosi 893 tysiące złotych.
Przed głosowaniem nad treścią uchwał radny Ryszard Stusiński, 
jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa poin-
formował, że projekty niniejszych uchwał były szczegółowo analizo-
wane przez komisję, a jej członkowie pozytywnie zaopiniowali ich 
treść.
 
Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie 
między sesjami

W okresie między sesjami wydano dwa zarządzenia, które dotyczyły 
zmian w budżecie gminy na rok 2014, a także powołania członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa-
jącej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek, 30 grudnia 2014 roku, odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg 
bieżących uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Obradom przewodniczył Marek Zientek Radni podczas obrad
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Burmistrz poinformował, że gmina Mszczonów czeka na ogłoszenie 
listy projektów inwestycyjnych zakwalifikowanych do dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorząd Mszczo-
nowa liczy na wsparcie finansowe projektu przebudowy centrum 
wsi Lutkówka i Wręcza.
- Liczymy na wsparcie ze środków zewnętrznych obu projektów. 
Jeśli dostaniemy tylko informację, że nasze inwestycje uzyskają 
wsparcie finansowe, to gmina ogłosi przetarg na wykonawcę- 
zapewnił burmistrz Mszczonowa.
Na zakończenie, prowadzący obrady IV sesji Rady Miejskiej, wice-

przewodniczący RM Marek Zientek złożył w imieniu wszystkich 
radnych i swoim noworoczne życzenia: burmistrzom, naczelnikom 
i pracownikom Urzędu Miejskiego oraz Jednostek Organizacyjnych 
Gminy, a także wszystkim obecnym na sali osobom. 
- Życzę, aby rok 2015 spełnił Państwa nadzieje, wszystkie marzenia 
i plany. 
Nowy rok bowiem oznacza wiele założeń, głównie jeżeli chodzi o 
wielkie, historyczne inwestycje, które czekają gminę Mszczonów- 
podsumował Marek Zientek.

 Łukasz Nowakowski

Podjęte uchwały
Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa przedstawił 
Radzie Miejskiej dwa najważniejsze dokumenty, które w roku 
bieżącym oraz w latach następnych będą kształtowały gospodarkę 
finansową gminy Mszczonów.
Pierwszym z nich jest  uchwała dotycząca budżetu gminy na rok 
2015 drugim zaś uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy na lata 2015- 2023.
Zgodnie z przedstawioną informacją budżet gminy na rok 2015 
zakłada dochody w wysokości 53.380.938 zł, z czego dochody 
bieżące stanowią kwotę 46.343.773 zł, zaś dochody majątkowe 
kwotę 7.037.165 złotych.
W ramach dochodów bieżących podatki i opłaty lokalne stanowią 
kwotę 29.958.668 zł, subwencja oświatowa kwotę 8.768.270 zł, 
dochody z przeznaczeniem na pomoc społeczną kwotę 3.070.500 
zł, zaś dochody z działalności w ramach kultury fizycznej kwotę 
2.689.000 złotych.
W ramach dochodów majątkowych kwota 6.987.165 zł stanowi 
dofinansowanie unijne do realizowanych w 2015 roku projektów.
Budżet zakłada wydatki w kwocie 55.107.636 zł, z czego wydatki 
bieżące  stanowią kwotę 41.230.255 zł, zaś wydatki majątkowe 
kwotę 13.877.381 zł, co stanowi 25,18% wydatków ogółem.

Najwyższe pozycje wydatkowe w 
budżecie to „Oświata i wychowanie” 
z kwotą 16.021.543 zł, „Gospo-
darka komunalna i ochrona środo-
wiska”  z kwotą 15.229.538 zł, „Pomoc 
społeczna” z kwotą 4.768.736 zł i 
„Kultura fizyczna”  z kwotą 4.326.941 
złotych.
W wydatkach budżetu zaplanowane 
zostały między innymi takie pozycje jak 
tzw. „janosikowe” w kwocie 300.971 
zł, czy też „Fundusz sołecki” w kwocie 
455.021 złotych.
W ramach wydatków majątkowych 
zaplanowano środki na realizację 
miedzy innymi takich  zadań jak: moder-
nizacja oczyszczalni ścieków (8.836.994 
zł), dotacja dla ZGKiM na realizację 
kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie 
z  okolicznymi  miejscowościami i 
wodociągu w Wygnance i Osuchowie 
(3.589.700 zł), budowa chodnika we 
Wręczy (574.000 zł), budowa chodnika 
w Lutkówce (337.000 zł), opracowanie dokumentacji technicznej 
dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych (113.898 zł) oraz powięk-
szenie oferty turystycznej  mszczonowskich Term (197.200 zł) i 
wyposażenie sauny i groty solnej  (120.000 zł).
Grzegorz Kozłowski omawiając Wieloletnią Prognozą Finansową 
gminy Mszczonów na lata 2015-2023 podkreślił, że dokument ten 
składa się z dwóch części: części finansowej oraz wykazu przedsię-
wzięć wieloletnich.
W części finansowej, w poszczególnych latach, zaplanowane 
zostały dochody i wydatki w rozbiciu na ich różne rodzaje, wyniki 
budżetów, spłaty istniejących zobowiązań oraz informacje o speł-
nieniu obowiązującego wskaźnika zadłużenia.
W wykazie przedsięwzięć, drugiej części Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, po 2015 roku figuruje  projekt pn. „Przebudowa rowu 
odwadniającego osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem reten-
cyjnym”, który jest przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 
za kwotę 1.111.000 złotych.
Po przedstawionej 
informacji głos zabrała 

Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy, która przedstawiła stanowisko 
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące pozytywnego zaopi-
niowania projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów.
Następnie, w wyniku głosowania, radni Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie jednomyślnie uchwalili obie uchwały.
W podsumowaniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, 
że w przypadku zakończenia i rozliczenia finansowego do końca 
czerwca br. trwających inwestycji unijnych, gmina będzie  w mogła 
ustalić i zaplanować w budżecie wydatki na kolejne, najpilniejsze 
zadania inwestycyjne.  
Burmistrz podkreślił również, że gminny budżet  obciążony został 
przymusem przeznaczenia dodatkowych środków na oświetlenie 
dróg krajowych i serwisowych znajdujących się na terenie gminy, 
co do tej pory było w obowiązku zarządcy danej arterii. 
- Te nowe obciążenie nałożone na gminy jest krzywdzące i niezgodne 
z jakąkolwiek zasadą funkcjonowania samorządów- tłumaczył Józef 
Grzegorz Kurek.
Kolejną uchwałę dotyczącą określenia kryteriów rekrutacyjnych, 
wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów doku-
mentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium 
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
gminę Mszczonów, przedstawiła Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych.
W myśl nowych przepisów podczas tegorocznej rekrutacji do gmin-
nych placówek oświatowych w pierwszej kolejności brane pod 
uwagę będą kryteria rządowe, a następnie jeżeli zostaną miejsca 
w przedszkolu to pozostałe dzieci będą rekrutowane według kryte-
riów określonych w niniejszej uchwale Rady Miejskiej.
Burmistrz poinformował, że gmina prowadzi rozmowy z niepublicz-
nymi placówkami, aby przekwalifikowały się na miejskie jednostki, 
w całości finansowane z gminnego budżetu.
- Istnieje realna szansa, aby od września bieżącego roku w Mszczo-
nowie uruchomiona została kolejna samorządowa placówka działa-
jąca w ramach tzw. przedszkoli za złotówkę, która będzie w stanie 
przyjąć dodatkowo 25 dzieci w wieku przedszkolnym- tłumaczył 

Józef Grzegorz Kurek.
W dalszej części sesji poświęconej bieżącym uchwałom, Jadwiga 
Laskowska, jako przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Miej-
skim Ośrodku Kultury przedstawiła zmiany w programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii i przemocy w rodzinie.
Radni przyjęli również uchwały dotyczące planu pracy Rady Miej-
skiej w Mszczonowie na rok 2015 oraz plany pracy komisji RM.

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie między sesjami zostało wydane jedno zarządzenie doty-
czące powołania komisji przetargowej do przetargu nieograniczo-
nego na sprzedaż nieruchomości w Mszczonowie na cele budowy 
delfinarium. 
Kolejną rzeczą omówioną przez burmistrza była kwestia nowego 
rozdania środków unijnych przeznaczonych na innowacje i nowe 
rozwiązania technologiczne.
W związku z tym Geotermia Mazowiecka przy udziale konsorcjum w 
skład którego wchodzi: gmina Mszczonów, SGGW,  Komitet Badań 
Naukowych, AGH z Krakowa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska będą ubiegać się o możliwość stworzenia w Mszczonowie 
Centrum Innowacji i Nowych Technologii w zakresie energii odna-
wialnych. W perspektywie Centrum zajmować się ma badaniami, 
edukacją a być może uruchomieniem studiów podyplomowych w 
zakresie energii odnawialnej. 
Burmistrz przypomniał, że Geotermia Mazowiecka wraz z Polską 
Akademią Nauk w Krakowie, Akademią Górniczo Hutniczą i innymi 
udziałowcami podpisali już umowę na przebadanie mszczonow-
skich źródeł geotermalnych pod względem właściwości zdrowot-
nych i rehabilitacyjnych. Jeżeli badania wyjdą pozytywnie to gmina 
będzie mogła wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o ustanowienie w 
Mszczonowie sanatorium o nazwie Mszczonów Zdrój.
Burmistrz poinformował także, że kończy się miesiąc zebrań w sołec-
twach. Za wyjątkiem dwóch sołectw, w pozostałych funkcje sołtysa 
pełnią te same osoby, co świadczy o zgodzie i zaufaniu. Głównymi 
problemami mieszkańców wsi są niska opłacalność produkcji rolnej 
oraz drogi, których stan w okresie zimy został pogorszony.
Burmistrz podkreślił, że pod jurysdykcją gminy są tylko i wyłącznie 
drogi gminne. Niestety z uwagi na trudną sytuację finansową 
powiatu żyrardowskiego, starostwo nie ma wystarczających 
środków na bieżące naprawy i remonty wszystkich dróg powiato-
wych. Samorząd Mszczonowa widząc problem i potrzeby miesz-
kańców stara się partycypować w kosztach poprawy jakości „powia-
tówek”, mimo, iż nie należy to do zadań własnych i kompetencji 
gminy.
Na zakończenie Józef  Grzegorz Kurek zakomunikował, że dla 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz bezpośredniego zagrożenia w 
ruchu drogowym rozebrano budynek w Badowie Górnym, który w 
każdej chwili groził zawaleniem.

Sprawy różne
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z zapytaniem o możliwość 

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 21 stycznia 2015 roku, odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli 
szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2015 oraz uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015- 2023. Ponadto, radni wysłuchali informacji 
z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.

Radni podczas sesji.jpg

Obrady otworzył Łukasz Koperski, przewodniczący RM

Radni jednomyślnie podjęli bieżące uchwały

Grzegorz Kozłowski, 
zastępca burmistrza 

Mszczonowa przedstawił 
uchwałę budżetu gminy 

na rok 2015
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złotych.
Janina Sitek wyjaśniła także, że zróżnicowane 
ceny w gminach wynikają przede wszystkim z 
regulaminu i zasad odbioru odpadów w tym 
m.in. częstotliwości odbioru śmieci.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek poinformował, że zgodnie z wytycznymi 
ustawodawcy  śmieci z danej gminy muszą 
być utylizowane tylko w Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
W związku z tym odpady z gminy Mszczonów 
należącej do województwa Mazowieckiego 
wywożone i utylizowane są w instalacji regio-
nalnej w Warszawie, a nie w pobliskim Puki-
ninie pod Rawą Mazowiecką.
- To odległość naszej gminy do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych i związana z tym wysoka opłata za trans-
port miały wpływ na ogólną cenę narzuconą 
nam przez operatora. Wzrosły też ceny przy-
jęcia odpadów przez RIPOK - wyjaśniał Józef 
Grzegorz Kurek. My na ten system nie mamy 
żadnego wpływu i jako gmina musimy się do 
niego dostosować- dodał burmistrz.

Jak podkreślił burmistrz 
trwają już prace nad podpisaniem nowelizacji 
ustawy „śmieciowej” przez prezydenta RP, co 
ma umożliwić samorządom wprowadzanie 
ulg dla biednych rodzin według kryterium 
dochodowego.
W dalszej części posiedzenia komisji radni 
wysłuchali Teresę Koszulińską, naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, która 
przedstawiła projekty uchwał na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej dotyczące Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni 
zaopiniowali zmiany w gminnym budżecie 
przedstawione przez Grzegorza Kozłowskiego, 
zastępcę burmistrza Mszczonowa. 
W myśl wprowadzonych zmian wprowadzono 
przesunięcia finansowe w tym m.in. w para-
grafie dotyczącym Punktu Rehabilitacyjnego 
w Mszczonowie, który cieszy się niebywałym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców.
- Musimy wspierać ten punkt, bo jest 
niezwykle potrzebny naszym mieszkańcom. 
Sam korzystam z rehabilitacji i jestem bardzo 

zadowolony ze świadczonych tam profesjo-
nalnych usług- tłumaczył radny Mirosław 
Wirowski.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek  wraz z prze-
wodniczącym Łukaszem Koperskim podkre-
ślili, że prowadzenie przez gminę Punktu 
Rehabilitacyjnego jest zadaniem, które samo-
rząd wykonuje z własnej inicjatywy ułatwiając 
mieszkańcom korzystanie z usług rehabili-
tacji, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia jest 
kompletnie niewydolny w zakresie usług reha-
bilitacyjnych.
- Musimy mieć świadomość, że gmina 
Mszczonów chcąc wyjść naprzeciw oczeki-
waniom i potrzebom mieszkańców gminy 
wyręcza NFZ z obowiązku finansowania 
świadczonych w tym punkcie usług. Jako 
samorząd chcemy w dalszym ciągu kontynu-
ować te zadanie bo takie są potrzeby naszych 
mieszkańców- oświadczył na koniec Łukasz 
Koperski.

Łukasz Nowakowski

10 grudnia 2014 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy 
Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek 
Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata 
Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Miro-
sław Wirowski  oraz radny Ryszard Stusiński, 
jako przewodniczący Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa.

Głównym tematem posiedzenia komisji było 
omówienie kwestii związanej z nowymi staw-
kami za odbiór śmieci. 
Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
poinformowała, że w dniu 3 grudnia br. został 
rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych z zamieszkałych nieruchomości. 
W związku z narzuconą przez operatora 
ceną za odbiór śmieci, zaistniała konieczność 
zmiany dotychczas obowiązujących stawek.
Zdaniem naczelnik Janiny Sitek do wyliczenia 

stawki za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi przyjęto liczbę mieszkańców gminy 
Mszczonów  wynoszącą 11.374 osób, a także 
koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi – 1.377.662,23 
zł w skali całego roku.
Na koszty funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadów komunalnych składają 
się: koszty odbierania, transportu, zbierania, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych (1.252.959,84 zł/rok – firma wybrana 
w drodze przetargu), koszty zakupu worków 
do segregacji odpadów, koszty kodów kresko-
wych oraz koszty obsługi administracyjnej. 
Na podstawie danych i wyliczeń ustalono, że 
całkowite koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
w skali roku będą wynosić 1.377.662,23 zł. : 
11.374 osoby : 12 m-cy = 10,10 zł.
Wpływy pozyskane z opłat ponoszonych przez 
mieszkańców, zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku, mają w całości pokryć 
koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Tak więc w 
celu pokrycia ww. kosztów funkcjonowania 

systemu proponuje się aby miesięczna stawka 
opłaty za gospodarowania odpadami komu-
nalnymi wynosiła 20,00 zł/mieszkańca w przy-
padku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny oraz 10,00 zł/miesz-
kańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny.
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka gmina 
musi dostosować się do rządowych prze-
pisów pomimo, iż ustawa „śmieciowa”, godzi 
głównie w ludzi najbiedniejszych i rodziny 
wielodzietne. Przepisy zabraniają bowiem 
władzom samorządowym wprowadzenia zróż-
nicowanych stawek,  a także jakiegokolwiek 
umorzenia opłaty ludziom biednym, jak miało 
to miejsce do tej pory.
Na pytania Andrzeja Osińskiego wiceprzewod-
niczącego RM oraz Jerzego Siniarskiego wice-
przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa (reprezentujących mieszkańców 
z terenów wiejskich), dotyczące kryteriów 
wyboru operatora oraz różnic w opłatach za 
śmieci w ościennych gminach, Janina Sitek 
podkreśliła, że przy wyborze operatora gmina 
brała kryterium ceny. Wygrała zatem firma, 
która złożyła najniższą cenę w przetargu.  
Różnica w cenie usługi pomiędzy najtań-
szym oferentem( wybranym przez gminę), a 
najdroższym wyniosła blisko 2 mln 800 tysięcy 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

22 grudnia 2014 r
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewod-
niczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodni-
czący RM Marek Zientek, wiceprzewodniczący 
RM Andrzej Osiński, radny Robert Głąbiński, 
radny Marek Buamel, radny Waldemar 

Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Mirosław 
Wirowski  oraz radny Ryszard Stusiński, jako 
przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i 
Rolnictwa.
W trakcie prac komisji, radni wysłuchali 

Barbarę Ciszewską, kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Jadwigę 
Laskowską, przewodniczącą Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
które omówiły projekt uchwały dotyczący 
zmiany gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w 
rodzinie.
Ponadto, członkowie komisji wysłuchali Teresę 
Koszulińską, naczelnika Wydziału Rozwoju 
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Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

zainstalowania lustra przy ulicy Towarowej przy wyjeździe z ulicy 
Cichej.
- Uważam to za pilną potrzebę, bowiem w tym miejscu znacznie 
ograniczona jest widoczność, a lustro w pewnej części wpłynęłoby 
na poprawę bezpieczeństwa- tłumaczył Mirosław Wirowski.
W odpowiedzi burmistrz zapewnił, że sprawą zajmie się pracownik 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, który wraz z przedstawicielem 
policji ocenią zasadność postawienia w tym miejscu lustra. Jeżeli 
będzie to zasadne, to lustro zostanie zamontowane.
Podczas sesji głos zabrały także mieszkanki  miejscowości Marków 
Towarzystwo, Czekaj i Lublinów, które zwróciły się z prośbą o pomoc 
w naprawie i doświetleniu dróg oraz zamontowaniu wiat przystan-
kowych dla dzieci dojeżdżających do szkół. Mieszkanki zwróciły 
także uwagę na problem TIR-ów, które mimo zakazów, nagminnie 
łamią przepisy, rozjeżdżając i niszcząc tym samym drogi w tychże  
miejscowościach.
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz Ewa Zielińska, 
dyrektor ZOPO poinformowali, że na wniosek rodziców odbywają 
się konsultacje w celu wytyczenia najkorzystniejszych miejsc zbiórki 
uczniów. Na bieżąco także rozważane są potrzeby postawienia 
dodatkowych wiat o ile jest to tylko zasadne i możliwe. 
W kwestii dotyczącej poruszania się TIR-ów po drogach objętych 
zakazem ruchu dla tak ciężkich aut, burmistrz podkreślił, że gmina 
w ramach umowy z policją ustaliła surowe egzekwowanie i nakła-
danie mandatów karnych na kierowców ciężarówek, którzy łamią 
przepisy.
- To jest ogromny problem i walka z wiatrakami, bowiem kierowcy 
sami siebie informują, gdzie stoi kontrola. Musimy się wspierać i 
nawzajem sobie pomagać, dlatego jak tylko mieszkańcy widzą sytu-
acje łamania przepisów warto zrobić zdjęcie telefonem i poinfor-
mować o tym fakcie policję- tłumaczył burmistrz.
Jeżeli chodzi o oświetlenie i naprawy dróg Józef Grzegorz Kurek 
oznajmił, że samorząd czyni wszelkie starania o doświetlanie 
miejsc, gdzie są budynki mieszkalne. Niestety z uwagi na ograni-
czone środki budżetowe nie czyni się takich inwestycji w nieza-
mieszkałych terenach. 
Zdaniem burmistrza najbliższe cztery lata to czas ostatnich możli-

wości uzyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych na 
gminne drogi. Do pozyskania są 3 miliony złotych, które w całości 
przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na gminne drogi. W związku 
z tym w pierwszej kolejności będą modernizowane szlaki komuni-
kacyjne, które spełniają określone parametry techniczne według 
wytycznych do ubiegania się o dofinansowanie. W dalszej kolej-
ności samorząd przystąpi do budowy pozostałych dróg w całości 
finansowanych z budżetu gminy, w tym dróg w miejscowościach 
Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów.
- W Państwa miejscowościach co roku drogi były i będą naprawiane 
z funduszu sołeckiego. Jak tylko pozwolą na to środki będą one 
także utwardzane  nawierzchnią emulsyjną lub asfaltową- zapowie-
dział, szef mszczonowskiego ratusza.
Głos zabrał także radny Andrzej Osial, reprezentujący sołectwa 
Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Świnice, Marków Towa-
rzystwo, Wręczę, Olszówkę-Nowy Dworek, który zadeklarował, że 
jako radny jest otwarty na pomoc swoim wyborcom, tylko musi być 
informowany o istniejących problemach.
-  Staram się na bieżąco reagować na docierające do mnie infor-
macje o potrzebach i problemach mieszkańców, o ile takie są do 
mnie zgłaszane- tłumaczył radny Andrzej Osial. 
Na zakończenie głos zabrał Łukasz Koperki, przewodniczący Rady 
Miejskiej, który podkreślił, że rzeczą oczywistą jest, że mieszkańcy 
w pierwszej kolejności ze swoimi problemami życia codziennego 
zgłaszają się do swoich radnych, wójta, burmistrza czy prezydenta 
miasta.  
- Samorząd Mszczonowa nigdy nie uchylał się od tego, żeby przyj-
mować problemy i stosownie interweniować w imieniu swoich 
wyborców nawet w instytucjach wyższego szczebla. Jednak to 
mieszkańcy muszą dawać impulsy dla nas, bo radni, burmistrz i 
pracownicy Urzędu, mogą działać i służyć mieszkańcom, jeżeli tylko 
zostaną poinformowani o danej sprawie- mówił Łukasz Koperski.
Cieszę się, że mieszkańcy są aktywni, bo aktywne społeczeństwo 
wymusza działania i zmiany na lepsze, dlatego dziś mamy szczęście 
żyć w nowej Polsce- dodał na koniec przewodniczący RM. 

