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Pożegnanie księdza prałata Lucjana Świderskiego 

Dwoma  autokarami, busami, samochodami osobowymi… 
3 września Mszczonów przyjechał do Szczuczyna. Podlaskie 
miasteczko mszczonowianie nawiedzili tak licznie, aby towa-
rzyszyć  w ostatniej drodze swego ukochanego duszpasterza,  
byłego proboszcza Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela. 
Świętej pamięci  ks. prałat Lucjan Świderski w rodzinnym Szczu-
czynie zamieszkał po przejściu na emeryturę  w roku 2008. 
Wcześniej przez ćwierć  wieku był proboszczem w Mszczonowie 
i dziekanem dekanatu mszczonowskiego. Zmarł w dniu 1 wrze-
śnia. W jego Mszy pogrzebowej, odprawionej w czwartek 3 
września,  w szczuczyńskim  kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny,  uczestniczyło przeszło tysiąc osób. Świątynia wypeł-
niła się  przyjaciółmi zmarłego  kapłana. Przy ołtarzu stanęło 
przeszło dwudziestu   księży i  aż trzech biskupów: biskup 
łomżyński Janusz Bogusław Stepnowski, biskup łowicki Andrzej 
Franciszek Dziuba i  biskup pomocniczy diecezji łowickiej Józef 
Zawitkowski. Wokół  trumny  zebrało się  jedenaście pocztów 
sztandarowych, dwie strażackie orkiestry dęte,   przedstawicie 
samorządów z miast i gmin, w których swą posługę  pełnił śp. ks. 
Świderski, a   także harcerze, strażacy oraz członkowie Związku 
Piłsudczyków  RP.  Mszczonów podczas uroczystości żałobnych 
reprezentowany był przez burmistrza Józefa Grzegorza Kurka 
i przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego. Nie 
zabrakło też  radnych Rady Miejskiej, pocztów sztandarowych 
(mszczonowskich szkół, Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
oraz OSP), Zarządu Cechu i władz strażackich, strażackiej  
orkiestry Dętej, chóru parafialnego, reprezentantów gmin-
nych jednostek budżetowych, KS. Mszczonowianki, organizacji 
parafialnych i osób związanych z mszczonowską  parafią  pw. 
Świętego Jana Chrzciciela, a także lokalnych mediów.  Nad tą  
liczną   delegacją  czuwali dwaj obecni mszczonowscy probosz-
czowie: ks. dziekan Tadeusz Przybylski i ks. Sławomir Tulin oraz 
proboszcz Parafii Świętej Trójcy z Lutówki – ks. prałat Zbigniew 
Chmielewski. Mowę  pożegnalną  w imieniu mieszkańców 
Mszczonowa wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski. Swego poprzednika pożegnał też osobiście ks. dziekan 
Tadeusz Przybylski. Rozwinął on w trakcie przemówienia trzy 
stwierdzenia: Mszczonów pamięta…, Mszczonów dziękuje…, 

Mszczonów modli się za swego duszpasterza. Homilię  w trakcie 
Mszy Świętej wygłosił ks. biskup Józef Zawitkowski, przyjaciel 
śp. ks. Świderskiego jeszcze z czasów seminarium. Krewni zmar-
łego kapłana nie kryli łez wzruszenia widząc i słysząc,  jakim 
szacunkiem cieszył się  on wśród wszystkich, których spotkał na 
drodze swego, jakże bogatego i owocnego życia. 

Warto na zakończenie dodać, że dla tych mieszkańców 
Mszczonowa, którzy nie mogli uczestniczyć  w pogrzebie  w 
Szczuczynie, tego samego dnia w mszczonowskiej farze o 
godzinie 17.00 została odprawiona w Msza Święta w intencji 
śp. Proboszcza Świderskiego. 

Poniżej zamieszczamy treść mowy pożegnalnej, wygło-
szonej przez przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koper-
skiego. 

* * *
Ks. prałat Lucjan Świderski, dziekan Dekanatu Mszczonów, 

proboszcz Parafii p.w. Świętego Jana Chrzcielna. Ta postać  na 

Ostatnie pożegnanie

Tego  dnia Mszczonów był  
w Szczuczynie 

UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE
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zawsze zapisała się  w historii Mszczonowa Przybył do miasta 
w 1983 roku. Swą owczarnię opuścił po 25 latach - w roku 
2008. Wyjechał z Mszczonowa, jednak cały czas utrzymywał 
kontakt z przyjaciółmi. Odwiedzał ich. Był zapraszany na lokalne 
uroczystości. Teraz opuścił już  nas na zawsze. Został wezwany 
do swego prawdziwego domu. Tam, gdzie trafiają  ludzie szla-
chetnych serc i czystych sumień. On był takim człowiekiem. Był 
prawdziwym duszpasterzem. Był kapłanem danym nam-  mszcz-
nowianom-  na trudne czasy Przyszedł do nas, gdy mszczonowski 
Kościół przeżywał swój kryzys.  Przełamał go, pozszywał to co 
zostało rozerwane,  stał się prawdziwym przewodnikiem, ojcem 
dla swych parafian. Mszczonów za to właśnie go pokochał. Za 
jego otwarte serce, za odwagę, za to, że był szczery i dobry. 
Gdy trzeba było grzmiał z ambony i przywoływał do poprawy, 
gdy wymagała tego chwila - przytulał do serca i pocieszał, gdy 
zasługi były ewidentne -chwalił i stawiał za wzór. Tak potrafią  
tylko ludzie sprawiedliwi, prostolinijni. To domena autorytetów. 
Nasz Proboszcz był dla nas autorytetem. Pogodził mieszkańców, 
przygarniał wiernych do kościoła, zbliżył samorząd do Parafii. 

To, że w naszym mieście  władza samorządowa jest z kościołem, 
to jego zasługa. Dziś  już nawet nie pamiętamy, że nie zawsze 
tak było.  W ostatnich latach komunizmu on przykładem swego 
bogatego życia, w którym doświadczył szykan od funkcjona-
riuszy czerwonego systemu,  uczył nas, że nawet w takim ustroju 
można zachować  godność i wierność prawdziwym wartościom. 
Gdy rozpoczęły się   zmiany ustrojowe wspomagał rozwój 
miasta. Mszczonów wzrastał wraz ze swą  parafią. Zmieniało się  
miasto i piękniała jego świątynia. Porządkowane były mszczo-
nowskie nekropolie. W parkowym placu pojawił się pomnik Jana 
Pawła II. Bez udziału Naszego Proboszcza nie byłoby tego postu-
mentu, nie byłoby stypendiów im. Jana Pawła II dla uzdolnionej 
młodzieży, nie byłoby –co najważniejsze- wielu papieskich  
pomników,  wzniesionych w nawróconych mszczonowskich  
sercach. On dostrzegał siłę  w lokalnych organizacjach. Hołubił 
Cech, strażaków ochotników. Wołał o patriotyzm, o kultywo-
wanie polskości. Uczył nas, że za otrzymaną  wolność