Łukasz Nowakowski 
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Merkuriusz Mszczonowski    styczeń 2015 / nr 1 (230)       1110       Merkuriusz Mszczonowski    styczeń 2015 / nr 1 (230)

Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie oraz Jadwigę Jeznach, kierownika 
Pracowni Urbanistyczno-Projektowej, które 
szczegółowo przedstawiły projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów.
Korzystając z okazji Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM, reprezentujący mieszkańców 
z terenu Osuchowa i przyległych miejsco-
wości przypomniał o potrzebie rozbudowy 
osuchowskiej nekropoli.
- Chciałbym zapytać jak wyglądają kwestie 
formalne dotyczące wyłączenia lasów 
państwowych na potrzeby powiększenia 
osuchowskiego cmentarza- pytał Marek 
Zientek.
W odpowiedzi naczelnik Teresa Koszulińska 
oraz Jadwiga Jeznach poinformowały, że 
aktualnie trwają prace nad opracowaniem 
dokumentacji w której szczegółowo określone 
zostaną kwestie rozbudowy cmentarza.
W dalszej części komisji, radni wysłuchali 
Grzegorza Kozłowskiego, zastępcę burmistrza 

Mszczonowa, który omówił projekt zmian 
w budżecie na rok 2014 oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej informując o przesu-
nięciach finansowych zarówno po stronie 
dochodów jak i wydatków.
Z kolei uczestniczący w pracach komisji 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował 
o stanie bezrobocia w gminie Mszczonów 
wskazując, że według danych na koniec listo-
pada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Żyrardowie zarejestrowanych było 487 osób 
z gminy Mszczonów, z czego 255- to osoby 
trwale bezrobotne. 
Zdaniem burmistrza dzięki powstającym na 
terenie gminy firmom  bezrobocie w Mszczo-
nowie jest niższe niż w pozostałych samorzą-
dach powiatu żyrardowskiego. Józef Grzegorz 
Kurek podkreślił również, że wiosną przy-
szłego roku rozpocznie się nabór pracowników 
do nowej firmy, która funkcjonuje w miejscu 
byłego mszczonowskiego oddziału Warszaw-
skiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. 
W części poświęconej sprawom różnym 
radny Andrzej Osial pytał o wprowadzenie 

nowej organizacji ruchu w ulicy Szkolnej w 
Mszczonowie. Przypomnijmy, że nowe zasady 
miałyby wprowadzić ruch jednokierunkowy 
na tym odcinku, począwszy od ulicy Warszaw-
skiej.
W odpowiedzi burmistrz poinformował, że 
przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian 
odbędą się konsultacje z Wydziałem Komuni-
kacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Żyrardowie.
Radny Andrzej Osial pytał także o plany rozbu-
dowy centrum wsi w Lutkówce i we Wręczy.
Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że gmina 
Mszczonów czeka na uruchomienie środków 
na te projekty z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
- Liczymy na wsparcie ze środków zewnętrz-
nych obu projektów. Jeśli dostaniemy tylko 
informację, że nasze inwestycje uzyskają 
wsparcie finansowe, to gmina ogłosi przetarg 
na wykonawcę- zapewnił burmistrz Mszczo-
nowa.

Łukasz Nowakowski

13 stycznia 2015r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
Renata Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny 
Dariusz Olesiński, radny Piotr Chyła oraz radna 
Barbara Gryglewska jako przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Głównym tematem posiedzenia komisji było 
wysłuchanie informacji z działalności służby 
zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Kierownik przychodni w Mszczonowie dr 
Sławomir Myszkowski zdał sprawozdanie 
dotyczące świadczonych usług zdrowotnych 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz w zakresie ginekologicznej ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej, realizowanych 
w ramach podpisanej umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w roku 2014.
Lekarz przedstawił także działanie przychodni 
zwracając uwagę na ilości przyjmowanych 
pacjentów i liczbę przeprowadzanych badań, 
których z roku na rok przybywa.
Tylko w minionym roku lekarze mszczonow-
skiego NZOZ-u udzielili blisko 49 tysięcy porad 
lekarskich, w tym 828 były to wizyty domowe.  
Ponadto, w mszczonowskiej placówce zdro-
wotnej podobnie jak w latach ubiegłych świad-
czona była usługa w ramach bezpłatnej opieki 
ginekologiczno- położniczej z której skorzy-
stano ponad 1600 razy.
Jak podkreślił doktor Sławomir Myszkowski 
środki przeznaczane przez NFZ są niewspół-
mierne do zapotrzebowania na tego typu 
usługi świadczone przez przychodnię.
W trakcie dyskusji radni pytali o możliwość 
zatrudnienia lekarzy specjalistów w ramach 
dodatkowego kontraktu z Narodowym Fundu-

szem Zdrowia.
- Kwestia lekarzy specjalistów wraca jak bume-
rang bowiem istnieje zapotrzebowanie na 
tego typu usługi wśród naszych mieszkańców. 
Dlatego zwracam się z pytaniem czy jest 
jakakolwiek możliwość aby w Mszczonowie 
przyjmowali lekarze specjaliści- pytała radna 
Barbara Gryglewska.
- W przychodniach zdrowia gmin ościennych 
zatrudnieni są lekarze specjaliści w ramach 
NFZ. Jak wygląda kwestia wprowadzenia takich 
rozwiązań w naszej jednostce- pytał radny 
Dariusz Olesiński.
W odpowiedzi Sławomir Myszkowski podkre-
ślił, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie ogłasza 
nowych kontraktów na lekarzy specjalistów na 
terenie powiatu żyrardowskiego.
- Według algorytmu, jaki wylicza NFZ w 
naszym powiecie zapewniony jest wystarcza-
jący poziom specjalistów. Poza tym musimy 
mieć świadomość, że na rynku jest coraz mniej 
lekarzy specjalistów bowiem gro osób wyjeżdża 
do pracy za granicę, gdzie mają lepsze warunki 
pracy-tłumaczył dr Myszkowski.
Zdaniem kierownika mszczonowskiej placówki 
kolejnym problemem jest dostosowanie 
budynku przychodni do większej ilości gabi-

netów i specjalistycznego sprzętu.
Uczestniczący w posiedzeniu komisji burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek poinformował, że lekarze 
i przychodnia mogą liczyć na wsparcie mszczo-
nowskiego samorządu, zarówno w kwestii 
prowadzenia negocjacji z mazowieckim 
oddziałem NFZ i dostosowaniu budynku do 
obowiązujących wymogów.
Doktor Sławomir Myszkowski podziękował 
władzom Mszczonowa za pomoc, życzliwość i 
bardzo dobrą współpracę.
W dalszej części radni wysłuchali Ewę Zielińską, 
dyrektora ZOPO, która omówiła projekt 
uchwały w sprawie określenia kryteriów rekru-
tacyjnych, wartości punktowej poszczególnych 
kryteriów oraz rodzajów dokumentów składa-
nych w celu potwierdzenia spełniania kryte-
rium w drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez gminę Mszczonów.
Projekt uchwały na najbliższą sesję przedsta-
wiła także Barbara Ciszewska, kierownik MOPS, 
która omówiła zmiany gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alko-
holowych oraz przeciwdziałania narkomanii i 
przemocy w rodzinie.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

14 stycznia 2015r
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński, radny Jerzy 
Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny Marek 
Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata 
Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Miro-
sław Wirowski, radny Andrzej Osial  oraz radny 
Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W pierwszej kolejności członkowie komisji 
wysłuchali Ewę Zielińską, dyrektora Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych, która szczegó-
łowo omówiła projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punk-
towej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów 
dokumentów składanych w celu potwierdzenia 
spełniania kryterium w drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez gminę 
Mszczonów.
Jak podkreśliła dyrektor w trakcie rekrutacji w 
pierwszej kolejności rozpatrywane są kryteria 
rządowe, a następnie warunki określone na 
mocy uchwały Rady Miejskiej.
Na pytanie radnego Mirosława Wirowskiego 
dotyczące przebiegu rekrutacji do Miejskiego 
Przedszkola w roku 2014, Ewa Zielińska poin-
formowała, że ubiegłoroczna rekrutacja 
przebiegła sprawnie, zaś część dzieci z przy-
czyn formalnych nie zakwalifikowało się do 
publicznej placówki.
W odpowiedzi uczestniczący w posiedzeniu 
komisji burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkre-
ślił, że istnieje realna szansa, aby od września 

bieżącego roku w Mszczonowie uruchomiona 
została kolejna samorządowa placówka dzia-
łająca w ramach tzw. przedszkoli za złotówkę, 
która będzie w stanie przyjąć dodatkowo 25 
dzieci w wieku przedszkolnym.
W dalszej części posiedzenia komisji, radni 
wysłuchali Grzegorza Kozłowskiego, zastępcę 
burmistrza Mszczonowa, który omówił projekt 
budżetu na rok 2015.
Projekt zakłada dochody budżetu w wyso-
kości 53.380.938 zł, z czego dochody bieżące 
stanowią kwotę 46.343.773 zł, zaś dochody 
majątkowe kwotę 7.037.165 zł.
W ramach dochodów bieżących podatki i 
opłaty lokalne stanowią kwotę 29.958.668 
zł, subwencja oświatowa kwotę 8.768.270 
zł, dochody z przeznaczeniem na pomoc 
społeczną kwotę 3.070.500 zł, zaś dochody z 
działalności w ramach kultury fizycznej kwotę 
2.689.000 zł.
W ramach dochodów majątkowych kwota 
6.987.165 zł stanowi dofinansowanie unijne do 
realizowanych w 2015 roku projektów. 
Projekt budżetu zakłada wydatki w kwocie 
55.107.636 zł, z czego wydatki bieżące  
stanowią kwotę 41.230.255 zł, zaś wydatki 
majątkowe kwotę 13.877.381 zł, co stanowi 
25,18% wydatków ogółem.
Najwyższe pozycje wydatkowe w budżecie to 
„Oświata i wychowanie” z kwotą 16.021.543 zł, 
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
z kwotą 15.229.538 zł, „Pomoc społeczna” z 
kwotą 4.768.736 zł i „Kultura fizyczna”  z kwotą 
4.326.941 zł.
W wydatkach budżetu zaplanowane zostały 
między innymi takie pozycje jak tzw. „janosi-
kowe” w kwocie 300.971 zł, czy też „Fundusz 

sołecki” w kwocie 455.021 zł.
W ramach wydatków majątkowych zapla-
nowano środki na realizację miedzy innymi 
takich  zadań jak: modernizacja oczyszczalni 
ścieków (8.836.994 zł), dotacja dla ZGKiM na 
realizację kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie 
z  okolicznymi  miejscowościami i wodociągu w 
Wygnance i Osuchowie (3.589.700 zł), budowa 
chodnika we Wręczy (574.000 zł), budowa 
chodnika w Lutkówce (337.000 zł), opraco-
wanie dokumentacji technicznej dla uzbro-
jenia terenów inwestycyjnych (113.898 zł) oraz 
powiększenie oferty turystycznej  mszczonow-
skich Term (197.200 zł) i wyposażenie sauny i 
groty solnej  (120.000 zł).
Kolejnym projektem przedstawionym komisji  
był projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Mszczonów na lata 2015-2023. 
Jak poinformował Grzegorz Kozłowski zarówno 
budżet gminy Mszczonów na rok 2015 jak i 
WPF zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową.
W punkcie dotyczącym spraw różnych radni 
mieli możliwość przedyskutowania bieżących 
wydarzeń i planów rozwoju gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
zwrócił się z propozycją organizacji w Mszczo-
nowie obchodów jubileuszowych z okazji 25- 
lecia samorządu w Polsce.
- Uważam, że mamy co świętować i z czego się 
cieszyć bowiem ostatnie 25 lat oznacza trans-
formację, rozwój, a także ogromny sukces 
naszego Mszczonowa, ale i całego kraju- tłuma-
czył Łukasz Koperski.
W wyniku dyskusji wszyscy radni  wraz z  burmi-
strzem Józefem Grzegorzem Kurkiem podzielili 
zdanie przewodniczącego Koperskiego, stwier-
dzając, że impreza mus mieć charakter lokalny 
skierowany głównie do mieszkańców miasta i 
gminy Mszczonów.
Na zakończenie prac komisji radni przyjęli plan 
prac Rady Miejskiej oraz Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa na rok 2015.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W ramach prowadzonych przez Starostę Żyrardowskiego postępowa-
niach w sprawie ustalenia klasyfikacji gleboznawczej informuje się, 
że wszczęta została procedura weryfikacyjna użytków gruntowych 
oraz gleboznawczej klasyfikacji uzupełniającej.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie 
klasyfikacyjnym gruntów, zostanie powiadomiony przez klasyfikatora 

o miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyj-
nych w terenie. 

Natomiast odrębnym pismem zostanie powiadomiony o miejscu 
i terminie wyłożenia na okres 14 dni do wglądu projektu ustalenia 
klasyfikacji.
Po rozpatrzeniu projektu klasyfikacji i zgłoszonych do tego projektu 
zastrzeżeń zostanie wydana decyzja. Ostateczna decyzja stanowić 
będzie podstawę do wniesienia zmian do ewidencji gruntów wynika-
jących z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy kontaktować się ze 
Starostwem Powiatowym w Żyrardowie ( tel. 46 855-45-69) lub firmą 
wykonującą czynności związane z opracowaniem aktualizacji operatu 
klasyfikacyjnego ( tel.600-450-912).

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY 
MSZCZONÓW
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Jak co roku w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie odbyło się spotkanie 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka z przedstawicielami 34 sołectw z 
terenu całej gminy. Była to świetna okazja do zapoznania się z planami 
na przyszły rok oraz wspólnego przedyskutowania problemów z 
którymi borykają się mieszkańcy wsi.
 
Na wstępie Józef Grzegorz Kurek podziękował w imieniu radnych Rady 
Miejskiej i swoim, za oddane głosy w tegorocznych wyborach samo-
rządowych, zobowiązując się tym samym do kontynuowania wzorowej 
i konstruktywnej współpracy między władzami gminy a wszystkimi 
sołectwami.

Zebrania i wybory w sołectwach
Jednym z pierwszych punktów narady z sołtysami było omówienie 
kwestii organizacji zebrań z mieszkańcami w poszczególnych sołec-
twach. Jak zapowiedział burmistrz, do każdego mieszkańca wysłane 
zostanie zaproszenie z dniem, godziną i miejscem zebrania. Korzystając 
z okazji burmistrz życzył sołtysom pozytywnych i bezproblemowych 
rozstrzygnięć w trakcie przyszłorocznych wyborów na sołtysów wsi.  

Fundusz sołecki
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że w dalszym ciągu gmina 
Mszczonów będzie wydzielała w swoim budżecie środki na tzw. fundusz 
sołecki. Burmistrz zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby środki pocho-
dzące z funduszu sołeckiego były przeznaczane głównie na naprawy i 
remonty dróg, a w dalszej kolejności na pozostałe zadania.

Drogi
W przyszłym roku gmina Mszczonów wystąpi z wnioskiem o dofinan-
sowanie dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Burmistrz 
podkreślił, że priorytetem będzie ścisła współpraca z powiatem żyrar-
dowskim w kwestii napraw dróg powiatowych, które wymagają natych-
miastowej interwencji.
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka przełomowym okresem wzmożonych 
inwestycji drogowych będzie rok 2016, bowiem w roku 2015 opraco-
wywane będą plany i dokumentacje drogowe, po czym nastąpi reali-
zacja tychże inwestycji.

Inwestycje w gminie
Burmistrz poinformował zebranych, że aktualna kadencja przypada-
jąca na lata 2014-2018 to okres ostatnich lat pozyskiwania środków 
europejskich na inwestycje twarde dlatego gmina Mszczonów będzie 
starała się maksymalnie wykorzystać te możliwości.
Samorząd zamierza skończyć wodociąg na terenie Wygnanki na który 
ogłoszony został już przetarg. 
W planach jest także wykonanie kanalizacji w miejscowości Marianka 
i Bronisławów. Mieszkańcy pozostałych miejscowości ze względu na 
rozproszenie budynków mieszkalnych i brak zwartej zabudowy będą 
mieli możliwość otrzymania dofinansowania zakupu i instalacji tzw. 
biobloków w miejscach, gdzie nie ma aktualnie możliwości doprowa-
dzenia instalacji kanalizacyjnej. Wkrótce wymogi unijne i tak zmuszą 
rolników do tego typu inwestycji, a teraz jest szansa, aby zrobić to dużo 
taniej. Czym więcej chętnych znajdzie się na tego typu inwestycję, tym 
cena jednostkowa dla gospodarstwa będzie niższa. 
Gmina zamierza również przebudować centrum wsi Wręcza i  Lutkówka 
na które samorząd będzie chciał uzyskać dofinansowanie.
Przy współudziale środków Unii Europejskiej planowane jest także 
przeprowadzenie modernizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach 
Towarzystwo i Zbiroży.
Burmistrz przypomniał również o pomyśle zaadaptowania budynku 
komisariatu policji w Mszczonowie na potrzeby powstania Domu 
Dziennej Opieki dla osób starszych, które z uwagi na stan zdrowia nie są 
w stanie samodzielnie pozostać w domu. Projekt ten zostanie zrealizo-
wany po wcześniejszym wybudowaniu nowej siedziby policji przy ulicy 
Warszawskiej.

 
Park of Poland
W związku z planowaną inwestycją Park of Poland do mieszkańców 
miasta i gminy Mszczonów trafi ankieta mająca na celu zbadać ocze-
kiwania respondentów pod względem szkoleń zawodowych, przygoto-
wujących do pracy w Aquaparku. Celem kursów będzie przekwalifiko-
wanie zawodowe mieszkańców na potrzeby inwestycji. Jak podkreślił 
Józef Grzegorz Kurek, mieszkańcy miasta i gminy będą mieli pierw-
szeństwo w otrzymaniu pracy w kompleksie, a szkolenia organizowane 
będą przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.
Burmistrz poinformował również, że na terenie Mszczonowa powstają 
nowe firmy, które wygenerują dodatkowe miejsca pracy.
.
Ustawa „śmieciowa” 
Wiele uwagi burmistrz poświęcił omówieniu kwestii związanej ze 
zmianą opłaty za odbiór śmieci. Z uwagi na wzrost kosztów wywozu 
śmieci przez operatora, zmianie ulegnie stawka za odbiór odpadów, 
która wynosić będzie 10 złotych od osoby.
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka gmina musi dostosować się do rządo-
wych przepisów pomimo, iż ustawa „śmieciowa”, godzi głównie w ludzi 
najbiedniejszych i rodziny wielodzietne. Przepisy zabraniają bowiem 
władzom samorządowym wprowadzenia zróżnicowanych stawek,  a 
także jakiegokolwiek umorzenia opłaty ludziom biednym, jak miało to 
miejsce do tej pory.
W związku z tym, burmistrz wraz z radnymi chcąc zrekompensować 
rolnikom opłatę za śmieci zmniejszyli wysokość podatku rolnego. Taki 
zabieg miał na celu odciążyć budżety najbiedniejszych mieszkańców 
terenów wiejskich.
Jak podkreślił burmistrz w sejmie trwają prace nad nowelizacją tej 
ustawy, co w przyszłości ma umożliwić samorządom wprowadzanie 
ulg dla samotnych osób, rodzin wielodzietnych i tych, które objęte są 
pomocą MOPS.

Sprawy różne
Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO zwróciła się z prośbą do właścicieli 
nieruchomości o przycinanie odrostów drzew i krzewów, wyrasta-
jących z prywatnych posesji na pobocza dróg. Wystające na ulice 
gałęzie znacznie utrudniają przejazd autobusów szkolnych dowożących 
dzieci do szkół. Dyrektor prosiła także o zgłaszanie do ZOPO sytuacji o 
nieprzejezdności dróg. Dzięki temu wykluczy się sytuacje zakopywania 
się autobusów szkolnych na nieodśnieżonych odcinkach. 
Korzystając z obecności przedstawicieli sołectw pracownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą, żeby wszyscy miesz-
kańcy zwracali uwagę na osoby starsze, samotne lub wręcz bezdomne 
w okresie mrozów, aby nie doszło do przypadków zamarznięć. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej ma bowiem podpisaną umowę z domem 
opieki w Oryszewie i każdy potrzebujący znajdzie tam bezpłatną 
opiekę. Konieczna jest tu jednak dobra współpraca i informacja od 
mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, że na ich terenie jest osoba 
potrzebująca pomocy. 
Z kolei obecni na spotkaniu funkcjonariusze policji poinformowali, że 
co roku w okresie przed-
świątecznym dochodzi 
do częstych kradzieży 

Spotkanie

Narada z sołtysami

Wszystkich przybyłych powitał burmistrz Józef Grzegorz Kurek

WIEŚCI Z RATUSZA

choinek w związku z czym mszczonowski komisariat apeluje o zgła-
szanie policji podejrzanie wyglądających samochodów dostawczych.

Na zakończenie narady, burmistrz Józef Grzegorz Kurek z okazji nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia życzył wszystkim sołtysom zdrowia, 
powodzenia w wyborach, a w szczególności dużo cierpliwości i spokoju 
na co dzień.

Łukasz Nowakowski

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grze-
gorzem Kurkiem-  na temat tego co czeka 
mszczonowian w nowym roku i niedawno 
rozpoczętej kadencji - rozmawia Mateusz 

Milczarek.  

Panie Burmistrzu,  rozpoczął się kolejny rok, który jest jednocześnie 
pierwszym w  nowej,  samorządowej kadencji. W związku z tym 
proszę  dokonać  podsumowania tego co udało się  w Mszczonowie 
dokonać  podczas ostatnich dwunastu miesięcy oraz  poinformować 
mieszkańców, jakie są plany mszczonowskiego samorządu na ten rok 
oraz całą  kadencję 2014-2018. 
Dokonując podsumowania roku 2014 nie sposób nie odnieść się do 
wyborów samorządowych, jakie odbyły się w listopadzie. Nie chciałby 
się  długo rozwodzić  na ten temat, ale muszę wspomnieć, że ich wynik 
dowiódł jednoznacznie, że dotychczasowe poczynania samorządu i 
obrane kierunki rozwoju gminy  mają pełną   akceptację  mieszkańców. 
Radnymi na nową  kadencję  zostali wszyscy, którzy byli wystawieni na 
liście mszczonowskiego Forum Samorządowego, natomiast ja , jako 
lider ugrupowania  zostałem obdarzony przez wyborców przeszło 85% 
poparciem. Jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy  za 
okazane zaufanie, a przede wszystkim za to, iż  uczestnicząc w wyborach 
dali wyraz temu, iż  sprawy naszej Małej Ojczyzny  nie są  im obojętne. 
Z wydarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w roku 2014  w pierwszej 
kolejności chciałbym zwrócić  uwagę  na to, iż udało się nam powrócić 
do zapoczątkowanej  na przełomie poprzednich kadencji samorządo-
wych sprawy, związanej  z parkiem rozrywki we Wręczy. Po okresie 
zastoju, spowodowanym  brakiem współpracy przy tej potężnej inwe-
stycji ze strony rządu, mamy w końcu przełom. W tym roku, a właściwie  
w jego pierwszej połowie mają się  rozpocząć    prace budowlane, a 
zakończenie pierwszego etapu parku rozrywki, w postaci gigantycznego 
aquaparku ma nastąpić już w roku przyszłym. 

Rozumiem, że łączy Pan olbrzymie nadzieje z tą inwe-
stycją? 

To będzie przełomowy moment dla naszej gminy. Dostaniemy  potężny 
impuls do dalszego rozwoju. Przede wszystkim ta inwestycja wygene-
ruje  około tysiąca  nowych miejsc pracy. Uważam, że właśnie  to jest 
najważniejsze  dla  mieszkańców.  Przypomnę, że  głównym celem, 
całego samorządu w tej kadencji, będą działania na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy.    

Czy będą  one powstawać  także w innych miejscach niż  park 
rozrywki? 
Oczywiście. Park wygeneruje też  wiele nowych miejsc pracy w całej 
sferze firm kooperujących z nim, a także obsługujących osoby, które 
zechcą  z jego powodu odwiedzić  Mszczonów. Oprócz tego cały czas 
wspieramy rozwój naszych terenów przemysłowych, które nieprze-
rwanie od 1995 roku (od momentu powstania) zapewniają  rozwój 
naszej gminie.

Mam rozumieć, że będą nowe inwestycje w dzielnicach przemysło-
wych?
Ci, którzy czasami przejeżdżają przez dzielnice przemysłowe wiedzą , 
że trwają  tam już  prace budowlane. Przy biurowcu FM-u budowana 
jest stacja paliw, natomiast w pobliżu hali  YKK powstaje magazyn firmy 
ID. Wszystko na to wskazuje, że możemy też  spodziewać się w najbliż-
szym czasie w Mszczonowie kolejnego dużego inwestora. Jednak  póki 
wszystkie formalności  nie zostaną załatwione nie chciałbym jeszcze 
zdradzać jego nazwy.  W tej kadencji będziemy intensywnie inwe-
stować w tereny, na których będą  mogły się lokować  nowe firmy. 
Ufam, że w pierwszej kolejności nowe  przedsiębiorstwa pojawiać  się 
zaczną  w okolicach Keramzytu, gdzie stworzyliśmy już dla nich odpo-
wiednią  infrastrukturę. 

Jakie inwestycje samorządowe czekają  nas w najbliższym czasie? 
Tu niezmiennie odpowiadam, że  kolejność ich wykonywania zależy od 
tego na co uda się nam pozyskać  dofinansowanie zewnętrzne. Środki 
budżetowe chcemy przeznaczać na wkład własny w projekty, na które 
uda nam się  pozyskać  pieniądze z zewnątrz. To ostatnia kadencja, 
w której możemy liczyć na duże środki unijne. Musimy jak najpełniej 
wykorzystać  ten czas. Po raz kolejny historia nie da nam już takiej 
szansy. 

Czyli nie ma obecnie szans  na uzyskanie listy dróg i ulic, jakie mogą 
liczyć  na nowe nawierzchnie, czy tez  harmonogramu innych przed-
sięwzięć, na które oczekują  mieszkańcy? 
Chcemy spełnić  wszystkie oczekiwania mszczonowian i mieszkańców 
gminnych wsi, jednak – tak jak już wytłumaczyłem- kolejność prac 
będziemy uzależniać  od uzyskanych dofinansowań.  

Wywiad

Nowe miejsca pracy i poprawa 
warunków  życia mieszkańców –  
TO MÓJ CEL 
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W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Nowe inwestycje i firmy – to wizytówki Gminy Mszczonów i z pewno-
ścią  poświęca Pan im wiele uwagi, proszę  natomiast zdradzić, jakie 
są  zamierzenia samorządu w kwestiach, które umownie możemy 
określić, jako prospołeczne? 
 W tej kadencji  najwięcej uwagi zamierzamy poświecić  sprawom, 
związanym z nowymi miejscami pracy. Duże wyzwanie stoi więc przed 
Gminnym Centrum Informacji, które specjalizuje się w przeprowa-
dzaniu szkoleń zawodowych. Musimy przygotować  mieszkańców do 
tego, aby byli gotowi do podjęcia pracy w aquaparku oraz w nowych 
firmach, jakie niebawem pojawią się na naszym terenie. To szalenie 
ważne, aby miejsca pracy generowane w gminie Mszczonów zajmowali  
mszczonowianie. Chcemy też  zadbać  o tych mieszkańców, którzy w 
sposób szczególny potrzebują opieki. Dla osób starszych i schorowa-
nych zamierzamy utworzyć  w mieście dom dziennego pobytu. Zamie-
rzamy także poszerzać  ofertę  rehabilitacyjną. TERMY dają nam  po 
temu olbrzymie możliwości. Prowadzone są  już w tej sprawie rozmowy 
z przedstawicielami NFZ-tu. Mieszkańcy muszą mieć  też stworzone 
odpowiednie warunki do odpoczynku. Zamierzamy teren wokół naszej 
świątyni farnej urządzić  dla potrzeb rekreacji. Dzięki temu upiększymy 
też  centrum miasta. W szkołach gminnych  wprowadzimy   metody 
ekologicznego pozyskiwania energii. Pojawią  się w nich więc pompy 
cieplne i ogniwa fotovoltaliczne. Uporządkujemy też  tereny naszego 
drobnego handlu. Myślę  tu o modernizacji gminnego targowiska. To 
ważne, aby lokalni przedsiębiorcy , rolnicy i hodowcy mieli stworzone 
godne warunki do prowadzeni działalności handlowej. 

Wiele się mówiło w ostatniej kadencji o  połączeniu kolejowym 
naszego miasta ze stolicą. Czy są  szansę  na realizację tego zamie-
rzenia? 
Przed wyborami posądzano mnie nawet, że tą sprawę  wykorzystuję  
jako część kampanii. Nic bardziej mylnego.  Samorząd naprawdę   
bardzo mocno pracuje  nad tym, aby Mszczonów zyskał takie połą-
czenie. Niestety plany utworzenia kolei dojazdowej wzdłuż  trasy szyb-
kiego ruchu Warszawa- Katowice legły w gruzach. Staramy się za to, 
aby po zakończeniu modernizacji trasy Skierniewice – Łuków – Pilawa, 
poprzez Piaseczno, takie połączenie z Warszawą jednak powstało. 
Zabiegamy ponadto, żeby w oparciu o stację w Szeligach można było 
do Warszawy podróżować  CMK-ą. Wierzę, że któryś  z kierunków 
naszych działań pozwoli w końcu doprowadzić  do kolejowego połą-
czenia Mszczonowa z Warszawą. 

Podsumowując, kierunkami  rozwoju  właśnie rozpoczętej kadencji 
będą nowe miejsca pracy i poprawa życia mieszkańców?
Dokładnie tak. Zamierzamy zrealizować  nasze przedwyborcze obiet-
nice w stu procentach. Chciałbym na koniec zwrócić  uwagę  na jeszcze 
jedną  sprawę. W tej kadencji będziemy obchodzić 640. rocznicę  
nadania Mszczonowowi praw miejskich. Z naszej historii możemy być  
dumni. Na pewno nie zapomnimy o tej rocznicy i położymy tez  odpo-
wiedni nacisk na edukację  historyczną. 
Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję  bardzo.   

W dniu 11 grudnia 2014 r. w warszawskim hotelu Hetman Mazo-
wiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję 
regionalną podsumowującą Projekt „ECOOP – Cyfrowe środowisko 
współdziałania”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a do udziału zostali 
zaproszeni przedstawiciele instytucji samorządowych oraz Lokalnych 
Grup Działania z terenu Mazowsza. Celem konferencji było przekazanie 
doświadczeń zdobytych podczas realizacji Projektu oraz dyskusja nad 
sposobami wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na tere-
nach wiejskich i w małych miastach.

Projekt „E-COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania” otrzymał 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Międzyregionalnej INTERREG IV C. Celem Programu INTERREG IV C 
jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obsza-
rach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy realizowanej poprzez 
wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych 
praktyk. Inicjatorem i liderem Projektu ECOOP jest francuski Depar-
tament Gironde, zaś jego Partnerami, obok Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego reprezentującego Polskę, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz instytucje publiczne z dziesięciu innych krajów 
Europy: Miasto Terni (Włochy), Akademicki Instytut Badawczy Tech-
nologii Komputerowych (Grecja), Stowarzyszenie Gmin Regionu 
Västernorrland (Szwecja), Miasto Iasi (Rumunia), Regionalna Agencja 
Rozwoju Regionu Transdunajskiego Zachodniego (Węgry), Miasto 
Jyväskylä (Finlandia), Hrabstwo Cambridgeshire (Wielka Brytania), 
Rada Prowincji Barcelona (Hiszpania), Uniwersytet Ekonomiczny w 
Bratysławie. Wydział Zarządzania w Koszycach (Słowacja) oraz ERNACT 
EEIG (Europejska Sieć Regionów na rzecz Zastosowań Technologii 
Komunikacyjnych, Irlandia). 

W ramach realizacji Projektu przedstawiciele jednostek i instytucji 
partnerskich mieli okazję odbywać wizyty studyjne w krajach zaanga-
żowanych w E-COOP, by poznawać przykłady „dobrych praktyk” w dzie-
dzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich i 
w małych miastach. W Polsce jedną z nielicznych odwiedzonych insty-
tucji było Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, którego sposób 

funkcjonowania i szerokie spektrum działalności zostały uznane za 
wzór elastycznego podejścia do zaspokajania potrzeb społeczeństwa, 
nie tylko zresztą w zakresie wsparcia informacyjno-technologicznego. 

GCI podjęło również współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w celu wdrożenia w lokalnym środowisku jednej 
z „dobrych praktyk” przedstawionych przez zagranicznych Partnerów 
E-COOP. W okresie październik-maj 2014 roku GCI realizowało mikro-
implementację „Moja historia – integracja pokoleń”, która została 
zainspirowana przez projekt „My story”. Pracownicy Centrum wraz z 
młodzieżą oraz osobami starszymi z terenu Gminy Mszczonów mieli za 
zadanie stworzenie materiałów w formie videoblogów. Celem mikro-
implementacji była integracja pokoleń, która doprowadziła do nagrania 
przez młodych ludzi wspomnień seniorów dotyczących wojennej 
historii Mszczonowa oraz ciekawych zawodów. Efekty mikroimplemen-
tacji, szesnaście videoblogów, można podziwiać za pośrednictwem 
stron internetowych Mszczonowa, GCI oraz Izby Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej, serwisu YouTube oraz portalu społecznościowego Facebook. 

Podczas grudniowej konferencji pokazane zostały „dobre praktyki” 
oraz działania zrealizowane w ramach E-COOP. Pierwszym prezentu-
jącym podczas spotkania był dr Krzysztof Heller, koordynator meryto-
ryczny Projektu E-COOP. W swoim wystąpieniu przedstawił on genezę 
całego Projektu, cele oraz główne, podjęte działania, a także efekty 
międzynarodowej współpracy podczas jego realizacji. Prezentacja ta 
obejmowała także analizę wyników badań dotyczących dostępu do 
internetu oraz nowych technologii, przyczyn niekorzystania z tych 
usług oraz sposobów rozwoju dostępu i zainteresowania Internetem 
na obszarach wiejskich i w małych miastach. Kolejną prelegentką była 
dr Emilia Branny-Jankowska koordynator merytoryczny Projektu. W 
swojej prezentacji opowiedziała ona zgromadzonym o „dobrych prak-
tykach” zebranych w trakcie realizacji międzynarodowego Projektu 
E-COOP. Jako ostatnia przemawiała Dagmara Bednarek, pracownik 
Gminnego Centrum Informacji, która opowiedziała o mikroimple-
mentacji pomysłu „My story” w Mszczonowie. Swoje wystąpienie 
zakończyła krótkim pokazem najlepszego z videoblogów, które zostały 
zrealizowane w ramach Działania „Moja historia – integracja pokoleń”. 
Druga część konferencji obejmowała dwugodzinne spotkanie doty-
czące możliwości wykorzystania doświadczeń Projektu E-COOP - Digital 
Cooperatives na Mazowszu w nowej perspektywie finansowej 2014-
2020. Podczas swobodnej dyskusji samorządowcy oraz członkowie 
Lokalnych Grup Dzia-
łania wymieniali się 
opiniami i pomysłami, a 

„E-COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania”

Konferencja podsumowująca Projekt 
E-COOP 

także zadawali pytania obecnym na konferencji pracownikom MODR, 
szczególnie Zastępcy Dyrektora Ośrodka, Agacie Sosińskiej, która 
prowadziła całą konferencję podsumowującą Projekt. Jak zgodnie 
uznali wszyscy obecni; zaproszeni samorządowcy, działacze a także 
przedstawiciele realizatora – Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Warszawie, inicjatywy takie, jak Projekt ECOOP są cenną 
inspiracją dla ludzi pragnących zmieniać rzeczywistość swojej „małej 
Ojczyzny”.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto.: Agnieszka Rembiszewska, MODR

Fundacja Plebania znowu zachwyca.  Na 
zorganizowany przez nią   świąteczny koncert, 
jaki odbył się  17 grudnia  w sali widowi-
skowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, 
przybyły tłumy. Wszystkie miejsca na widowni 
były zajęte. Chór dzieci ze świetlicy, prowa-
dzonej przez Fundację,  pod kierunkiem 

swej opiekunki Agnieszki Pleban zaśpiewał 
wiele kolęd, pastorałek oraz innych utworów, 
nawiązujących do Świat Bożego Narodzenia.  
Świąteczny nastrój, przepiękne dekoracje, 
dziecięcy wdzięk… wszystko to złożyło się na 
niesamowity efekt, który zaowocował wyjąt-
kowo udanym, klimatycznym wieczorem. 
Po dzieciach na   scenie MOK-u, również  ze 
świątecznym repertuarem wystąpił  zespół 
Rezonans. Następnie w Małej Galerii Ośrodka 
odbył się kiermasz stroików i  ozdób choin-
kowych.  Dopełnieniem koncertu i kiermaszu 
był świąteczny bankiet przygotowany w sali 
klubowej MOK-u. Każdy gość Plebanii mógł 

tego wieczoru poczuć  się jak na prawdziwej,  
rodzinnej Wigilii. 

MM

Mszczonowskie SZOPKI 
Tak,  podczas  Świat Bożego Narodzenia 2014 roku,  wyglądały 

tradycyjne SZOPKI w kościele farnym oraz Kaplicy p.w. Świętego 
Ojca Pio.

Świąteczny koncert

Rodzinnie – świątecznie - 
klimatycznie

WIEŚCI Z RATUSZA
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Jesteście najliczniejszą organizacją w naszej  
gminie i nigdy nie zawiedliście pokładanych 
w Was nadziei – tak do mszczonowskich 
strażaków podczas spotkania opłatkowego 
OSP zwrócił się  burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek. Dziekan Dekanatu Mszczonów ks. 
prałat Tadeusz Przybylski podziękował 
natomiast strażakom, za to, iż potrafią   
czuwać i w ramach swej ofiarnej  służby są  
zawsze gotowi nieść  pomoc innym. Kapelan 
powiatowy  jednostek OSP ks. proboszcz 
Sławomir Tulin życzył natomiast druhom, 
aby podejmowane przez nich interwencje 

zawsze kończyły się szczęśliwie i żeby jak 
najrzadziej musieli gnać  co tchu na sygnale 
w odpowiedzi na kolejne ludzkie tragedie.
Wigilia strażacka, to już  tradycja. Od lat 
jeszcze podczas trwania adwentu człon-
kowie mszczonowskiej jednostki OSP 
zbierają się w dużej Sali Domu Strażaka, 
aby złożyć  sobie świąteczne życzenia. Na 
„opłatek” przybywają najmłodsi i najstarsi 
druhowie.  Znalezienie się  przy ich stole, 
to zaszczyt. Gości strażakom nigdy nie 
brakuje. Tym razem na  ich zaproszenie 
odpowiedzieli: wspomniani już kapłani 
i burmistrz Mszczonowa, a także ks. Jan 
Lewandowski, zastępca komendanta PSP w 
Żyrardowie  bryg. Krzysztof Newen,  starszy 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Zbigniew Bednarek, a także inspektor ds. 
p.poż  Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 

Mieczysława Korzonkowska, która otrzy-
mała od strażaków statuetkę w podzięko-
waniu „za bezcenne wsparcie, które jest 
dowodem na istnienie ludzi dobrej woli”. 
Warto zaznaczyć, że świąteczne  życzenia 
jeszcze przed oficjalnym spotkanie złożyli 
też druhom  członkowie Zarządu zaprzyjaź-
nionego z OSP Klubu Sportowego Mszczo-
nowianki.  Uroczystość  opłatkową  popro-
wadził prezes gminny OSP druh  Waldemar 
Suski. O oprawę  muzyczną  „opłatka” 
zadbała niezawodna Orkiestra Dęta OSP, 
która pod przewodnictwem  kapelmistrza 
Jacka Zielonki przygotowała dla wszystkich 
zebranych koncert kolęd.  
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To już szósta Wigilia, jaką  dla osób samot-
nych, poszukujących ciepła i potrzebujących 
wsparcia zorganizowało Stowarzyszenie 
Rycerstwa Niepokalanej, działające przy 
mszczonowskiej Parafii  p.w. Świętego Jana 
Chrzciciela. Odbyła się ona w niedzielę  21 
grudnia w Domu Strażaka. Przybyło na nią 

około 50 osób, w tym zaproszeni   przez 
organizatorów: burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, ks. dziekan Tadeusz Przybylski, ks. 
proboszcz Sławomir Tulin, ks. Jan Lewan-
dowski,  ks. Krzysztof Żochowski, dyrektor 
MOPS-u Barbara Ciszewska oraz orga-
nista Zygmunt Łęczycki. Spotkanie rozpo-
częto wspólnym odśpiewaniem  kolędy, 
którą zaintonował wspomniany Zygmunt 
Łęczycki. Następnie Ewangelię o Narodzeniu 
Pańskim odczytała jedna z najmłodszych 
uczestniczek Wigilii - Justyna Orzechowska. 
Po wysłuchaniu Słowa Bożego, a przed 

dzieleniem się opłatkiem,  do zebranych 
przemówił burmistrz, który podziękował 
obecnym   za przybycie i zadeklarował, że 
jako gospodarz  gminy jest zdecydowany 
pomagać wszystkim mieszkańcom, którzy   
tylko zechcą szczerze zabiegać  o poprawę  
swojego losu. Dziekan Przybylski zachęcał, 
aby licznie korzystać  z takich świątecznych 
darów jakim jest  to spotkanie. Wyjaśniał, 
że niesłuszne jest przekonanie, iż Wigilia 
Rycerstwa jest tylko dla osób bezdomnych, 
a to chociażby  z tej racji, iż ze względu 
na  wzorową  pracę   samorządu zjawisko 

Stowarzyszenie Rycerstwa 
Niepokalanej

Rycerska Wigilia

OSP

Strażacki opłatek

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

W okresie Świat Bożego Narodzenia Mszczonów lśnił i skrzył się  od 
ozdób, stroików, dekoracji choinkowych i klimatycznego,  ulicznego 
oświetlenia. Największe kiermasze świątecznych ozdób zorganizo-
wane zostały przez:  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” oraz Fundację  Plebania. 
Swoje wystawy stroików i  bombek organizowały szkoły. Wystawę 
dekoracji świątecznych, wykonanych przez Grupę  Plastyczną  
KOLOR, można wciąż jeszcze oglądać w – Małej   Galerii MOK_u. 
Nosi ona tytuł:  „Bożonarodzeniowe Cudeńka”. Wszystkie główne 
ulice miasta zostały ozdobione specjalnym oświetleniem. Trady-
cyjnie udekorowany został ratusz. Światełka na wielkiej  choince 
zaświeciły się przed TERMAMI. Wielu mieszkańców także zadbało 
o przystrojenie swoich: balkonów, okien oraz przydomowych 
drzewek. Każdemu, kto choć  w najdrobniejszym stopniu przyczynił 

się do przyozdobienia Mszczonowa w  okresie świąteczno-nowo-
rocznym należą się wielkie podziękowania. Razem stworzyliśmy ten 
wyjątkowy klimat. 

MM  

Na tematy związane z działalnością proekologiczną 
firmy DSM, o międzynarodowych projektach, a także 
o wpływie naszych codziennych czynności na środo-
wisko naturalne rozmawiamy z Aleksandrą Pawlak, 
analitykiem w mszczonowskim oddziale firmy DSM 

Nutritional Products Sp. z o.o.

Pani Aleksandro, jest Pani analitykiem laboratoryjnym 
czyli de facto zawodowo nie zajmuje się Pani środo-
wiskiem naturalnym i ekologią. Skąd zatem zaanga-
żowanie w proekologiczną politykę DSM-u, a także 

w międzynarodowy projekt „One Young 
World”, którego partnerem jest Pani 

firma?
- Od dwóch lat pracuję w firmie DSM, jako analityk laboratoryjny. 
Wcześniej odbyłam praktyki studenckie, po których zaproponowano 
mi zatrudnienie. Faktycznie, moja praca zawodowa nie jest związana 
ze środowiskiem naturalnym i szeroko pojętym działaniem proekolo-
gicznym. W związku z tym jestem najlepszym przykładem na to, że nie 
trzeba być ekologiem, żeby działać na rzecz ochrony środowiska. 

Co konkretnie ma Pani na myśli?
- Chodzi o to, że każdy z nas może dzięki codziennym czynnościom mieć 
realny wpływ na środowisko w którym żyjemy. I właśnie taki pogląd ma 
firma DSM, która umożliwiła mi rozwinąć się w tym kierunku doświad-
czając i ucząc czegoś dla mnie zupełnie nowego. Najlepszym tego 
przykładem było moje uczestnictwo w międzynarodowej konferencji 
organizowanej przez  „One Young World”, organizację, której jesteśmy 
partnerem.
Zrzesza ona ludzi z całego świata, którzy mogą i chcą dokonać pozytyw-
nych zmian w swoim środowisku.
Co roku odbywa się szczyt, czyli spotkanie w którym biorą udział przed-
stawiciele różnych firm, uczelni, fundacji, instytucji z różnych państw, a 
także światowi przywódcy- będący jednocześnie doradcami. Do takich 
osób należy m.in. Kofi Annan czy Muhammed Yunus.

bezdomności nie występuje  już  na terenie 
gminy. Natomiast potrzeby wyjścia z samot-
ności i poszukiwania zrozumienia- jak 
stwierdził ksiądz dziekan -  nie ma się co 
wstydzić, więc z pewnością  za rok gości 
wigilijnych powinno być dużo  więcej.     Taką  
samą  nadzieję wyraziła także przemawia-
jąca w imieniu Stowarzyszenia Rycerstwa 
Niepokalanej – Ewa Eljasz. Podziękowała 

ona ponadto wszystkim, którzy wsparli jej 
Stowarzyszenie w organizacji całego przed-
sięwzięcia, które jak to określiła, jest tak 
naprawdę odpowiedzią na ewangeliczne  
wezwanie „Wy dajcie im jeść”. Faktycznie 
Wigilia Rycerstwa syci głodnych i to nie 
tylko tych łaknących chleba powszedniego, 
ale także tych, którzy  tęsknią  za nasyce-
niem duchowym. Daje poczucie wspólnoty, 

wsparcia, jedności…  Jest przejawem tego 
co szlachetne. Wyrazem potrzeby działania 
dla dobra potrzebujących. Działania Stowa-
rzyszenia zasługują na najwyższe uznanie. 
Pozostaje tylko mieć  nadzieję, że ludzi, 
którzy chcą podawać innym pomocną dłoń 
nigdy w Gminie Mszczonów nie zabraknie.
 

MM

Aleksandra 
Pawlak

Konkurs firmy DSM Nutritional Products Sp. z o.o

Zrównoważony rozwój w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym– 
priorytetem firmy DSM

Święta Bożego Narodzenia

Świąteczny klimat 

Z ŻYCIA GMINY
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Proszę przybliżyć nam szczegóły tego spotkania.
- Zeszłoroczny szczyt zorganizowany został w dniach 
15-18 października w Dublinie. W sumie było nas 
1300 osób ze 190 państw.
Warto podkreślić, że po raz pierwszy oddział firmy 
DSM z Polski reprezentowany był przez przedstawi-
ciela naszego kraju, którym miałam przyjemność 
zostać.
W trakcie konferencji zorganizowane zostały 
całodzienne sesje wykładowe podczas których 
omawiane były problemy społeczeństw z różnych 
stron świata. To było dla mnie ogromne doświad-
czenie i niezapomniana lekcja pokory bowiem 
często nie zdajemy sobie sprawy z jak wielkimi 
problemami borykają się ludzie w krajach tzw. trze-
ciego świata. 
Dlaczego firma DSM angażuje się w tego typu 
inicjatywy?
- Jednym z priorytetów DSM jest prowadzenie poli-
tyki nastawionej na zrównoważony rozwój. 
To jest ściśle związane z naszą działalnością, 
bowiem założeniem jest, aby przemysł opierał się 
na kooperacji ze środowiskiem naturalnym, o które 
trzeba dbać i chronić. Dlatego też duży nacisk w 
naszej firmie kładziemy m.in. na segregację i recy-
kling odpadów.
Śmiało można powiedzieć, że prowadzone działania 
proekologiczne w strukturach naszej firmy i zaan-
gażowanie się DSM w międzynarodowe projekty 
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego są 
wynikiem długoletniej pracy w myśl wypracowanej 
strategii działania.

Komu chcecie Państwu uświadomić zasadność 
prowadzonych przez DSM działań?
- Zaczynamy od naszych pracowników, którym 
chcemy uświadomić potrzebę dbania o środowisko. 
W związku z tym organizowane są liczne proeko-
logiczne konkursy . Mam tu na myśli chociażby 
ostatnią inicjatywę zorganizowaną z okazji „Dnia 
Ziemi”. Rywalizowaliśmy wówczas z departamen-
tami naszej firmy z całego świata. Budującym jest 
fakt, że najwięcej zgłoszeń do udziału w konkursie 
napłynęło właśnie z Polski. Cieszę się, że rośnie 
wśród nas świadomość, że przez proste codzienne 
działania mamy wpływ na to jak będzie wyglądało 
nasze otoczenie w przyszłości. 
Kolejnym krokiem jest wyjście do lokalnej społecz-
ności, którą chcemy zaangażować w szereg inicjatyw i wydarzeń. W 
planach mamy zorganizowanie zajęć interaktywnych dla uczniów ze 
szkół podstawowych z terenu gminy Mszczonów, które mam nadzieję 
zaczniemy z początkiem lutego br.  Chcemy zobrazować młodym 

ludziom zalety dbania o środowisko naturalne przez np. wyłączanie 
urządzeń elektronicznych i elektrycznych w pomieszczeniach z których 
aktualnie nie korzystamy. Ważna też jest segregacja odpadów, dlatego 
przewidujemy zakup specjalnych pojemników do segregacji, które 
staną w szkołach.

Zdjęcia osób biorących udział w proekologicznym konkursie organizowanym w obrębie firmy DSM

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Zmory kierowców – fotoradary. Wykonują wyjątkowo 
drogie,  „pamiątkowe” zdjęcia z samochodowych wojaży. 
Jednak jak się okazuje nawet tak nielubiane urządzenia  
mogą się stać  tematem sympatycznych żartów.  Ten 
fortoradar wisi przy  jednej z bocznych ulic podmszczo-
nowskiego Osuchowa. Kierowcy, którzy widzą go po 
raz pierwszy najpierw zaczynają  przy nim intensywnie 
hamować, a zaraz potem na ich ustach pojawia się… 
szczery uśmiech. Ot, taki przydrożny  dowcip :)
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Przydrożny żart

Fotoradar

Ponadto, nasza firma organizuje proekologiczny konkurs związany ze 
Światowym Dniem Ziemi 2015.

Proszę przybliżyć szczegóły tego konkursu.
- W konkursie udział może wziąć każdy. Wystarczy tylko, zrobić sobie 
zabawne zdjęcie, obrazujące sposób w jaki dbamy o nasze środowisko, 
krótko opisać swój udział. Następnie należy wysłać zdjęcie na adres 
Biuro.Mszczonow@dsm.com, najpóźniej do 14 kwietnia 2015 roku.

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody,  w tym 
nagroda główna - rower marki Wheeler.
Finał konkursu, w tym wręczanie nagród odbędzie się w czerwcu 
podczas tegorocznego, mszczonowskiego Jarmarku.
Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Dziękuję za rozmowę
- Ja również dziękuję

Z ŻYCIA GMINY

Szanowni Państwo
 Mszczonowskie Gminne Centrum Informacji 
przygotowało anonimową ankietę, której celem 
jest zebranie informacji, potrzebnych do opraco-
wania konkretnej oferty szkoleniowej. Pragniemy, 
aby propozycje przyszłych szkoleń, jakie zamierzamy 
organizować, były zgodne z  Państwa oczekiwaniami. 
 GCI organizacją  szkoleń zajmuje się w 
ramach swojej działalności statutowej. Dzięki ofero-
wanym przez nas kursom,  jako mieszkańcy Gminy 
Mszczonów, a także osoby pracujące na terenie 
Gminy, otrzymujecie Państwo  szansę pogłębiania 
swej wiedzy oraz poszerzania kwalifikacji, co 
znacząco zwiększa Wasze  szanse na zdobycie atrak-
cyjnych miejsc pracy. Tym samym Gminne Centrum 
Informacji przeciwdziała pogłębiania się  na terenie 
Gminy problemu bezrobocia. 
 W roku bieżącym zamierzamy  ubiegać się 
o dotacje unijne dla nowych  projektów szkole-
niowych (kursów zawodowych).Chcemy, aby były 
one jak najlepiej dopasowane do rozwijającego się 
na naszym terenie przemysłu oraz powstających 
lokalnie inicjatyw usługowych. Szczególnie zależy 
nam na tym, żeby należycie przygotować miesz-
kańców, zainteresowanych, znalezieniem zatrud-
nienia w obiektach, mającego niebawem powstać,  

podmszczonowskiego „WATERWORLD OF 

POLAND” (popularnie zwanego -Aquaparkiem we 
Wręczy). Inwestycja ta  znacząco wpłynie na akty-
wizację rynku pracy w całym regionie Mazowsza 
Zachodniego i będzie wymagała dużego zaangażo-
wania kapitału ludzkiego. Szacunkowa liczba nowych 
miejsc pracy,  związanych z funkcjonowaniem pierw-
szego etapu inwestycji „WATERWORLD OF POLAND”, 
wynosić będzie ok. 1.100 osób,  a docelowo po 
realizacji wszystkich etapów „Park of Poland”(Aqu-
apark plus inne obiekty parku rozrywki) wyniesie 
około 4.000 osób. Priorytetem inwestora i Gminnych 
Władz Samorządowych jest aby praca,  świadczona 
na potrzeby inwestycji, była wykonywana przede 
wszystkim przez osoby,  zamieszkałe w naszym 
regionie. Będzie, to kluczowa kwestia dla całego 
powiatu żyrardowskiego, gdzie wg danych GUS (na 
koniec października 2014 r.) stopa bezrobocia wyno-
siła, aż  15,6%. 
 Ankieta dostępna będzie w stycz-
niowym i lutowym wydaniu Merku-
riusza Mszczonowskiego, a także na portalu  
www.gci.mszczonow.pl oraz w siedzibie Gminnego 
Centrum Informacji przy ulicy Żyrardowskiej 4.

Serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie.
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji  

w Mszczonowie

mailto:Biuro.Mszczonow@dsm.com
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W czwartek, 15 stycznia 2015 roku odbył się XI Gminny Festiwal Jasełek, 
który co roku organizowany jest na deskach Mszczonowskiego Ośrodka 

Kultury.
Niezaprzeczalnie coroczny Festiwal wzbudza ogromne zainteresowanie i 
podziw jury oraz publiczności, zachwycając wysokim  poziomem biorących 
w nim udział grup teatralnych. 
W tym roku jury w składzie: Barbara  Kasper- Siemion (przewodnicząca) 
-animator kultury, Bożena Kapuścińska- muzyk, Magdalena Podsiadły- 
specjalista ds. promocji regionu oraz Grażyna Leczkowska- artysta plastyk, 
scenograf, obejrzało osiem przedstawień jasełkowych w wykonaniu 
zespołów teatralnych ze szkół podstawowych w Bobrowcach, Lutkówce, 
Mszczonowie, Osuchowie, Piekarach i Wręczy oraz gimnazjów w Mszczo-
nowie i Osuchowie.
W tegorocznej edycji festiwalu jury wyłoniło trzech finalistów, którzy wyka-
zali się najciekawszą reżyserią i wykonaniem, prezentując wysoki poziom 
aktorsko- teatralny.   Nagrody równorzędne w wysokości 800 zł otrzymały: 
- Grupa teatralna „ARLEKIN” ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 
za przedstawienie „Mały pastuszek i Rozbójnik”, przygotowane przez 
Agnieszkę Kwiatkowską i Ewę Baumel, 
- Grupa teatralna „KLEKSIK” ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce za przed-
stawienie „Wiem, że jesteś tam”, przygotowane przez Agnieszkę Kwiat-
kowską,
- „Teatr Alternatywa” z Gimnazjum w Mszczonowie za przedstawienie 
„Portret Maryi”, przygotowane przez Anetę Dropińską i Sylwię Grędę.
Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla uczestników i opiekunów 
wszystkich grup biorących udział w konkursie do których należały: „TEATR 
NIEWIELKI” ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie (przedstawienie „Bóg 
się rodzi w człowieku” w reżyserii Elżbiety Olborskiej i Dominiki Jankow-
skiej), grupa „KAJTEK” ze Szkoły Podstawowej w Piekarach (przedstawienie 

artyści otrzymali je nie tylko od  burmistrza i przewodniczącego. Słodycze w 
imieniu dyrektor MOK-u pani Grażyny Pływaczewskiej, przekazał instruktor 
ośrodka Piotr Sadowski. Upominki dla Stowarzyszenia wręczyła ponadto  
prezes Stowarzyszenia Rady Polek Maria Wiercińska. Gratulacje i podzięko-
wania na ręce przedstawicieli „Uśmiechu Dziecka” składali  również pozo-
stali zaproszeni goście, w tym: przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara 
Gryglewska i kierownik Mszczonowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Barbara Ciszewska. 
Tradycyjnie spotkanie świąteczne zakończyła aukcja ozdób na wigilijny stół. 
W jej wyniku udało się zebrać  1126 złotych. Pieniądze te zostaną  wyko-
rzystane na  dofinansowanie wyjazdów i wycieczek, organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 
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W dniu 16.12.14 w świetlicy terapeutycznej „Uśmiechu Dziecka” odbyła 
się uroczysta Wigilia. W tym dniu nie zabrakło uśmiechu dzieci, ich 
radości i zadowolenia. Najpierw była ewangelia, później łamanie się 
opłatkiem i tradycyjne rozdawanie zostawionych pod choinką paczek, na 
które dzieci nie mogły się doczekać.
W dniu 16.12.14 w świetlicy terapeutycznej „Uśmiechu Dziecka” odbyła 
się uroczysta Wigilia. W tym dniu nie zabrakło uśmiechu dzieci, ich 
radości i zadowolenia. Najpierw była ewangelia, później łamanie się 

opłatkiem i tradycyjne rozdawanie zostawionych pod choinką paczek, na 
które dzieci nie mogły sie doczekać. Po rozdaniu wszystkich prezentów  
rodzice i dzieci zasiedli do wigilijnego stołu. Wszystkie produkty, ciasta, 
pieczone były przez rodziców. Przy poczęstunku dzieci śpiewały kolędy, 
panował już typowo świąteczny nastrój i z takim nastrojem wróciły do 
swoich domów, aby przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia. 
Aby narodzony Zbawiciel przyniósł wszystkim dużo spokoju, radości, 
potrzebnych łask i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 2015 roku.

Prezes Stowarzyszenia Bożena Majewska 

Uśmiech Dziecka

Wigilijne spotkanie

Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podziękowania pracownikom 
GCI w Mszczonowie za zorganizowanie paczek dla dzieci ze świe-
tlicy na Boże Narodzenie. Za ten gest  i dobre serca dzieci dziękują 
uśmiechem.

Z poważaniem Majewska Bożena

Podczas Świąt Bożego Narodzenia nie może zabraknąć  UŚMIECHU DZIECKA. 
Nie może go zabraknąć pod żadną  postacią i dlatego ten niezwykły okres  
w Mszczonowie co roku otwiera występ dzieci ze Stowarzyszenia  o takiej 
właśnie nazwie. 
Uśmiech Dziecka - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych już od 1999 roku  zapewnia szczęśliwe dzieciństwo tym spośród 
najmłodszych mieszkańców gminy, którzy ze względu na stan swojego 
zdrowia zasługują  na szczególną  uwagę. Występy JASEŁKOWE w ich wyko-
naniu są najbardziej wzruszające.  Wprowadzają  mszczonowian w klimat 
Bożego Narodzenia. Po obejrzeniu tegorocznego występu, w którym uczest-
niczyli też  wolontariusze z mszczonowskiego Gimnazjum,  dziekan Deka-
natu Mszczonowskiego ks. prałat Tadeusz Przybylski stwierdził, że oglądając 
i słuchając młodych artystów zanurzył się w przestrzeni  ludzkiego serca. 
Kapłan podziękował reżyserowi świątecznego koncertu Jolancie Wacławek 
za wyjątkowy dobór pieśni i tekstów, a także prezes Stowarzyszenia Bożenie 
Majewskiej za patronat nad całym przedsięwzięciem.  Swoje uznanie dla 
talentu wszystkich uczestników i osób zaangażowanych w przygotowanie  
koncertu wyrazili też  burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz Przewodniczący 

Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Jednocześnie obiecali  oni, że jako samo-
rządowcy zadbają  o dalszy los dorastających dzieci Stowarzyszenia i posta-
rają  się, aby w Mszczonowie zaczął  niebawem działać  Dom Dziennego 
Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ta zapowiedź  to wspaniały 
prezent dla  Stowarzyszenia, które dba o to, aby  żaden z  mieszkańców nie 
czuł się  wykluczony z lokalnej społeczności. 
Po jasełkowym  występie nastąpiło  rozdanie słodkich prezentów. Wszyscy 

Uśmiech Dziecka

Niegasnący UŚMIECH

Skutki  wichury z 10 na 11 stycznia zasko-
czyły mszczonowian.  Blaszane garaże  na osiedlu 
Dworcowa III  wiatr przestawiał jak zabawkowe 
domki.  Część z nich zostało zniszczonych.  Poła-
mane też zostały słupy, stojące naprzeciwko 
siedziby Gminnego Centrum Informacji, na 
których wisiał transparent, promujący miasto. 
Pozrywanych  banerów  i powyrywanych koszy  
z tworzywa sztucznego nikt już nawet nie liczył. 
Pod naporem mas powietrza padały również  
drzewa. Jedno z nich przewróciło się  przed 
osuchowską  szkołą.  Wprost sypały mniejszymi 
i większymi gałęziami  topole, stojące wzdłuż  

powiatowych dróg  na trasach:  Mszczonów – 
Piekary i Mszczonów - Osuchów.  Spadające 
konary, to olbrzymie zagrożenie dla użytkow-
ników dróg.  Dysponujemy  potwierdzoną infor-
macją, że jedna z takich,  oberwanych gałęzi 
uszkodziła auto osobowe. Podmuchy porywi-
stego wiatru  wprost  zdemolowały  cmentarze.  

Potłuczone znicze, wazony, a także porozrzucane 
wieńce zaległy   na alejkach i pomiędzy nagrob-
kami.  Noc z  soboty na niedzielę  przyniosła 
ponadto  obfite opady, które bynajmniej nie 
ułatwiały pracy,   interweniującym   strażakom i 
członkom  ekip energetycznych. 
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Wichura

Powiało - poniszczyło 

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

Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

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

ewidencjonowanych
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki 
podatku

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2015r.
• podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym 

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

• wpłata nie może być większa niż 1 procent podatku
• podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
• organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazuje 

jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana 
kwota

• urząd skarbowy musi przekazać wskazane pieniądze do 
końca lipca

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

Twój 1% - nasz uśmiech. DZIĘKUJEMY :-)

MOK

Gminny Festiwal Przedstawień 
Jasełkowych im. Wojciecha Siemiona 

Z ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Co roku w  kaplicy Parafii pw. Ojca Pio dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie wystawiają Jasełka. Ten niezwykły spektakl, opowia-
dający historię narodzenia Jezusa, staje się częścią Mszy Świętej, 
swoistego rodzaju homilią. Nikt tak pięknie jak dzieci nie potrafi 
oddać  ducha Świąt. Reżyserem Jasełek jest tradycyjnie katechetka 
pani Anna Matyjas. O oprawę  muzyczną  dba parafialna Scholka oraz 
organista- Mariusz Gajda.  W przygotowaniu spektaklu, z  reguły poma-
gają  rodzice młodych aktorów, a także ks. proboszcz Sławomir Tulin. 
Kaplica parafialna w dniu premiery zapełnia się  widownią. Specjalnie 
dla oglądających,  w pobliżu ołtarza,  ustawiane są  nawet dodatkowe 
ławki. Dzieci potrafią wzruszyć  do łez. Jasełka zawsze niosą w sobie, 
jakieś  dodatkowe przesłanie. W tym roku niewątpliwie było nim, to, że 
na poprawę nigdy nie jest za późno. Nawet łotr, rozbójnik-  potrafił się 
nawrócić, pod wpływem Nowonarodzonego Jezusa. 

Tegoroczne Jasełka u Ojca Pio odbyły się w niedzielę  11 stycznia. 
MM

„Jasełka” w reż. Małgorzaty Wacławek), Grupa „WESOŁA GROMADKA” 
ze Szkoły Podstawowej we Wręczy (przedst. ”Spotkanie z kolędą” w reż. 
Marioli Krygiel, Mirosławy Guzik, Mileny Kaczmarek),  Grupa „TABALUGA” 
ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie (przedst. ”Współczesna Historia 
Bożego Narodzenia” w reż. Jolanty Wacławek, Anny Matyjas), Grupa 
„TEATR II PIĘTRO” z Gimnazjum w Osuchowie (przedst. „Wspomnienie” w 
reż. Julity Sander).
Zdaniem oceniających na uwagę zasługuje fakt, że zespoły występujące w 
tegorocznej edycji Festiwalu zastosowały ciekawe rozwiązania insceniza-
cyjne i  zaprezentowały nowe formy tradycyjnych Jasełek. 
Każdy z pomysłów na przedstawienie znanej nam wszystkim historii Świętej 

Rodziny z Nazaretu był innowacyjny i nowatorski bowiem każde z przedsta-
wień było inne, jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe. Jedne były nawiąza-
niem do tradycyjnego stylu jasełkowego, inne przedstawiały zupełnie nowa-
torskie, pomysłowe, futurystyczne lub też pełne symboliki podejście do tej 
historii. Podczas występów nie brakowało oczywiście emocji, objawów 
tremy, ale również świetnej gry aktorskiej, wielkiej radości i zadowolenia.
Na zakończenie tegorocznych zmagań dyrektor MOK Grażyna Pływa-
czewska, jako  organizator Festiwalu podziękowała wszystkim grupom 
teatralnym za udział w konkursie, zaś władzom gminy za ufundowanie 
nagród i poczęstunku dla uczestników.

Łukasz Nowakowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zainicjowała działal-
ność Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Jego pierwsze 
spotkanie odbyło 9 grudnia o godzinie 16.00 w siedzibie Biblioteki. 
Dyskusję  z przybyłymi młodymi  pasjonatkami czytelnictwa popro-
wadziła polonistka Izabela Olborska. Jak nas poinformowała inaugu-
racyjna dyskusja miała dotyczyć serii książek podróżniczych o przygo-
dach Tomka Wilmowskiego, autorstwa Alfreda Szklarskiego, jednak w 
efekcie przerodziła się  w rozmowę  o ulubionych powieściach. Między 
innymi  wymieniano się uwagami o „Chłopach” Władysława Reymonta 
i „Nocach i dniach” Marii Dąbrowskiej.  
Spotkania Klubu odbywać  się mają co tydzień w każdy wtorek  od 

godziny 16.00, aż do …wyczerpania tematu. Co prawda nowa propo-
zycja biblioteki przewidziana jest dla młodzieży gimnazjalnej i ze szkół 
średnich, jednak  zgodnie jej  oficjalnym hasłem  „Najważniejsza jest 
pasja czytania”, jeśli w Bibliotece pojawi się  młodszy czytelnik, to z 
pewnością również dopuszczony zostanie do uczestnictwa w dyskusji. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Najważniejsza jest pasja czytania

Bardzo ciekawą  przedświąteczną  propozycją  artystyczną  Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury było przedstawienie „Polska Wigilia”. Spektakl 
został wystawiony   21 grudnia. Wystąpili w nim członkowie dwóch  arty-
stycznych formacji, działających przy MOK-u -  Grupy Teatralnej  Skorpion 
i Grupy Wokalnej VOICE.  Młodzież  zaprezentowała na scenie przygoto-
wania pewnej, typowej rodziny do tradycyjnej polskiej wigilii. Przerwy 
pomiędzy poszczególnymi scenami w płynny sposób były wypełniane 
kolędami i pastorałkami, a także innymi utworami muzycznymi, nawią-
zującymi do Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie zostało wyreży-
serowane przez Mariolę Posmyk i Piotra Sadowskiego, opiekunów obu 
grup. Ten wyjątkowy  występ  obejrzało kilkadziesiąt osób.  Brawa na 

koniec przedstawienia były jak najbardziej zasłużone. Spektakl teatralny 
plus  występy wokalne… wszystko przyprawione świątecznym klimatem i 
polską tradycją. Gratulacje za pomysł i wykonanie. Jak sądzę kolejny tego 
typu montaż  byłby jak najbardziej wskazany przed Świętami Wielkanoc-
nymi. 

MM    
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Przedświąteczny MIX artystyczny 

Parafia pw. Ojca Pio

Jasełka  u Ojca Pio

W piątek, 12 grudnia w siedzibie MBP odbyła się lekcja biblioteczna 
pt. „Moja pierwsza wizyta w bibliotece”. W lekcji uczestniczyła klasa I A 
ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 

Dzieci dowiedziały się jakim miejscem jest biblioteka, co można w 
niej robić i z czego można w niej korzystać. 

Pierwszoklasiści uczestniczyli również w małej wycieczce rozpo-
znawczej po bibliotece – małolatki dowiedziały się gdzie jest czytelnia 
biblioteki, gdzie znajdują się poszczególne działy oraz gdzie są książki 
dla dzieci i młodzieży, a także jakie inne książki można znaleźć w naszej 
bibliotece.

Panie bibliotekarki wytrwale odpowiadały na zadawane im przez 
dzieci pytania.

Zakończeniem spotkania było wykonanie obrazka książki – wymy-
ślonej, swojej ulubionej, lub tej która dobrze zapadła w pamięć podczas 
lekcji bibliotecznej. Wykonane przez dzieciaki książki zostaną pokazane 
w postaci małej galerii w holu biblioteki.

MBP

Ostatnie spotkanie z pasjami
W czwartek 4 grudnia o godzinie 11:00 odbyło się ostatnie w tym roku 
video spotkanie organizowane przez Fundację Orange. Realizowała ona 
projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów „spotkania z pasjami”, 
podczas którego seniorzy z całej Polski mieli okazje spotkać się wirtu-
alnie z osobami pełnymi pasji, takimi jak: Maria Szabłowska, Krzysztof 
Szewczyk, Ewa Bem, Urszula Szczurek, Jerzy Kryszak.
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – spra-
wienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu 
publicznym. Mocny aspekt stanowi stworzenie przyjaznej przestrzeni, 
która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich 
na innych ludzi.
Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzie-
lenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób 
starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak kreatywnie wyko-
rzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc 
innym.
Gościem XV spotkania z pasjami była znana pisarka Katarzyna 
Grochola. Wielu uznaje ją za pisarkę, która zmieniła oblicze literatury 
obyczajowej w Polsce. Jej najpopularniejsza powieść „Nigdy w życiu!” 
cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko ze strony polskich czytel-
ników – książka została przetłumaczona m.in. na język niemiecki, czeski, 
bułgarski, węgierski, włoski i rosyjski. 
Pani Katarzyna wprawiła odbiorców w niemały podziw, a wszystko to za 
sprawą swojego życiowego  optymizmu, bezpośredniości i szczerości. 
Dowiedzieliśmy się skąd u niej takie podejście do życia – p. Grochola 

opowiedziała o odpowiednim patrzeniu na świat, o dostrzeganiu 
piękna w najdrobniejszych rzeczach i plusach wzajemnego przeplatania 
się smutnych chwil z tymi szczęśliwymi. Tylko wtedy człowiek jest w 
stanie docenić to co posiada. Samo życie staje się również inspiracją 
dla jej powieści. P. Grochola stwierdziła również że „każdy pisze ciągle 
swój bestseller, tylko trzeba umieć go docenić”. 
Spotkanie zakończyło się wspólną konsumpcją tortu w gronie przyjaciół 
biblioteki. Pan dyrektor Łukasz Krzysztof Załęski oraz P. Iza Makulska 
podziękowali uczestnikom za te XV miło spędzonych spotkań. Dyrektor 
zapowiedział również, że to nie koniec, więc śmiało możemy dodać 
C.D.N. 

MBP

Zapraszamy do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej
Wraz z 2015 rokiem Biblioteka w Mszczonowie pragnie 
zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejne zajęcia 
i spotkania. Dla najmłodszych przygotowaliśmy warsz-
taty i zajęcia plastyczno-literackie, które prowadzi duet 
animacyjny Małpie Figle. W ostatnie soboty miesiąca 
zostaną zorganizowane zajęcia dla dzieci w przedziale 
wiekowym 3-5 lat. Harmonogramy zajęć będzie można 
uzyskać w bibliotece.
We wtorki o godzinie 16:00 zapraszamy do Młodzieżo-
wego Dyskusyjnego Klubu Książki – każda osoba, która 

niekoniecznie jest znawcą literatury, ale ceni książki 
będzie mile widziana.
Biblioteka nie zapomina o seniorach – z wielką przyjem-
nością informujemy, że będziemy kontynuować wideo-
-chaty z osobami wykonującymi ciekawe zawody i mają-
cymi intrygujące zainteresowania i pasje. Spotkania z 
pasjami będą odbywać się w dwa czwartki w miesiącu 
do końca maja o godzinie 11:00.
Zaś w środę, 4 marca o godzinie 17:30 w gmachu biblio-
teki odbędzie się spotkanie autorskie z Barbarą Rybał-
towską – autorką m.in. sagi „Bez pożegnania”, powieści 
„ Kuszenie losu”, „Magia przeznaczenia” i książek biogra-
ficznych.

MBP

KULTURAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W dniu 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (11.01) na 
ulicach Mszczonowa, Osuchowa i Lutkówki  kwestowało czterdziestu  
wolontariuszy.  Byli to harcerze miejscowego Hufca ZHP, a także uczniowie 
gminnych szkół.  Do ich puszek trafiło 10905.70 zł. Dla porównania rok 
temu zbiórka przyniosła efekt w postaci -  16162.04 zł. Trzeba jednak odno-
tować, że w tym roku teren działania mszczonowskiego Sztabu WOŚP-u 
był pomniejszony o Radziejowice i Józefinę. Jak informuje szefowa Sztabu 
Mszczonów  druhna Natalia Łapińska (instruktor  ZHP) do ogólnej sumy,  
zebranej w naszej gminie dojść jeszcze mają kwoty z puszek, rozstawionych 
wcześniej w szkołach. 

W tym roku Orkiestrę  wsparły   na terenie Gminy takie instytucje jak: 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, OSiR Mszczonów oraz placówki oświatowe, 
z których najbardziej zaangażował się akcję Zespół Szkół w Osuchowie. 
Właśnie tam  11 stycznia odbył się szkolny turniej tenisa stołowego. W hali 
sportowej młodzież przygotowała dla mieszkańców specjalny blok arty-
styczny. Zaprosiła też wszystkich na zabawę  dyskotekową oraz tradycyjne 
„światełko do nieba”. Przez cały czas trwania finałowej zabawy w szkole 
miały ponadto miejsce dodatkowe atrakcje:  malowanie twarzy, pieczenie 
pizzy oraz różnego rodzaju gry i zabawy.  Pieczę  nad wszystkim trzymała 
osobiście dyrektor szkoły  Urszula Gowin.  

Tego samego dnia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury dla mszczo-

nowian wystąpiły wszystkie współpracujące z nim formacje artystyczne. 
Specjalny blok  orkiestrowy  dla mszczonowian otworzył występ jasełkowy 
Grupy Teatralnej Skorpion. Następnie przed publicznością, zgromadzoną w 
sali widowiskowej zaprezentowały się uzdolnione dzieci  i młodzież  z Grupy 
Wokalnej VOICE, a także Studia Piosenki WOLAKIZA. Tradycyjnie podczas 
finału WOŚPU nie mogło   zabraknąć  koncertu mszczonowskiej Orkiestry 
Dętej OSP. Nie zawiodły również  panie z Chóru Słoneczko i młodzieżowy 
zespół MrOcK.  W przerwach pomiędzy występami odbywały się licytacje 
gadżetów orkiestrowych , prowadzone przez Szefową  Sztabu druhnę 
Natalię  Łapińską. 

Podczas podsumowania efektów zbiórki, czyli liczenia zebranego 
grosza, pracę  mszczonowskiego sztabu wspomagał komendant Hufca ZHP 
Mszczonów harcmistrz Zbigniew Grabek. 

Prawdziwe orkiestrowe show na dzień przed finałem urządziła w 
Mszczonowie Marzena Dymecka(instruktor  Bokwa ® Fitness), która wraz 
z przyjaciółmi i przy wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji, zorganizowała   
drugą  Konwencję FIT Mszczonów. Pierwsza edycja tej zabawy dla aktyw-
nych odbyła się  równo przed rokiem. W  tej edycji wraz z mszczonowia-
nami  tańczyły takie gwiazdy jak: Sheldon Christiaan - Międzynarodowy 
Prezenter z Holandii oraz Tomasz Zamiela - założyciel Polskiej Akademii 
Fitness, autor programów TMT, GFS. Do hali OSIR-u przybyło 10 stycznia 
około 300 osób.  O dobrą  zabawę dla nich zadbał cały sztab instruktorów, 
wśród których prym wiedli: Joanna Galka-Walczykiewicz,  Patrycja Krauze,  
Ula Zaniewska,  Michalina Sypka,  Ewa Miszczak, Agnieszka Ziółkowska-
-Śruba,  Doris Szeliga-Kobus,  Gosia Darmas,  Agata Malek,  Iwona Kwiat-
kowska i  Marta Napiórkowska. 

MM

WOŚP

Mszczonowski finał WOŚP-u 

My się zimy nie boimy 
W sobotę, 13 grudnia punktualnie o godzinie 12:00 po raz trzeci w 

naszej bibliotece rozpoczęły się harce z Małpimi Figlami. 
Na warsztaty stawiła się dziesiątka młodych ochotników. Panie 

animatorki Sylwia i Dorota przygotowały na ten dzień wiele zajęć, m.in. 
tworzenie komiksu z Bałwanem jako głównym bohaterem, wykonanie 
całorocznych bałwanków z przygotowanych wcześniej materiałów oraz 
głośne czytanie książki pt. „Zima, której nie było” K. Minasowicz.

Po zajęciach mogliśmy podziwiać utworzone przez dzieci prace: 
Bałwana Olafa („Kraina Lodu”), Małego Bałwanka czy też Bałwana 
- Wojownika. W holu biblioteki znalazła się również mała galeria 
komiksów o bałwankach.

 * * *

Małpie Figle przygotowują się do 
karnawału
W sobotę 10 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z 
duetem animacyjnym Małpie Figle. Warsztaty rozpoczęły się punktu-
alnie o 12:00. 
Animatorki Sylwia i Dorota tym razem zaplanowały zajęcia  na 
podstawie książki pt. „Maska lwa” autorstwa Margarity del Mazo.  
Młodzi uczestnicy chętnie wysłuchali książki, zastanowili się również 
jak to jest z tym wkładaniem masek na co dzień – lepsze jest ukazy-
wanie swojego prawdziwego oblicza czy też wkładanie maski?  
I czy trudno być sobą? 
Dzieci wykonały również własne maski karnawałowe. W ruch poszły 
farby, nożyczki, kleje i bibuła. Po krótkim czasie mogliśmy podziwiać 
maski kotów w okularach, zombie, pana z wąsem i inne. 
Zapraszamy na kolejne Małpie Figle – 14 lutego w siedzibie biblioteki. 
Więcej informacji już wkrótce. 

Podsumowanie działalności mszczonowskiej Sekcji Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych za rok 2014. 

Członkowie Sekcji Mszczonów Polskiego  Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych  w sobotę  3 stycznia  odbyli zebranie, podczas którego   
podsumowali  wyniki  lotów  za ostatni sezon, a także dokonali   
wyboru nowych sekcyjnych władz. Udział w zebraniu, jakie odbyło się 
w mszczonowskim ratuszu,   wziął – jako gość - burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek. Wręczył on hodowcom dyplomy i puchary za 
najlepsze loty.    

Nowo wybrany Zarząd Sekcji 
tworzą: (prezes) Robert 
Szymański, (sekretarz) Janusz 
Szymański oraz    (skarbnik) 
Radosław Wójcik (członkowie)- 
Adam Lewicki, Marek Tadrzak, 
Cezary Czech i  Mariański 
Zygmunt. W skład Komisji 
Lotowej weszli: (przewod-
niczący) Tadeusz Bartosiak, 
(zastępca)  Mariusz Szadkowski 
oraz (członkowie) Grzegorz 

Witecki i Zygmunt Mariański. Komisję Zegarową tworzą  natomiast: 
(przewodniczący) Janusz Szymański, (zastępca)  Adam Lewicki, a także 
(członkowie)  Cezary Czech i  Marek Tadrzak. 
 Hodowcy,  podsumowując swoją  ubiegłoroczną  działalność,   
stwierdzili, że po zmianie Oddziału na Pruszków i związaną z tym 
zmianą  kierunku lotów, zakończony sezon 2014 okazał się jednak 
bardzo pomyślny. Gołębie dobrze przystosowały się do nowej trasy. 
Nie zanotowano wśród nich poważnych strat. Warto przy tym podkre-
ślić, że w czerwcu gołębie mszczonowskich hodowców  odbyły  cztery 
loty na odległość 500 km, a w lipcu trzy loty na 700 km oraz jeden 
dodatkowy z Holandii na odległość aż 1020 km.

MM (na podstawie materiałów Sekcji)

Poniżej zamieszczamy szczegółowe 
wyniki SEZONU 2014. 

 PUCHAR BURMISTRZA SUPER MISTRZ 2014 r.
 1. Szymański Robert        68 konk.       2035,41 pkt                        
2. Wójcik Radosław          58 konk        1907,47 pkt                        
3. Lewicki Adam                43 konk.       1538,06 pkt                        
4. Mariański Zygmunt      36 konk.       1430,23 pkt                              
5. Czech Cezary                 57 konk.       1400,93 pkt                        
6. Szymański Janusz         47 konk.       1230,14 pkt                              
 
PUCHAR BURMISTRZA MISTRZ GOŁĘBI STARYCH 
2014 r.
 1. Wójcik Radosław          49 konk.       1779,32 pkt                        
2. Szymański Robert        48 konk.       1720,67 pkt                        
3. Lewicki Adam                43 konk.       1538,06 pkt                        
4. Mariański Zygmunt      33 konk.       1403,14 pkt                       
5. Bartosiak Tadeusz        37 konk.       1193,94 pkt                        
6. Szymański Janusz         37 konk.       1113,93 pkt                        
 
PUCHAR BURMISTRZA MISTRZ GOŁĘBI MŁODYCH 
2014 r.
 1. Szadkowski Mariusz    20 konk.       332,26 pkt   
2. Laskowski Robert         20 konk.       324,24 pkt   
3. Szymański Robert        20 konk.       314,74 pkt   
4. Tadrzak Marek              20 konk.       302,99 pkt   
5. Czech Cezary                 19 konk.       289,04 pkt   
6. Siemiątkowski Artur    16 konk.       267,44 pkt   
 
MISTRZ Z LOTÓW KRAJOWYCH 2014 r.
 1. Wójcik Radosław          28 konk.       608,73 pkt   
2. Szymański Robert        27 konk.       563,13 pkt   
3. Czech Cezary                 27 konk.       554,27 pkt   
4. Szymański Janusz         24 konk.       504, 29 pkt  
5. Witecki Grzegorz          25 konk.       482,33 pkt   
6. Bartosiak Tadeusz        22 konk.       415,46 pkt   

                        MISTRZ Z LOTÓW ZAGRANICZNYCH  
2014 r.

1. Wójcik Radosław          21 konk.       
1170,59 pkt                       
2. Szymański Robert        21 konk.       

1157,54 pkt                        
3. Lewicki Adam                21 konk.       1135,87 pkt                        
4. Mariański Zygmunt      19 konk.       1049,71 pkt                       
5. Bartosiak Tadeusz        15 konk.       778,48 pkt              
6. Szymański Janusz         13 konk.       609,64 pkt              
   
NAJLEPSZY ROCZNY SAMIEC 2014 r.
 1. Wójcik Radosław          6 konk.         317,32 pkt   
2. Wójcik Radosław          6 konk.         572,09 pkt    
3. Szymański Robert        5 konk.         473,50 pkt    
4. Czech Cezary                 4 konk.         252,62 pkt   
5.Wójcik Radosław           4 konk.         260,54 pkt     
6. Wójcik Radosław          3 konk.         161,71 pkt        
 
NAJLEPSZA ROCZNA SAMICA 2014 r.
 1. Szymański Robert        5 konk.         573,96 pkt       
2. Wójcik Radoslaw          4 konk.         336,64 pkt      
3. Czech Cezary                 3 konk.         79,82 pkt     
4. Szymański Robert        3 konk.         260,93 pkt       
5. Wójcik Radosław          2 konk.         81,67 pkt         
6. Lewicki Adam                2 konk.         108,01 pkt                       
 
NAJLEPSZY LOTNIK GOŁĘBI STARYCH 2014 r.
 1. Bartosiak Tadeusz        9 konk.         868,00 pkt    
2.Wójcik Radosław           9 konk.         1021,46 pkt  
3. Szymański Robert        7 konk.         649,48 pkt    
4. Szymański Robert        7 konk.         767,15 pkt    
5. Szymański Robert        7 konk.         919,67 pkt   
6. Wójcik Radosław          6 konk.         317,32 pkt   
 
NAJLEPSZA LOTNICZKA GOŁĘBI STARYCH 2014 r.
 1. Wójcik Radosław          11 konk.       854,27 pkt    
2. Szymański Robert        7 konk.         591,38 pkt   
3. Wójcik Radosław          7 konk.         787,88 pkt    
4. Wójcik Radosław          6 konk.         288,09 pkt    
5. Wójcik Radosław          6 konk.         435,22 pkt  
6. Bartosiak Tadeusz        6 konk.         473,29 pkt    
 
NAJLEPSZY LOTNIK GOŁĘBI MŁODYCH 2014 r.
 1. Laskowski Robert         5 konk.         123,38 pkt    
2. Szadkowski Mariusz    4 konk.         249,20  pkt  
3.Laskowski Robert          4 konk.         322,04 pkt   

4. Czech Cezary                 4 konk.         325,20 pkt  
5. Bulkowski Mariusz       4 konk.         333,83 pkt    
6. Szadkowski Mariusz    3 konk.         431,13 pkt   
 
PUCHAR BURMISTRZA Z CAŁOŚCI - GOŁĘBIE 
DOROSŁE 2014 r.
 1. Szymański Robert        79 konk.       2739,00 pkt                        
2. Wójcik Radosław          78 konk.       2672,56 pkt                        
3. Lewicki Adam                68 konk.       2415,99 pkt                        
4. Mariański Zygmunt      45 konk.       1903,37 pkt                       
5. Czech Cezary                 56 konk.       1518,43 pkt                        
6. Bartosiak Tadeusz        46 konk.       1363,52 pkt                       
 
 PUCHAR - GOŁĘBIE DOROSŁE TYPOWANE 2014 r.
1. Wójcik Radosław          49 konk.       1737,80 pkt                       
2. Szymański Robert        46 konk.       1536,43 pkt                       
3. Bartosiak Tadeusz        44 konk.       1415,43 pkt                        
4. Mariański Zygmunt      30 konk.       1249,07 pkt                      
5. Lewicki Adam                29 konk.       1218,21 pkt                        
6. Szymański Janusz         35 konk.       1136,71 pkt                        
 
NAJLEPSZA SERIA Z LOTU HERLINGEN
 1.Szymański Robert      lot dalekodystansowy, 
odległość 1020 km 
2. Szadkowski Mariusz  lot dalekodystansowy, 
odległość 1020 km   
3. Lewicki Adam            lot dalekodystansowy, 
odległość 1020 km   
 
PUCHAR BURMISTRZA Z CAŁOŚCI 2014 r. - GOŁĘBIE 
MŁODE
1. Szadkowski Mariusz  35 konk.       567,86 pkt     
2. Laskowski Robert  35 konk.       559,93 pkt   
3. Szymański Robert  33 konk.       492,26 pkt   
4. Siemiątkowski Artur  27 konk.       459,53 pkt   
5. Czech Cezary  31 konk.       458,34 pkt   
6. Wasiak Krzysztof  25 konk.       448,93 pkt   
 

Podsumowanie

To był dobry sezon

KULTURAW NUMERZEKULTURA

https://www.facebook.com/joanna.galkawalczykiewicz
https://www.facebook.com/patrycja.krauze.zumba
https://www.facebook.com/ula.zaniewska.3
https://www.facebook.com/michalina.sypka
https://www.facebook.com/ewa.em.1
https://www.facebook.com/Agnieszka.Ziolkowska.Bokwa
https://www.facebook.com/Agnieszka.Ziolkowska.Bokwa
https://www.facebook.com/doris.szel
https://www.facebook.com/GosiaDarmas
https://www.facebook.com/agata.malek.14
https://www.facebook.com/iwona.kwiatkowska.543
https://www.facebook.com/iwona.kwiatkowska.543
https://www.facebook.com/marta.napiorkowska.14
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    Kolejne dobre spotkanie rozegrali siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów w IV Lidze MWZPS. W piątek 5.12.2014 przeciwnikiem była 
drużyna PTS Pionki.
     Mecz rozpoczął się od walki punkt za punkt. Gospodarze postawili 
wysokie wymagania lecz Olimpijczycy potrafili to przetrwać i zwyciężyć 
26;24. Kolejne dwie partie były znacznie trudniejsze i to siatkarze z 
Pionek zdołali doprowadzić do stanu 2;1 w setach.
Gdy drużyna PTS-u i ich kibice myśleli o zakończeniu meczu zawodnicy 
Grzegorza Piątkowskiego „ podnieśli się z desek”  i w pięknym stylu 

wyrównali stan meczu,
 a następnie wygrali decydującą partię. Ostateczny wynik 3;2 ( 26;24, 
19;25, 18;25, 25;20, 17;15) bardzo cieszy i dobrze wróży na przyszłość.
     Zespół wystąpił w składzie: T. Antoniak © (4 pkt.), D. Kacprzak (18 
pkt.), Sz. Mikołajczyk (8 pkt.), J. Sobolewski (1 pkt.), Ł. Jasiński (10 
pkt.), M. Boczkowski (6 pkt.), J. Marat (13 pkt.), P. Zawadzki (6 pkt.), M. 
Osiński i D. Czarnecki.
     Już za dwa dni, 7 grudnia, odbyła się II  kolejka Grodziskiej Amator-
skiej Ligi Siatkówki. Przeciwnik, UKS Jedynka Nowy Dwór Mazowiecki, 
nie postawiła zbyt wysokich wymagań w grze. Zawodnicy z Mszczo-
nowa, choć w bardzo zmienionym składzie ( mieli okazje pograć rezer-
wowi), nie mieli problemu z pokonaniem rywala 3;0.
           Zespół wystąpił w składzie: Sz. Mikołajczyk, Ł. Jasiński, P. 
Słojewski,   M. Boczkowski, P. Zawadzki, M. Osiński, K. Malinowski i W. 
Kosmatka.

    Już po raz dziewiąty Zespół Szkół w Mszczonowie był gospodarzem 
Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych upamiętniającego ofiary Stanu 
Wojennego.
   Zawody w piłce nożnej halowej odbyły się 12.12.2014 na hali OSiR w 
Mszczonowie. 
Do rywalizacji, oprócz gospodarzy, przystąpiły zespoły Liceum Ogólno-
kształcącego w Mszczonowie, Zespołu Szkół nr.1 w Żyrardowie, Zespołu 
Szkół nr.3 w Wiskitkach i Liceum Ogólnokształcącego w Skierniewicach.
    Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym” i po bardzo wyrów-
nanej walce  zawodnicy z ZS w Mszczonowie uplasowali się na dobrym 
III miejscu. Wyniki meczów:
ZS w Mszczonowie – LO w Mszczonowie 0 ; 1
ZS w Mszczonowie – ZS nr.3 w Wiskitkach 1 ; 1
ZS w Mszczonowie – LO w Skierniewicach 1 ; 2
ZS w Mszczonowie – ZS nr.1 w Żyrardowie  5 ; 1
    Drużyna wystąpiła w składzie: J. Głusiński, C. Głusiński, P. Dąbrowski, 
M. Smolorz, G. Oroń, M. Pieniążek, K. Cymerman, S. Cymerman, M. 
Czerwiński i N. Dubielecki (opiekun Grzegorz Piątkowski)

     Ostateczna klasyfikacja turnieju:
I miejsce – LO w Mszczonowie
II miejsce – LO w Skierniewicach
III miejsce – ZS w Mszczonowie
IV miejsce – ZS nr.3 w Wiskitkach
V miejsce – ZS nr.1 w Żyrardowie

     Wybrano również najlepszego zawodnika z Mszczonowa (Bernard 
Szydlik – LO Mszczonów) i z poza Mszczonowa (Tomasz Mozga – LO 
Skierniewice)
    Wszystkie drużyny otrzymały puchary, piłki i dyplomy, najlepsi 
zawodnicy statuetki, nagrody rzeczowe i dyplom  (nagrody wręczyli p. 
Marianna Sosińska – dyrektor szkoły  i p. Grzegorz Piątkowski – nauczy-
ciel wf) . Dla każdej szkoły przygotowano również upominek w postaci 
wydawnictw tematycznych, gier planszowych i kubków promujących 
Mszczonów.
    Serdeczne podziękowania składamy sponsorom: Urząd Miasta w 
Mszczonowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Rada Rodziców 
przy Zespole Szkół w Mszczonowie, Instytut Pamięci Narodowej w 
Warszawie. 
     Za pomoc organizacyjną dziękujemy: dyrektorowi OSiR w Mszczo-
nowie, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, dyrektorowi 
Gimnazjum w Mszczonowie oraz sędziemu zawodów p. Kamilowi Ziół-
kowskiemu.

Mogielnica wciąż groźna
      Kolejne spotkanie w IV Lidze rozegrali siatkarze UKS Olimpijczyk 
2008 Mszczonów. Przeciwnikiem  meczu wyjazdowego, który odbył się 
12.12.2014 był UKS Mogielanka Mogielnica.
     O tym, że w Mogielnicy gra się ciężko siatkarze Olimpijczyka wiedzieli 
od dawna. Specyficzna hala  (ogromna) i bardzo dobrze grający w obronie 
gospodarze to nie lada wyzwanie.
      Wszystko to oraz brak podstawowych zawodników ( J. Marat, Ł. 
Jasiński, D. Czarnecki) sprawiło, że gra nie układała się po myśli zawod-
ników Grzegorza Piątkowskiego.
Jedynie w pierwszym secie udało się im uzyskać kilka punktów przewagi i 
wygrać 25;19.
 Kolejne partie były o wiele trudniejsze i to zawodnicy  UKS Mogielanki 
potwierdzili, że na swoim terenie mogą wygrać z każdym.

    Ostateczny wynik 1;3 ( 25;19, 20;25, 
14;25, 22;25).
 Był to ostatni mecz Olimpijczyków w 
IV Ldze w 2014 roku. Kolejne spotkanie 
16.01.2015.
      Drużyna wystąpiła w składzie: T. 
Antoniak © (15 pkt), D. Kacprzak (17 
pkt), J. Sobolewski (1 pkt), Sz. Mikołaj-
czyk (4pkt), A. Nałęcz, M. Boczkowski (9 
pkt), W. Kosmatka (6 pkt), P. Słojewski, P. 
Zawadzki, M. Szymański i M. Osiński (L)

OSiR

Pamiętamy o 13 grudnia 1981 r.

UKS Olimpijczyk 2008

Powrót do dobrej gry

Już  po raz trzeci pasjonaci biegania uczestniczyli w  Ulicznym Biegu 
Sylwestrowym – Termy Mszczonów. Organizatorami imprezy byli: LKS 

Osuchów i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 
Chętnych do zmierzenia się oblodzoną  trasą  nie brako-

wało.  Na starcie w niedzielny, mroźny  poranek - 28 grudnia stanęło 
blisko 150 osób.   Punkt startowy  i meta wyznaczone zostały na 
parkingu przed Termami. Każdy z zawodników mógł po zakończeniu 
biegu  bezpłatnie skorzystać z kąpieli w basenie termalnym. W kate-
gorii OPEN, na dystansie 5 kilometrów zwyciężył Karol Frelik z LKS 
Osuchów. Spośród pań najlepsza okazała się  Edyta Lewandowska z 
zespołu Olsztyn Mennica Królewska. Na dystansie 2.5 -kilometrowym 
najlepsi okazali się  zawodnicy z LUKS Boguszyce: Radosław Bednarek  
i Magdalena  Ciołak. W kategorii gmina OPEN najlepsi okazali się: 
Tomasz Gać  i Aleksandra  Dąbrowska. Nie brakowało tez  nagród dla 
najwytrwalszych i najstarszych zawodników biegu. Niektórzy odbierali 

Kończący sezon 2014  start drużyny LKS Osuchów przyniósł jej kolejne 
punkty. W XXII Skierniewickim Biegu Niepodległości, jaki  odbył się  
11listopada osuchowianie zajęli następujące pozycje:  
Chłopcy III - IV kl. SP. (dystans  700m.)  III miejsce- Paweł Szustakiewicz 
Dziewczęta V - VI kl. SP. (dystans 700m.) V miejsce- Marta Szustakie-
wicz 
Chłopcy  V - VI kl. SP. (dystans  1100m.) XII miejsce- Szymon Jasiński 
Dziewczęta  Gimnazjum  (dystans   900 m.) II miejsce- Marlena Ryka-
czewska 
Chłopcy Gimnazjum  (dystans   1400m.) XVI miejsce- Dawid Chyła 
 Dziewczęta Szkoły Średnie  (dystans   900m.) I miejsce- Weronika 
Pociech, V miejsce-Aleksandra Zgórzak 
Chłopcy Szk. Średnie  (dystans   2000m.) I miejsce- Andrzej Wojtczak 
Bieg Główny (dystans   10 000m.) I miejsce-  Karol Frelik 
Trener biegaczy z Osuchowa-   Stanisław  Zdunek,  upływający rok 
ocenił jako niezwykle udany. Nie kryje zadowolenia  ze startów 

swoich podopiecznych i wiąże spore nadzieje  z sezonem 2015, 
który rozpocznie się  dość  nietypowo, bo II Sylwestrowym Biegiem z 
Termami w Mszczonowie  w dniu  28.12.2014r (czyli jeszcze w starym 
roku).

MM

W dniu 15.11.2014r. w Mszczonowie odbył się III turniej z cyklu 
„Grand Prix” Mszczonowa w teniasie stołowym edycja 2014/2015. 
W zawodach wystartowało 28 zawodników i zawodniczek reprezen-
tantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczonowa, Budek Piasec-
kich i Korytowa. 
Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał słodycze i 
napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: 
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 – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
 II miejsce – Kinga Krajewska, UKS Lutkówka
 III miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
2. Młodzicy:
  I miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
II miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka
III miejsce –Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka
IV miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
V miejsce – Szymon Basiński, UKS Lutkówka

3. Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
III miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
4. OPEN: 
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
II miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów
III miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
IV miejsce – Paweł Majchrzak, Korytów 
V miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” Mszczonowa 
edycja 2014/2015 odbędzie się w marcu 2015r. Terminarz turniejów 
zostanie ogłoszony w lutym 2015r. na stronie OSiR-u Mszczonów:
 http://www.serwis.mszczonow.pl/4,osrodek-sportu-i-rekreacji.html 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
 Instruktor tenisa stołowego

OSiR

III turniej z cyklu „Grand Prix” 

LKS Osuchów

Tak przełajowcy z Osuchowa 
zakończyli sezon 2014

LKS Osuchów i OSiR

III ULICZNY BIEG SYLWESTROWY  
Z TERMAMI MSZCZONÓW - 2014

SPORTW NUMERZESPORT
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Mszczonowianie w Limanowej 
100- lecie bitwy pod Limanową  zyskało godną  oprawę. Rocznicy 

towarzyszyły międzynarodowa konferencja naukowa, wystawy, koncert 
orkiestr, uroczystości  z udziałem dostojników, a także  prezentacje grup 
rekonstrukcyjnych i bitewna inscenizacja. Rekostruktorzy z Mszczo-
nowa uczestniczyli w dwóch ostatnich wydarzeniach, wcielając się  w 
role carskich żołnierzy. Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK spędzili 
w Limanowej dwa dni – 13 i 14 grudnia. Na swej dioramie przyjmo-
wali przybyłych na obchody gości z: Polski,   Węgier, Austrii i Niemiec. 
Odwiedzających zapoznawali z wyposażeniem  armii rosyjskiej, a także 
zachęcali do uczestnictwa w musztrze.  Dzieciom umożliwiali oddanie 
strzałów  ze zgazowanej repliki ckm Maxim wz.05. Reprezentanci grupy 
wzięli też  udział w odsłonięciu tablicy,  poświęconej marszałkowi  Józe-
fowi Piłsudskiemu  oraz w defiladzie, jaka przeszła ulicami miasta. 
Kulminacyjnym punktem udziału w obchodach 100- lecia bitwy było 
uczestnictwo w widowisku historycznym, jakie odbyło się w niedzielę 
14 grudnia.  

W Bitwie pod Limanową wzięło udział ok. 210 tysięcy żołnierzy, z 
czego ok. 2 tysiące stanowili legioniści Józefa Piłsudskiego. Przewaga 
w tym pierwszowojennym starciu leżała po stronie rosyjskiej, która 
dysponowała   120 000 żołnierzy. Zwycięstwo odniosły jednak siły 
sprzymierzone  Austor-Węgier  i Cesarstwa Niemieckiego. Dla Austro-

-Węgier strategiczne zwycięstwo w operacji łapanowsko- 
limanowskiej oznaczało ocalenie przed katastrofą, jaką 
byłoby okrążenie i obejście przez Rosjan Twierdzy Kraków. 

Historycy porównują jej znaczenie do  bitwy na przedpolach Paryża, 
zwanej pierwszą   Bitwą  nad Marną, która na pierwszowojennym 
froncie zachodnim miała miejsce na początku września 1914 roku. 
Pamiątką  walk stoczonych przed stu laty w Małopolsce  jest ok. 100 
cmentarzy, na których spoczywa  ponad 11 tys. żołnierzy. Jeden z 
najbardziej znanych znajduje się w Limanowej na wzgórzu Jabłoniec.

Piotr Dymecki 
-GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów

Tym razem w Biniszewiczach panował nastrój świąteczny. 
Goście dworu, w którym mieści się Muzeum Lwowa i Kresów 
spotkali się 20 grudnia  na wieczorze opłatkowym.  Życzenia skła-
dano sobie osobiście, każdy z każdym, jak w prawdziwej  rodzinie. 
Tak wiele osób, prezentujących najróżniejsze organizacje, insty-
tucje, zawody, a wszyscy połączeni miłością  do Ojczyzny i kresową  
pasją. W tym gronie nie mogło zabrakło członków Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego i Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „STRZELCY” im. 31 pSK. Po połamaniu się  opłatkiem 
wszyscy zostali zaproszeni przez właścicielkę Muzeum – Aleksandrę  
Biniszewską  do jadali, gdzie czekały na stole tradycyjne,  wigilijne 
potrawy. Kosztowanie smakołyków połączone zostało z dyskusją, 
dotyczącą  tego co obecnie dzieje się  we Lwowie, na Wołyniu i 
we wszystkich zakątkach Ukrainy,  gdzie mieszkają  Polacy… Kreso-
wiacy. Aleksandra Biniszewska była tam niedawno ze świątecznymi 
darami. Z  jej opowieści wyłania się obraz olbrzymich potrzeb. 
Sytuacja naszych rodaków na Ukrainie jest szalenie trudna. Kraj 
borykający się  z trudami wojny znajduje się  obecnie w bardzo 
złej kondycji. Jako Polacy jesteśmy winni niesienie pomocy naszym 
braciom. Wiosną  mamy wraz z dyrektor Biniszewską udać  się  
do Lwowa i Żółkwi, aby osobiście poznać  tych, którzy korzystają  
ze wsparcia Fundacji Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich. 
Wcześniej przygotujemy jeszcze jedno spotkanie dla miłośników 
Kresów, podczas którego wspominać  będziemy  152 rocznicę  
wybuchu Powstania Styczniowego.  Na życzenie Margarity Chiliń-
skiej,  obecnej w Biniszewiczach prezes warszawskiego Oddziału 
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,  zaprezentujemy 
w jego tracie inscenizację  pożegnania partii powstańczej. Wieczór 
powstańczy będzie okazja, aby zebrać  dodatkowe fundusze na 
kresową  pomoc. 

Spotkanie opłatkowe obfitowało w atrakcje. Obecne na nim 
dzieci zdobiły  kartki świąteczne, które następnie wypisywały 

przy pomocy prawdziwych piór ptasich i atramentu. Mogły też  
doświadczyć  jak dawno, dawno temu  pisano  na prawdziwym,  
czerpanym papierze. Zajęcia z nimi prowadziła Małgorzata Krasna 
– Korycińska z firmy ARCHEO- Concept. Dla dorosłych koncert 
kolęd przygotowało trio Archetto. Następnie w ramach Salonu 
Kultury Polskiej odbyło się spotkanie  z Mają Krystyną  Dłużewską 
- reżyser filmową, scenarzystką, aktorką, dziennikarką, działaczką 
opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u. W Biniszewiczach 
opowiadała  ona o swojej   książce  „Trzy dni zdjęciowe z Ireną 
Anders i Albinem Ossowskim”. Z racji na udział młodzieży z GRH 
spotkanie opłatkowe miało też  charakter „Tajnych Kompletów”, 
które organizowane są  w Biniszewiczach od końca ubiegłego roku.  
Zawsze wiązały się one z opowieściami o historii Polski, Kresów  i 
patriotyczną lekturą. Tym razem zabrakło czasu na czytanie, ale za 
to najmłodsi członkowie GRH wręczyli dyrektor Biniszewskiej książ-
kowy prezent świąteczny.  Podarunkiem do zasobów  Muzeum 
było trzecie, przedwojenne  wydanie: „Dzieci Lwowa”, autorstwa  
Heleny Zakrzewskiej, a ilustrowane przez Kamila Mackiewicza.  
Przedwigilijne TAJNE KOMPLETY w Muzeum Lwowa były ostatnim 
ze spotkań GRH  w sezonie  2014.  

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

W ramach projektu: „Zapomniana bitwa – zapomniana 
kultura. Kresowiacy w boju o mazowiecki Osuchów w 1939 roku”,  
finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,  młodzież 
z Osuchowa odbyła sesje warsztatów kresowych w Muzeum 
Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich w Kuklówce.  W trakcie 
warsztatów młodzi osuchowianie wysłuchali opowieści o kulturze 
kresowej oraz o wkładzie, jaki Kresy i Kresowiacy wnieśli przez wieki 
w rozwój Rzeczypospolitej. Uczniowie mogli się  też  dowiedzieć  
wiele o przebiegu Bitwy Osuchowskiej `39, a także o pułkach kreso-
wych, jakie w niej uczestniczyły. Zapoznali się  ponadto z ekspona-

tami uzbrojenia z tej epoki. Chętni popróbowali „robienia szablą”. 
Podjęty ponadto   został temat nauki jazy konnej, a także wszyst-
kiego co dotyczy opieki nad koniem, umiejętnego obchodzenia się  
z nim i jego pielęgnacji. 

Dwór Biniszewicze, jaki stoi w Kuklówce jest wierną  kopią  szla-
checkiej siedziby z Wołynia. Zebrane w nim eksponaty to praw-
dziwy przegląd kresowej sztuki, literatury, militariów oraz innych 
przedmiotów, pochodzących z terenów wschodnich przedwojennej 
Rzeczypospolitej. Odwiedzający go uczniowie słuchali opowieści:  
członków Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i 
mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, a także samej 
właścicielki muzeum Aleksandry Biniszewskiej, która jako znaw-
czyni tematyki kresowej  nie ograniczyła się  jedynie do przeszłości, 
ale dzieliła się  też z młodzieżą wieloma spostrzeżeniami, dotyczą-
cymi aktualnych wydarzeń na Ukrainie. 

MM

swoje wyróżnienia wychodząc na podium  wprost z basenu termal-
nego. Wszystkim uczestnikom imprezy należy pozazdrościć  kondycji i 
zdrowia. Najtwardsi spośród miejscowych przełajowców zaraz po prze-
biegnięciu linii mety, nawet się nie zatrzymując, truchtem udawali się  
w kierunku swoich domów. To się dopiero nazywa sportowe zacięcie.:)
MM
Wyniki III Biegu Sylwestrowego: 
5km OPEN M
1. KAROL FRELIK  LKS OSUCHÓW 00:16:10 
2. MAREK JENDRICH AKL URSYNÓW 00:16:13 
3. ANDRZEJ WOJTCZAK LKS OSUCHÓW 00:16:18 
4. PIOTR SPRENGEL MILANÓWEK 00:18:48 00:02:30 
5. JACEK NOWOCIEŃ GLKS NADARZYN 00:18:53 
 
5km OPEN K
1. EDYTA LEWANDOWSKA OLSZTYN MENNICA KRÓLEWSKA 00:18:45 
2. KATARZYNA ŚLUSARCZYK OKS OTWOCK 00:19:17 
3. KAMILA ZIÓŁKOWSKA LUKS BOGUSZYCE 00:20:35 
4. DOMINIKA SOSNOWSKA ŻYRARDÓW 00:21:11 
5. BARBARA ROSIŃSKA STO-NOGI MILANÓWEK 
00:21:29
 
2,5km OPEN M
1. RADOSŁAW BEDNAREK LUKS BOGUSZYCE  
00:08:04 
2. TOBIASZ OLSZAK RAWA MAZOWIECKA 00:08:09 
3. MICHAŁ MIKOŁAJEWSKI LUKS BOGUSZYCE  
00:08:27 
4. KRYSTIAN KORBUS LUKS BOGUSZYCE  00:08:34 
5. TOMASZ  MIKULSKI KM AKTYWNI SOCHACZEW  
00:08:40  
 
2,5km OPEN K
1. MAGDALENA CIOŁAK LUKS BOGUSZYCE  00:09:53 
2. WERONIKA POCIECH LKS OSUCHÓW  00:10:45 

3. RÓŻA WACŁAWEK  KANIE  00:12:16 
4.  PAULINA MACHAJ MSZCZONÓW 00:13:12 
 
Gmina OPEN M
1. TOMASZ GAĆ 00:19:43 
2. KRZYSZTOF BYLINIAK 00:26:06 
3. MARCIN JASIŃSKI 00:27:29 
4. ZBIGNIEW SZUSTKIEWICZ 00:29:36 
5.  PAWEŁ ZAWISTOWSKI 00:30:26
 
Gmina OPEN K
1. ALEKSANDRA DĄBROWSKA 00:23:03 
2. MARLENA RYKACZEWSKA 00:23:09 
3. ALEKSANDRA ZGÓRZAK 00:23:39 
4. MONIKA BARTKIEWICZ 00:24:41 
5. KLAUDIA BARTKIEWICZ 00:29:37

Zapomniana bitwa – zapomniana kultura

Kresowe opowieści w Muzeum Lwowa 

SPORTW NUMERZESPORT

MSH i GRH „Strzelcy” im. 31pSK

Kresowy opłatek,  koncert kolęd, Tajne 
Komplety i spotkanie Salonu Kultury Polskiej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BCyser
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
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„Było… nie minęło” po mszczonowsku
Jakże często jesteśmy w posiadaniu cennych rzeczy, ale nie zdając sobie 

sprawy z tego co zalega na naszym strychu lub w piwnicy …decydujemy się  
zasilić  tymi  skarbami najbliższe śmietnisko lub złomowisko.  Właśnie w 
taki sposób nieodwracalnie ubożymy zasoby, świadczące o  naszej   historii.  
Bezpowrotnie pozbywamy się  pamiątek, jakie pozwoliłyby nam posze-
rzać  wiedzę o tym, jaka była przeszłość naszej Małej Ojczyzny.  Tak  czyni 
większość, jednak zdarzają  się  też  chlubne  wyjątki. Dariusz Woźniak z 
Lutkówki nim zdecydował się  na uprzątniecie przydomowego składziku 
złomu,  skontaktował się z przedstawicielami Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego i zaproponował im zainteresowanie się zardzewia-
łymi częściami, które jak mu ponoć  przekazali krewni,   pamiętały jeszcze 
czasy II wojny światowej. Pozostałości,  jakiegoś  podwozia i ogniwa 
gąsienic zostały przez członków MSH zabrane, zabezpieczone i  sfotogra-
fowane. Następnie zdjęcia przekazano do identyfikacji i jak się  okazało 
metalowe  pozostałości pochodziły z dwóch różnych pojazdów, używanych 
przez armię  niemiecką w okresie ostatniej wojny. W przeważającej części 
były to fragmenty dolnej ramy do Maultiera, a także  elementy zawie-
szenia z tego pojazdu. Ogniwa gąsienicy typu ostketten mogły, natomiast  
pochodzić  z Panzera III lub IV. Gąsienice ostketten zostały przez Niemców 
opracowane specjalnie na warunki  panujące na froncie wschodnim, gdzie 
właściwie nie było dobrych dróg, a ciągi komunikacyjne jakże często zmie-
niały się  w niemalże nieprzejezdne rzeki błota. Odnośnie wspomnianego  
wcześniej  Maultiera, to należy wyjaśnić, że był to bardzo popularny w 
Wehrmachcie półgąsienicowy  samochód  ciężarowy marki Opel,  który 
bardzo dobrze spisywał się na froncie wschodnim. Na podwoziu Maultiera 
montowano wiele różnych nadwozi. Ostatecznie było ono nawet wyko-
rzystywane dla  Panzerwerfer 42 (PzW 42) –opancerzonej,  samobieżnej  
wyrzutni pocisków rakietowych Nebelwerfer. 

Panu  Dariuszowi Woźniakowi za to, iż  oszczędził przed złomiarzami 
fragmenty historycznych pojazdów i przekazał je do Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej należą  się olbrzymie podziękowania. Niech dla wszyst-
kich stanie się    on przykładem tego, w jaki sposób należy dbać  o lokalną  
historię. Dzięki jego gestowi członkowie MSH  nie tylko pozyskali ciekawe 

eksponaty, ale też  usłyszeli opowieść o spalonej  niemieckiej  ciężarówce 
(prawdopodobnie  właśnie był to Opel Multier),   trafionej  w 1945 roku 
nieopodal dawnych zabudowań, jakie stały na posesji dziadka pana 
Dariusza.   Żołnierze sowieccy, jacy później  pojawili się na tym podwórku 
ogołocili niemiecki pojazd ze wszystkiego, co jeszcze nadawało się  do 
wykorzystania. Złom pozostał. Do naszych czasów dotrwało go niewiele, 
ale jednak… Ciekawostką  są natomiast ogniwa gąsienic. Widocznie, gdzieś  
nieopodal musiał ulec  zniszczeniu,  także niemiecki czołg, tyle tylko, że 
pamięć  o nim nie dotrwała do naszych czasów. 

W podobny sposób jak pan Woźniak postąpili także w ubiegłym roku 
panowie: Mariusz Wieszczycki i Zdzisław Opas, którzy również  swoimi 
zabytkowymi przedmiotami zasilili zbiory Izby Pamięci. Pierwszy  z panów 
przekazał nam cenną  kolekcję  bagnetów, natomiast drugi poniemiecki 
kanister. 

Szanowni Państwo, jeśli w Waszych domach, na podwórkach, w 
stodołach, na strychach lub w piwnicach zalegają rzeczy nikomu już   

niepotrzebne, a mające określony wiek, to przemyślcie, czy nie warto 
przekazać  je do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. 

Wystarczy wykręcić  telefon 607 099 577. Członkowie Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego na pewno odpowiedzą  na 

Państwa zaproszenie. 

Oczywiście nie trzeba od razu posiadać  fragmentów maszyn bojo-
wych, czy też całej kolekcji bagnetów.  Wielbicieli historii interesują też:   
stare lampy, zdjęcia, dokumenty,  wiekowe ubrania,   baranice, używane 
jeszcze nie tak dawno przez wozaków, a także szereg innych rzeczy, które 
już  dziś nie nadają  się do domowego użytku. ZACHĘCAMY DO WSPÓŁ-
PRACY. 

Piotr Dymecki 
Wiceprezes  Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 

Ogniwo gąsienicy typu ostketten (na środku zdjęcia) oraz fragmenty 
dolnej ramy do Maultiera (u góry zdjęcia)

Opel Maultier  (foto: Internet)

STRZELECKI rok 2014- podsumowanie 
Rok 2014 był dla mszczonowskich rekonstruktorów wyjąt-

kowy pod każdym względem. Wszystkich wydarzeń, w jakich uczest-
niczyli członkowie grupy było  aż  …110! Samych inscenizacji  było 34. 
Dwunastokrotnie  Strzelcy brali udział w widowiskach pierwszowo-
jennych. Ośmiokrotnie  w odwołujących się  do wydarzeń z roku 1939. 
Czterokrotnie w dotyczących Powstania Warszawskiego. Trzykrotnie 
wcielali się  w role powstańców styczniowych, także trzykrotnie w  
partyzantów z okresu II wojny światowej, dwukrotnie  w żołnierzy z 
roku 1920 i dwa razy odgrywali sceny z Misterium Męki Pańskiej. Trzy  
z wymienionych inscenizacji były całkowicie zorganizowane i wyreży-
serowane przez mszczonowskich rekonstruktorów (Osuchów 1939,  
Pruszków 1914 i Misterium Męki Pańskiej w Lutkówce). Ostatnia 
inscenizacja tegorocznego Grenadiera, odwołująca się do wydarzeń 
z roku 1944, także została poprowadzona według scenariusza napisa-
nego przez jednego z członków mszczonowskiej GRH. 
Prezentacji grupy (dioram) było dwanaście. Odbyły się one w takich 
miejscowościach jak: Żyrardów (Muzeum Mazowsza Zachodniego), 
Bielice (Jednostka Wojskowa), Piotrków Trybunalski, Wrocław, Skier-
niewice, Niepołomice, Pruszków i Limanowa. Na Targach Kieleckich  
i podczas Warszawskiego Grenadiera, mszczonowianie za swoje  
dioramy uzyskali  trzecie nagrody. 
Sesji fotograficznych grupa odbyła  siedem. Rekonstruktorzy pozo-
wali przed obiektywami: Pawła Kurzawskiego, Jacka Opiłowskiego, 
Wojciecha Synowca i grupowego fotografa  Marka Wardaka. 
Strzelcy dwukrotnie uczestniczyli w marszach: Katyńskim Marszu 
Cieni  w Warszawie i Marszu Niepokonanych, jaki przeszedł ulicami 
Warszawy,  w związku z 70-tą rocznica  zakończenia Powstania 
Warszawskiego. Mszczonowianie podczas ośmiu wydarzeń zaciągali 
warty honorowe. Zorganizowali cztery lekcje  historii  w: Gimnazjum 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, Gimnazjum w Nadarzynie i Szkole 
Podstawowej w Radziejowicach. Do przybycia na grupową  insce-
nizację  w Osuchowie, zachęcali też podczas spotkań z uczniami w: 
Gimnazjum w Mszczonowie i  Zespołu Szkół w Osuchowie.  Zorganizo-
wali ponadto Kresowe Warsztaty dla uczniów ZS Osuchów w Muzeum 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.  W trakcie sezonu 2014 
nie obyło się również   bez wycieczek (4). Rekonstruktorzy zwiedzali: 
Chęciny, Kraków, pola racławickie, a także Kopalnię  Soli w Bochni. 
Oprócz tego w sezonie reko -2014  były  jeszcze 36  wydarzenia, które 
najlepiej określić jako „różne”. Mszczonowscy pasjonaci historii: brali 
udział w Tajnych Kompletach organizowanych w Dworze w Binisze-
wiczach. Tam też  przeprowadzili Kresowe Warsztaty dla młodzieży 
z ZS w Osuchowie.  Przybyli w mundurach na promocję  książki 
„ZOŚKOWIEC” Jarosława Wróblewskiego, jaka odbyła się w styczniu  
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uświetnili swą obecnością   
pokaz premierowy filmu Strajk Szpularek- historia prawdziwa” w 
żyrardowskim Centrum Kultury.  Pojawili się  na obchodach Narodo-
wego   Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych w  Dworze Biniszewicze, 
gdzie poświęcona została kapliczka z wyrzeźbioną przez zesłańca 
figurą Chrystusa Frasobliwego i  odbyło się   spotkanie  z żołnierzami 
niezłomnymi z terenu przedwojennych Kresów. Poznali wtedy  wielu 
uczestników Akcji Burza, a wśród nich   kapitan Weronikę Seba-
stianowicz, słynną  „Różyczkę”,  żołnierza Armii Krajowej oraz  Zrze-
szenia Wolność i Niezawisłość, obecnie mieszkającą pod Grodnem, 
represjonowaną przez reżim Łukaszenki, piastującą  na  Białorusi  
godność Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK. Członkowie grupy 
uczestniczyli ponadto w wyjeździe na Śląsk po dokumenty i pamiątki 
pozostawione po rodzinie mjr.  Hubala, które następnie trafiły do 
Muzeum Lwowa w Biniszewiczach. W marcu wzięli udział w uroczy-
stościach  z okazji 70-tej rocznicy powstania Batalionu AK „Miotła”, 

które odbyły się w Warszawie. Strzelców nie brakowało 
podczas licznych  Mszy Świętych, a także nabożeństw, 

związanych z największymi kościelnymi świętami,  doniosłymi rocz-
nicami i świętami narodowymi. W Maju reprezentacja GRH  udzie-
liła  rekonstruktorskiej asysty podczas  pierwszego etapu pielgrzymki  
„Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę”, na trasie    od  Sanktuarium Matki 
Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie  do Niepokalanowa. W czerwcu 
rekonstruktorzy wsparli w Łodzi inicjatywę organizatorów  - „Strefy  
połączonych pasją”, polegającą  na zorganizowaniu pikniku, podczas 
którego zbierane były  fundusze na   budowę  centrum rehabilitacyjno-
-opiekuńczego. W tym samym miesiącu członkowie grupy pomagali 
w organizacji pierwszego mszczonowskiego Festiwalu Świętojań-
skiego, promującego talenty miejscowej  młodzieży i dzieci, grających 
muzykę poważną. W październiku natomiast  zaangażowali się w 
poprowadzenie uroczystości, związanych z postawieniem i poświę-
ceniem pomnika spalonych podczas, pożaru spichrza w Osuchowie 
(1948).  Oprócz organizacji i uczestnictwa w swoim święcie pułkowym 
Strzelcy dołączali też  do podobnych uroczystości organizowanych u 
zaprzyjaźnionych sąsiadów w Łowiczu i Skierniewicach. Podczas Nocy 
Muzeów  wsparli też skierniewiczan podczas otwarcia ich społecz-
nego muzeum.  Wyszczególniając tegoroczne wydarzenia nie można 
też zapomnieć  o  udziale w pikniku powstańczym w Czernicach  Boro-
wych i  uczestnictwie  w lipcowej Mszy w Kuklówce, która jest co 
roku odprawiana  w intencji  żołnierzy AK z Grupy „Krzysztof”, którzy 
w latach 40-tych ubiegłego wieku  mieli odwagę  przeciwstawić  się   
dwóm naszym okupantom  - niemieckiemu  i sowieckiemu. Solidnym  

9 lutego  2014  - Bolimów

 22 marca 2014 - Grochowiska

HISTORIAW NUMERZEHISTORIA

Panzer III na 
gąsienicach ostketten 

(foto: Internet)

Fragmenty dolnej ramy do Maultiera

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_p%C3%B3%C5%82g%C4%85sienicowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieloprowadnicowa_wyrzutnia_rakietowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nebelwerfer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
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10-11-05-2014 - Wrocław REKON  
11-05- 2014 -Wrocław REKON_insce-
nizacja bitwy żołnierzy niezłomnych
17-05-2014 - Noc Muzeów w Skier-
niewicach – uczestnictwo w otwarciu 
Społecznego Muzeum 26 Skierniewic-
kiej Dywizji Piechoty
17-05-2014 - Sesja fotograficzna w 
byłych koszarach 31 Aleksiejewskiego 
Pułku Piechoty w Skierniewicach
24-05-2014 -  GRENADIER WARSZAWA 
- udział w sześciu inscenizacjach 
(2 pierwszowojenne, 2 z okresu 
wojny obronnej `39, Kampinos `44i 
Powstanie Warszawskie) 
24-05-2014 – GRENADIER WARSZAWA  
– Nasza diorama carskiego punktu 
medycznego, nagrodzona  III nagrodą 
Konwentu 
 31-05-2014 - CZASTARY - uczest-
nictwo we Mszy Świętej w intencji 
Powstańców Styczniowych, a także 
inscenizacji pożegnania oddziału 
powstańczego  
31-05-2014 - Stary Ochędzyn – inscenizacja 
powstańcza 
8-06-2014 – Łódź – „Strefa  połączonych pasją”,  
piknik zorganizowany  przez łódzką  fundację  o 
takiej właśnie nazwie, dla zebrania funduszy na   
budowę  centrum rehabilitacyjno-opiekuńczego.  
14-05-2014 -  Kraków - zwiedzanie miasta 
15-05-2014 - Fort Batowice - inscenizacja pierwszo-
wojenna 
15-05-2014 - Zwiedzanie pół racławickich 
21-06-2014 –Obchody Święta 26 Skierniewickiej 
Dywizji Piechoty 
22-06-2014 – BINISZEWICZE - inscenizacja odbicia 
dworu kresowego
24-06-2014 – Czernice Borowe – piknik powstańczy 
29-06-2014 – Wsparcie przy organizacji I Festiwalu 
Świętojańskiego w Mszczonowie
5-07-2014 – Udział w uroczystościach nadania 
sztandaru łowickim „Dziesiątakom”  
19-07-2014 – Jednorożec -inscenizacja pierwszowo-
jenna
20-07-2014 – Górki - inscenizacja pierwszowojenna 
26-07-2014 – Bolimów - inscenizacja pierwszowo-
jenna 
27-07-2014 – Kuklówka  - Msza Święta w intencji  
żołnierzy AK z Grupy „Krzysztof”, którzy w latach 
40-tych ubiegłego wieku  mieli odwagę  przeciw-
stawić  się   dwóm naszym okupantom  - niemiec-
kiemu  i sowieckiemu.
28-07-1914 – Urządzanie garderoby GRH – pozy-
skanie  miejsca na mundury i wyposażenie 
1-08-2014 –Piotrków Trybunalski uroczystości  70. 
rocznicy wybuchu  Powstania Warszawskiego 
1-08-2014 – Mszczonów – zaciągnięcie wart 
honorowych, dla uczczenia 70.  rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego
3-08-2014 - Kielce -Sesja fotograficzna, odwołująca 
się do  Powstania Warszawskiego – fotograf Jacek 
Opiłowski 
3-08- 2014 - Kielce -Sesja fotograficzna, odwołu-
jąca się do  Powstania Warszawskiego – fotograf 
Wojciech Synowiec
3-08-2014 -Kielce - inscenizacja Powstania 
Warszawskiego
9-08-2014 Wrocław - inscenizacja Powstania 
Warszawskiego
10-08- 2014 - Konkurs fotografii retro z udziałem 
członkini GRH  Mileny Koperskiej 
15-08-2014-  Piotrków Trybunalski – obchody  
Święta Wojska Polskiego – prezentacja grupy

15-08- 2014 Piotrków Tryb - sesja 
foto – fotograf Paweł Kurzawski

16-08-2014 -Mińsk Mazowiecki - inscenizacja roku 
1920
31-08-2014- Skierniewice - inscenizacja bombardo-
wania miasta `39
wrzesień i październik - 2014- dyżury porządkowe w 
naszej garderobie
6-09-2014 – BELEŃ - inscenizacja walk `39
6-09-2014- Sesja foto z fotografem Pawłem Kurzaw-
skim
11-09-2014 - Obchody  75 rocznicy Bitwy Mszczo-
nowskiej
13-09-2014- Bochnia – inscenizacja pierwszowo-
jenna 
13-09-2014 –Zwiedzanie  Kopalni Soli w Bochni
14-09-2014 - Rajd Strzelecki z okazji 75 rocznicy 
bitwy mszczonowskiej (biegi przełajowe)
21-09-2014 - Modlin -inscenizacja 1939
27-09-2014 – Niepołomice - prezentacja grupy
2014_09_27- Niepołomice - sesja foto  - fotograf 
Paweł Kurzawski
28-09-2014 – Niepołomice - inscenizacja walk roku 
1920
28-09-2014 – Niepołomice - inscenizacja pierwszo-
wojenna
3-10- 2014 - Wystawa powstańcza w MOK-u
5-10-2014 - Marsz Niepokonanych - Warszawa
5-10-2014 - Pokaz filmu „Miasto 44” dla członków 
GRH i MSH
6-10-2014 -  Spotkania z uczniami SP Mszczonów, ZS 
Osuchów i Gimnazjum Mszczonów
12-10-2014 - Gra o Złotą  Szpulkę - Muzeum Lniar-

stwa Żyrardów
12-10-2014 – Brzustów -  bój o Anielin- 
inscenizacja pierwszowojenna 
13-10-2014 -Kopiemy okopy w 
Osuchowie na potrzeby naszej insce-
nizacja `39
19-10-2014 - Osuchów - Szarża - insce-
nizacja 1939
26-10-2014 - Osuchów –wsparcie 
inicjatywy budowy pomnika spalonych 
w spichrzu (1948 r.)
26-10-2014 -Pruszków prezentacja 
dioramy carskiego punktu opatrunko-
wego 
26-10-2014 - Pruszków inscenizacja 
pierwszowojenna
1-11- 2014 -  Warty przy mogiłach 
żołnierskich i akcja „Światełko dla 
poległego żołnierza”
6-11- 2014 - Gimnazjum Grodzisk 
Mazowiecki – dwie lekcje poświęcone 
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości w roku 1918

8-11-2014 - Festyn Klubu Sportowego „Mszczono-
wianka” - prezentacja GRH
10-11-2014 - Pokaz filmu „Powstanie Warszawskie” 
Jana Komasy 
11-11- 2014 - Obchody Święta Narodowego w 
Mszczonowie
22-11- 2014 - Sterkowiec -inscenizacja pierwszowo-
jenna
25-11-2014 -Lekcja w Gimnazjum w Nadarzynie 
(temat-Postawnie Styczniowe)
3-12-2014 - Odebranie Odznaczenia „Honor i 
Prawda” przyznawanego przez Fundację Lwowa i 
Kresów Południowo- Wschodnich 
3-12-2014 – WARSZAWA Katedra Polowa WP - 
Udział w krajowych obchodach ku czci Orląt Lwow-
skich
6-12-2014 - Spotkanie opłatkowe Mszczonów
8-12-2014 - Lekcja w Szkole Podstawowej w Radzie-
jowicach (temat –Powstanie Styczniowe)
13-12-2014 – Prezentacja GRH  w Limanowej 
14-12-2014 – Udział w inscenizacji  pierwszowo-
jennej w Limanowej 
17-12-2014 – Warsztaty Kresowe w Kuklówce
20-12-2014 – Tajne Komplety i wieczór opłatkowy 
w Biniszewiczach
28-12-2014- Nagrywanie ujęć  do programu TVP  
„Małe Ojczyzny” w Kuklówce    

wyzwaniem było zorganizowanie wystawy zdjęć  grupowych z insceni-
zacji Powstania Warszawskiego  w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, 
która była dopełnieniem wyświetlanych w tym czasie w  MOK-u  
filmów Jana Komasy: „Miasto 44” i „Powstanie Warszawskie”. Wiele 
spotkań GRH  odbyło się  z okazji świąt,  nauki musztry, a także zajęć  
poświęconych konserwacji  posiadanego sprzętu oraz umunduro-
wania.  Grudzień zakończony został udziałem w nagrywaniu scen do 
programu TVP pt. „ Małe Ojczyzny”. Ukoronowaniem całego roku dzia-
łalności było uczestnictwo członków grupy w krajowych obchodach 
kolejnej rocznicy wybuchu powstania lwowskiego, w trakcie których 
wspominano bohaterską  postawę najmłodszych powstańców, czyli  
Orląt Lwowskich. Uroczystości te  odbyły się 3 grudnia   w Katedrze 
Polowej WP. Uczestniczył w nich  biskup polowy Wojska Polskiego  J.E. 

Józef Guzdek. Wtedy 
to mszczonowianie odebrali odznaczenie Honor i Prawda, przyzna-
wane przez Fundację Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich za 
propagowanie idei i kultywowanie tradycji kresowych. 

Tekst: Piotr Dymecki  (GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów)
Fotografie wykorzystane dla zaprezentowania dorobku grupy w roku 

2014 są autorstwa: 
Jacka Olczaka, Pawła Kurzawskiego, Jacka Opiłowskiego, Wojciecha 

Synowca, Kamila Szustera, Mileny Koperskiej, Marka Wardaka, Piotra 
Dymeckiego, Piotra Młynarskiego, Tadeusza Iwana, Adama Sawic-

kiego, Grzegorza Witkowskiego i Dariusza Osiaka.  Wszystkim foto-
grafom dziękujemy za tegoroczną  współpracę 

26 października 2014 Osuchów - poświęcenie pomnika mieszkańców, 
którzy spłonęli w pożarze spichrza

31 maja 2014 Czastar - inscenizacja 
Powstania Styczniowego

4 kwietnia 2014 - Lutkówka - Misterium Męki 
Pańskiej

13 kwietnia 2014 - sesja fotograficzna 
RETRO

19 października 2014 Osuchów  - Szarża

Poniżej zamieszczona została lista wszystkich 
wydarzeń, w jakich uczestniczyła w tym roku 

GRH STRZELCY im. 31 pSK:

31-12-2013- 1-01-2014 Sylwester GRH w Osuchowie 
11-01-2014  -Tajne Komplety w Biniszewiczach 
13-01-2014- Promocja książki ZOŚKOWIEC Jaro-
sława Wróblewskiego  w Muzeum Powstania 
Warszawskiego 
24-01-2014 - Premiera filmu „Strajk Szpularek - 
historia prawdziwa” Centrum Kultury w Żyrardowie
1-02-2014 -Tajne Komplety w Biniszewiczach 
9-02-2014 - Obchody 151. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego i bitwy pod Bolimowem 
14-02-2014 – Warta honorowa pod pomnikiem 
w Radziejowicach w 95. rocznicę wybuchu wojny 
polsko -bolszewickiej
1-03-2014 –Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy 
Wyklętych -  Biniszewicze- poświęcenie figury 
Chrystusa Frasobliwego i spotkanie  z żołnierzami 
niezłomnymi z terenu przedwojennych Kresów, 
uczestnikami  Akcji Burza, m.in. z kapitan Weroniką 
Sebastianowicz, słynną  Różyczką,  żołnierzem Armii 
Krajowej oraz  Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
obecnie mieszkającą pod Grodnem,  represjono-
waną przez reżim Łukaszenki Prezes Stowarzyszenia 

Żołnierzy AK na Białorusi.
11-03-2014-  Wyjazd na Śląsk po dokumenty i 
pamiątki pozostawione po rodzinie mjr.  Hubala, 
które następnie trafiły do Muzeum Lwowa w Bini-
szewiczach. 
14-03-2014- Otwarcie wystawy poświęconej gene-
rałowi Fieldorfowi „Nilowi” w Muzeum Mazowsza 
Zachodniego w Żyrardowie
15-03-2014-  Uroczystości z okazji 70.  rocznicy 
powstania Batalionu AK „Miotła” (Katedra Polowa 
WP w Warszawie)
22-03-2014 -  Grochowiska – inscenizacja powstanie 
styczniowego 
22-03-2014 – Zwiedzanie zamku w Chęcinach 
28-03-2014- Udział w święcie 37. Dywizjonu  Rakie-
towego Obrony Powietrznej, jaki stacjonuje w 
podsochaczewskich Bielicach
29-03-214 – Udział w Forum „Rekonstrukcja Histo-
ryczna” na Targach Kieleckich, gdzie nasza diorama 
zajęła 3 miejsce
30-03-2014 – Kielce -udział w inscenizacji obrony 
Westerplatte`39
4-04-2014 –Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej w 
Lutkówce 
5-04-2014 – Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
– otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy 
Operacji Łódzkiej  

11-04-2014 – Udział w nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej w Mszczonowie 
11-04-2014 –  Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej 
w Żyrardowie
13-04-2014 – Udział w Katyńskim Marszu Cieni w 
Żyrardowie   
13-04-2014 – Zaciągnięcie warty honorowej  przy 
Krzyżu Katyńsko-Smoleńskim w Mszczonowie  
13-04-2014 –Sesja fotograficzna „RETRO” – u foto-
grafa Jacka Opiłowskiego w Kielcach 
17-04-2014- Tajne Komplety w Biniszewiczach
18-20-04-2014 – Warty przy Grobie Pańskim w 
kaplicy p.w. Świętego Ojca PIO w Mszczonowie
20-04-2014 – Uczestnictwo procesji rezurekcyjnej w 
Mszczonowie 
26-04-2014 – Inscenizacja walk Hubala i piknik 
Kawaleryjski w Świnio Górze 
1-05-2014 –Udział w rozpoczęciu  Pielgrzymki  
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, na trasie    od  
Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej w Szyma-
nowie  do Niepokalanowa. 
3-05-2014- Udział w gminnych obchodach Święta 3 
Maja w Mszczonowie
4-05-2014 – Inscenizacja pierwszowojenna w Gorli-
cach

HISTORIAW NUMERZEHISTORIA

http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
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Rekonstruktorzy w szkołach 
W listopadzie i grudniu  członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK  

przeprowadzili cztery lekcje historii w zaprzyjaźnionych szkołach. W 
Gimnazjum nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim spotkali się z młodzieżą na dwóch lekcjach, poświęconych: 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 oraz budowie 
II Rzeczypospolitej i wojnie obronnej 1939 roku.  W  Nadarzynie w 
Gimnazjum im. Jana Pawła II lekcja historii dotyczyła wybuchu i prze-
biegu Powstania Styczniowego. Natomiast w Szkole Podstawowej im. 
Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach uczniowie klasy VI mogli 
wysłuchać  prelekcji na temat walk z okresu Powstania Styczniowego 
na terenie Mazowsza Zachodniego.  

W Radziejowicach i w Grodzisku w przeprowadzeniu zajęć wspo-
magali dorosłych rekonstruktorów  uczniowie, którzy także są człon-
kami mszczonowskiej GRH.  Młodzi grodziszczanie należący do grupy, 
to: Stanisław Witkowski oraz Hubert Wierzbicki, natomiast mieszkanką 
Radziejowic,  zaangażowaną  w odtwórstwo historyczne jest- Zosia 
Dymecka. Warto odnotować, że podczas lekcji w jej klasie do  złożenia 
czarnych  sukni z okresu powstańczego nakłoniła  dwie swoje koleżanki: 
Basię Sujkę i Zuzię  Tomaszewską- tak więc nie jest  wykluczone, że także 

one w niedługim czasie zasmakują w rekonstruktorskiej przygodzie. 

Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

Zgodnie z tradycją grudzień w Miejskim Przed-
szkolu upływa w magicznej atmosferze świąt 
Bożego Narodzenia. Początek świątecznego 
nastroju daje jak co roku wizyta Świętego 
Mikołaja i Śnieżynki .
Dzieci z ogromną niecierpliwością już od 
samego rana wyglądały swojego świątecznego 
gościa. Gdy Mikołaj pojawił się w przedszkolu 
dzieci powitały go wesołą piosenką. Każda z 
grup także specjalnie na ten dzień przygoto-
wała krótki program artystyczny wypełniony 
wierszykami i świątecznymi piosenkami. 

A ponieważ wszystkie dzieci były bardzo 
grzeczne przez cały rok, pilnie uczyły się, 
nie grymasiły i  pomagały rodzicom Mikołaj 
nagrodził je wymarzonymi prezentami.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem były 
‚’Jasełka’’. Dzieci w pięknych kostiumach, przy-
gotowanych w domach z rodzicami, zapre-
zentowały w bardzo plastyczny i wzruszający 
sposób znaną od ponad dwóch tysięcy lat 
wigilijną opowieść o cudownych narodzinach 
w betlejemskiej stajence.  Na scenie pojawili 
się oczywiście: Maria, Józef, aniołki, pasterze, 
trzej królowie, a także zwierzęta.  Przedsta-
wienie bardzo pomysłowo połączone było 
ze wspólnym śpiewaniem kolęd. Organizacja 
jasełek z pewnością też pozwoliła dzieciom 
na odkrycie lub rozwinięcie indywidualnych 
predyspozycji i zdolności aktorskich i mimo 
drobnych pomyłek lub spowodowanego 

emocjami chwilowego zapomnienia  kwestii 
młodzi aktorzy wypadli świetnie i nagrodzeni 
zostali gromkimi brawami.

Łukasz Nowakowski

Mikołajkowe 
przedstawienie
We wtorek 9 grudnia w Miejskim Przedszkolu 
w Mszczonowie odbyło się świąteczne przed-
stawienie pt.” Święty Mikołaj istnieje” w 
wykonaniu teatru „Pomarańczowy Cylinder”.
Aktorzy w sposób zabawny i optymistyczny 
przedstawili opowieść pewnego chłopca, 

który wybrał się w daleką podróż aby odszukać 
Świętego Mikołaja. 
W przedstawieniu nie zabrakło dobrego 
humoru i angażowania dzieci, które chętnie 
włączały się i brały czynny udział w teatrzyku.  
Przedszkolaki dowiedziały się, że każdy, kto ma 
dobre serce, może zostać Świętym Mikołajem, 
a także tego, że Święty Mikołaj naprawdę 
istnieje, nawet jeśli nie zawsze może osobi-

ście odwiedzić każde dziecko. Do rozdawania 
prezentów ma jednak zaufanych pomocników 
w osobach rodziców i bliskich.

Łukasz Nowakowski

Święto Babci i Dziadka w jasełkowej 
oprawie
Wszystkie miejsca w sali widowiskowej Mszczonowksiego Ośrodka 
Kultury zostały po południu 12 stycznia zajęte przez babcie i dziadków 
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1. Maluchy dla swoich Najkochań-
szych przygotowały specjalne przedstawienie. Widowisko jasełkowe, 
wystawione z myślą o Dniach Babci i Dziadka, które przypomnijmy 
obchodzone są co roku 21 i 22 stycznia, było też dopełnieniem wciąż 
jeszcze tak nieodległego okresu Świąt Bożego Narodzenia. Cóż lepiej niż 
Jasełka i to jeszcze w wykonaniu dzieci pasuje lepiej do tego cudownego 
czasu.  Babcie i Dziadkowie byli zachwyceni widząc swoje wnuczęta w 
strojach aniołków, pastuszków, a także głównych postaci opowieści o 
Narodzeniu Pańskim. Brawa dla ekipy aktorskiej, która została przed-
stawiona przez swych nauczycieli, jako Przedszkolna Grupa Teatralna 

PAJACYK, były zasłużenie długie. Dzieci naprawdę wspaniale wypadły 
na scenie. Widać  było, że gra aktorska sprawiała im niesamowitą 
frajdę. Reżyserem spektaklu była pani Ewa Kowalczyk. 

MM

„Świąteczne zamieszanie”
W poniedziałkowe popołudnie 15 grudnia  widownia Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury zapełniła się Rodzicami wyczekującymi występu 
swoich ukochanych Smerfów. Motylki zaprezentowały (bardzo kome-
diowo) przedstawienie pt.; Świąteczne zamieszanie. Czterolatki spra-
wiły prawdziwe zamieszanie na scenie, które rozbawiło wszystkich 
Najbliższych. Następny występ w wykonaniu Żabek zrobił na dorosłych 
duże wrażenie, ponieważ dzieci mówiły i śpiewały tylko w języku angiel-
skim. Po pięciolatkach na scenę wróciły Motylki z układem tanecznym 
do Zimowej poleczki. Na zakończenie Rodzice obejrzeli Jasełka w 
wykonaniu Rybek. Podsumowaniem imprezy były wspólny taniec przy 
piosence w wykonaniu Luizy Wirowskiej-Sadowskiej.

Spotkanie świąteczne z rodzicami
    17.12.2014r. na kilka dni przed wyczekiwaną przez wszystkich wigilią 
dzieci z grupy KOTKI pod okiem wychowawczyń p. Iwony Dziuby i 
Małgorzaty Sałajczyk przygotowały spotkanie świąteczne dla rodziców.
   W świątecznej atmosferze, dzieci przygotowały dla swoich rodziców 
świąteczny program artystyczny. Rodzice byli zachwyceni występami 
swoich pociech. W trakcie spotkania rodzice wraz ze swoimi pociechami 
uczestniczyli w warsztatach plastycznych, na których wykonali bombki 
na choinkę. Na koniec odbył się wspólny poczęstunek. Spotkanie upły-
nęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

Iwona Dziuba

Szkolna wigilia to już tradycja. Co roku z niecierpliwością oczekujemy 
Świąt Bożego Narodzenia. Ich szybkiego nadejścia pragną szczególnie 
dzieci.
W każdej placówce odbywają się uroczystości związane z nadchodzą-
cymi świętami. Tak również było we Wręczy, gdzie w szkole w piątek 
19 grudnia 2014 r. uczniowie szkoły, dyrekcja, nauczyciele, oraz rodzice 
zadbali o świąteczny nastrój.
Na wstępie pani dyrektor Małgorzata Janiszek złożyła wszystkim 
życzenia świąteczne. Przekazała na ręce przedstawicieli klas, Rady 
Rodziców oraz nauczycieli opłatek, którym cała społeczność szkolna 

mogła się przełamać składając sobie wiele ciepłych życzeń.
W dalszej część uczniowie mogli zaprezentować swój 
talent aktorski i wokalny.

Najmłodsze dzieci wystąpiły z wierszykiem oraz piosenką o św. Miko-
łaju. Uczniowie klas O, I i II pod okiem pań Marioli Krygier i Mirosławy 
Guzik przedstawiły jasełka. Tradycyjna historia narodzenia Jezusa prze-
pleciona była pięknymi kolędami. Dopełnieniem całości była piękna 
scenografia oraz stroje. Z okazji zbliżającego się powitania Nowego 
Roku uczniowie klasy O przebrani za poszczególne miesiące przedsta-
wili krótką charakterystykę każdego z nich. 
Po występach  uczniowie, nauczyciele, i wszyscy goście zgromadzili się 
na wspólnej wieczerzy przygotowanej przez rodziców. Jednoczące całą 
społeczność spotkanie przy  stole stało się doskonałą okazją do wspól-
nego śpiewania kolęd.

Szkoła Podstawowa we Wręczy

Opowiadali  o współpracy z Muzeum 
Lwowa

Członkowie naszej GRH uczestniczyli w nagrywaniu scen do 
programu cyklicznego TVP „ Małe Ojczyzny”. Strzelcy opowiadali przed 
kamerą  o swojej współpracy z Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce.  
Materiał był nagrywany  w niedzielę  28 grudnia w Dworze Binisze-
wicze, w którym mieści się Muzeum. Na zaproszenie dyrektor Muzeum 
Aleksandry Biniszewskiej rekonstruktorzy pojawili się w Kuklówce 
jako żołnierze wrześniowi (mundury wz. 19) oraz Żołnierze Wyklęci. 
Pierwsza emisja programu została zaplanowana w TVP 3 na dzień   31 
grudnia o godzinie 19.30. Ten odcinek „Małych Ojczyzn”  ma też  być  
emitowany w TVP 1 oraz  TVP Polonia.  

Piotr 
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W dniu 15 stycznia 2015 roku w naszym liceum odbył się konkurs z 
okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych.   
Uczniowie naszej szkoły rywalizowali ze sobą w trzech konkurencjach : 
Najładniej udekorowana sala oraz prezentacja danego kraju, quiz języ-
kowy i quiz geograficzny. Kraj, który reprezentowała dana klasa został 
wyłoniony na drodze losowania. Podział wyglądał następująco : Klasa 
I gr. Rosyjska – Francja, Klasa I gr. Niemiecka – Hiszpania, Klasa II gr. 
Rosyjska – Rosja, Klasa II gr. Niemiecka – Niemcy, Klasa III a – Włochy, 
Klasa III b – Anglia. 
Gorączkowe przygotowania trwały od samego rana. Każda z grup 
dawała z siebie wszystko aby zdobyć jak największą ilość punktów w 
pierwszej konkurencji. Komisja w składzie: pani dyrektor M. Mońko, 
pani M. Żuchewicz i pani K. Iżycka oceniały efekty owych przygotowań. 
Z kolei po trzech reprezentantów każdej z grup udało się na quiz z 
wiedzy geograficznej oraz quiz językowy. Testy nie należały do najła-
twiejszych lecz nikt nie dawał za wygraną. Walka o punkty trwała do 
ostatnich minut. W ostatniej konkurencji oceniana była kreatywność 
i nakład pracy włożony w wykonanie plakatu. Każda osoba z talentem 

plastycznym była na wagę złota.
 Około godziny trzynastej, po podliczeniu punktów, komisja ogłosiła 
wyniki zmagań i tak oto : 1 miejsce zajęła Klasa II a gr. Rosyjska, miejsce 
2 zdobyła Klasa II gr. Niemiecka, 3 miejsce przypadło Klasie III a. Dalsze 
miejsca zajęły kolejno klasy : I a gr. Niemiecka, I a gr. Rosyjska i III b. 
Nagrodami w konkursie były słodycze. 

Damian Kin, kl. II

W dniach 3, 4, 5 grudnia  dla nauczycieli w Zespole Szkół w Osuchowie, 
Gimnazjum w Mszczonowie oraz Szkole Podstawowej w Mszczonowie 
zorganizowany został  cykl spotkań z funkcjonariuszem policji Robertem 
Bretnerem, byłym pracownikiem Centralnego Biura Śledczego, funkcjo-
nariuszem  Policji w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie, koordynatorem na terenie województwa małopolskiego 
przedsięwzięć z obszaru przeciwdziałania narkomanii, współpracu-
jącym z wojewódzkimi organami władzy rządowej i samorządowej oraz 
innymi podmiotami w zakresie kształtowania polityki bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.
Funkcjonariusz przyjechał do Mszczonowa na specjalnie zaproszenie 
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
działającej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
Prowadzący zapoznał uczestników spotkania z informacjami na temat 
substancji psychoaktywnych dostępnych w Polsce. Zasygnalizował, 
jakie zagrożenia wiążą się z zażywaniem narkotyków przez młodych 
ludzi i zaapelował, aby nie bagatelizować tego problemu.
Policjant poinformował zebranych, jakie narkotyki są teraz na topie na 
rynku substancji psychoaktywnych oraz w jakiej postaci mogą wystę-

pować. 
Ważną częścią tego wystąpienia była prezentacja walizki z próbkami 
narkotyków, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mieli możliwość pogłę-
bienia wiedzy, w jaki sposób rozpoznawać rodzaje narkotyków. Prowa-
dzący zaprezentował również słuchaczom ulotkę dotyczącą procedur 
postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami. 
Prelegent zaapelował, aby walczyć o każdego młodego człowieka, 
który może w swoim życiu zetknąć się z substancjami psychoaktyw-
nymi i zwrócił uwagę, że duże znaczenie w kształtowaniu osobowości 
młodych ludzi mają ich relacje z rodzicami. 

ŁN.

Przełom jesieni i zimy obfitował w naszym przedszkolu w niezwykłe wyda-
rzenia. Otóż 18 listopada odwiedzili szkołę dwaj rycerze. Zaprezentowali 
uczniom strój sarmacki, opowiedzieli wiele ciekawostek historycznych 
lecz największe zainteresowanie wzbudził pokaz broni i walki na miecze. 
Uczniowie mogli dotknąć eksponatów a niektórzy nawet uczestniczyli w 
lekcji fechtunku. Następnego dnia czyli 19 listopada odbyło się Pasowanie 
na Przedszkolaka. Dzieci iście rycersko  grały, śpiewały, recytowały, tańczyły 
czym zasłużyły sobie na uroczyste przyjęcie do grona prawdziwych przed-
szkolaków. Dokonała tego Pani dyrektor Grażyna Frelik. Z wielką radością 
dzieci odebrały podarunki od klas starszych 
i udały się na poczęstunek przygotowany dla nich przez rodziców.
Już następnego dnia udały się do kina w Tarczynie aby obejrzeć specjalnie 
dla nich przygotowany zestaw bajek edukacyjnych m.in. o lęku przed ciem-
nością, zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią. Z kina udały się 
prosto do sali zabaw. Po 2 godzinach  rozrywki nikt nie miał ochoty wycho-

dzić. Musieliśmy jednak ubrać się w nasze kurtki, wyjść na szarą listopa-
dową pogodę i powrócić do stęsknionych rodziców.
Niedługo bo 27 listopada miała miejsce w szkole impreza andrzejkowa. Po 
krótkim wprowadzeniu w historię andrzejkowych wróżb i wzięciu udziału 
w kilku z nich, dzieci z całej szkoły bawiły się przy muzyce przeplatanej 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Wigilia 
Boże Narodzenie to wspaniały, symboliczny czas, który spędzamy w gronie 
najbliższych. W tych dniach gasną waśnie i spory, zapominamy o troskach  
i zmartwieniach. Te dni również w szkole mają wyjąt-
kowy wymiar. Społeczność Szkoły Podstawowej w Bobrow-
cach co roku organizuje wspólną wigilię połączoną  
z jasełkami i kolędowaniem. W uroczystość są zaangażowani uczniowie, 
rodzice, nauczyciele oraz pozostały personel naszej placówki. W dniu 
19 grudnia świątecznej atmosfery nie był w stanie zakłócić nawet brak 
śniegu i mrozu. W klasach migotały światełkach na choinkach, a na 
ścianach widniały prace naszych uczniów. Wreszcie zebrali się zapro-
szeni goście i rozpoczęliśmy wspólne świętowanie.  Młodzi artyści, pod 
okiem pań: Ewy Baumel, Agnieszki Kwiatkowskiej i Eweliny Olesiń-
skiej, zachwycili społeczność szkolną swoimi umiejętnościami aktor-
skimi i pięknymi strojami, przedstawiając jasełka. Wszyscy widzowie 
byli głęboko wzruszeni. Kolejnym elementem święta było przekazanie 
przez Związek Harcerstwa Polskiego Betlejemskiego Światła Pokoju na 

ręce przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Po części artystycznej 
i ciepłych życzeniach dzieliliśmy się opłatkiem, a przy wigilijnym stole 
poświęciliśmy czas na dyskusje. Były to chwile pełne magii, uroku  
i radości. Szkoda, że następna wigilia dopiero za cały rok.

Angelika Woźniak

konkursami.
1 grudnia przedszkolaki udały się do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na 
spotkanie z piosenką patriotyczną, gdzie zaśpiewały utwór „Płynie Wisła 
Płynie” po czym zostały zaproszone na film „Rodzinka nie z tej ziemi”. Dla 
niektórych była to pierwsza wizyta w prawdziwym kinie.
4 grudnia odwiedził nasze przedszkole św. Mikołaj. Od samego rana dzieci 
nie mogły się doczekać miłego gościa. Gdy tylko pojawił się w drzwiach na 
wszystkich buźkach pokazał się piękny uśmiech.  Przywitały go grając mu 
na instrumentach i śpiewając piosenkę.   Św. Mikołaj wszystkich obdarzył 

prezentami i obiecał że za rok na pewno przedszkolaków odwiedzi. Chwilę 
po jego odejściu dzieci wzięły udział we wspólnym kolędowaniu połączo-
nymi z zabawami ruchowymi, które zorganizował przybyły specjalnie na tę 
okazje wodzirej.
Teraz zapewne  nietrudno się Państwu domyśleć czemu nasze przedszkole 
zwą „Bajkowe”.  Ono nas uczy nas, bawi, rozwija, czas nam tu zawsze mile 
upływa. 

Teresa Liszewska

fax:      +48 (46) 857 22 31
telefon: +48 (46) 857 28 00 Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek Pi¹tek  8:30 - 16:00 
Sobota 8:00 - 14:00  www.bsbr.pl

%8od

*Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzieñ 01.12.2014 r. dla reprezentatywnego przyk³adu kredytu konsumenckiego ,,Spe³niaj¹cy marzenia” 
wynosi 9,40 %, dla ca³kowitej kwoty kredytu 16 800 z³, na cel konsumpcyjny, okresu kredytowania 60 miesiêcy i zmiennej stopy procentowej nie 
ulegaj¹cej zmianie przez ca³y okres obowi¹zywania umowy – 8,00% w stosunku rocznym (dla Posiadaczy w Banku rachunku ROR od co najmniej 6 
miesiêcy i w tym okresie regularnie wp³ywa³y œrodki na ten rachunek ). Kredyt sp³acany w 60 malej¹cych ratach kapita³owo-odsetkowych, w tym: raty 
kapita³owe - 280,00 z³ ka¿da, raty odsetkowe naliczane od bie¿¹cego salda zad³u¿enia - najwy¿sza 115,87 z³ a najni¿sza 1,90 z³. Ca³kowity koszt 
kredytu wynosi 3 794,03 z³ w tym: odsetki – 3 416,03 z³, op³ata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokoœci 0,25% 
wnioskowanej kwoty kredytu tj. 42 z³, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokoœci 2,0% tj. 336 z³. Ca³kowita kwota do zap³aty wynosi 20 
594,03 z³.

Kredyt dostêpny w ofercie Banku do 31.03.2015 r.

Kredyt
Spe³niaj¹cy marzenia

                    Zapraszamy

Oddzia³ w Mszczonowie
            ul. Dworcowa 1

ROR
Rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy

w walucie PLN, EUR, USD i GBP 
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Cykl prewencyjnych spotkań

Zagrożenie narkotykowe

SP w Bobrowcach

Wieści z ,,Bajkowego Zakątka”  
w Szkole Podstawowej w Bobrowcach
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W sobotę 6 grudnia 2014 r. uczestnicy 
projektu „Moja przyszłość” pod opieką p. 
Ewy Termeny i p. Joanny Małeckiej pojechali 
do Eksperymentarium w Łodzi. Głównym 
celem wycieczki było poznanie praktycz-
nych zastosowań matematyki, jak również 
kształcenie umiejętności logicznego 
myślenia, rozwijanie wyobraźni prze-
strzennej, pobudzanie ciekawości i 
kreatywności dzieci. Po przyjeździe na 
miejsce mieliśmy okazję przekonać się, 
jakie figle potrafią płatać nam wzrok i 
słuch, przechodząc przez „kosmiczny 
tunel”. Wrażenie było niesamowite. 
Następnie rozpoczęliśmy przeprowa-
dzanie eksperymentów na poszczegól-
nych stanowiskach. Kolejne złudzenia 
optyczne wprawiły nas w dobry nastrój 
i zachęciły do przeprowadzania kolej-
nych doświadczeń. Dowiedzieliśmy się 
m.in. z czego zbudowana jest plazma, 
jak działają siły w kołysce Newtona, jak 
w przestrzeni rozchodzi się dźwięk, jak 
objętość ciała wpływa na jego poru-
szanie się. Przeprowadziliśmy również 
doświadczenie dotyczące przepływu 
prądu w obwodzie zamkniętym. 

Mieliśmy okazję zmierzyć się z różnymi 
łamigłówkami logicznymi, m.in. układaniem 
sześcianu z różnych klocków, układaniem 
tangramu, zagadką wieży Hanoi. Następnie 
udaliśmy się na posiłek do pobliskiej restau-
racji. Po zjedzeniu obiadu pojechaliśmy na 
zajęcia do Akademii Budowania Klockami. 
Warsztaty w akademii pomogły dzieciom 
rozwinąć wyobraźnię przestrzenną, pozwo-
liły na lepsze przyswojenie pojęć z zakresu 
stereometrii. Zaangażowanie w budo-
wanie miasta z klocków lego było ogromne, 
niechętnie kończyliśmy pracę gdy upłynął 
czas przeznaczony na zajęcia. Zadowoleni 
i pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem do 
Osuchowa. Uczenie się przez doświadczanie 
jest najkorzystniejszą formą przyswajania 

wiedzy i na pewno pozostanie na długo w 
pamięci naszych uczniów.

Ewa Termena

W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA / REKLAMY

Mikołajki
Dzień 6 grudnia w  ZSP w Osuchowie 
to miły dzień dla wszystkich uczniów. 
Od kilku lat istnieje tradycja obdarowy-
wania słodyczami wszystkich uczniów 
i pracowników szkoły. Rolę św. Miko-
łajów pełniły: p. dyr. Urszula Gowin i 
p. kierownik Madgalena Szeląg. Miko-
łajkowe spotkanie odbyło się na sali 
gimnastycznej, gdzie zgromadziła się 
cała społeczność szkolna. P. dyrektor 
przekazała wszystkim najlepsze 
życzenia, a następnie przy pomocy p. 
Magdy rozdała słodkie upominki. Po 
krótkiej uroczystości dzieci i młodzież 
szkolna, zadowoleni i szczęśliwi, udali 
się do klas, aby kontynuować zajęcia 
lekcyjne.

Grażyna Szymczak

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”

SKLEPY SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE
 zapraszają na świąteczne zakupy:

- Karp świeży oraz pyszne domowe ciasta świąteczne już od 22 grudnia w sprzedaży
 

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
- 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 parterze 

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

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

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Żabia Wola - segmenty: cena 1780 zł/m2

Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I+II piętro

lub części usługowej na parterze

USŁUGI  
HYDRAULICZNE

ORAZ REMONTOWE   
I MONTERSKIE

0-606 432 566

ZSP w Osuchowie

„Moja przyszłość” 
– wycieczka do 

Eksperymentarium  
w  Łodzi
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2000 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia w 
Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem i 
nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w 
formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

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

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

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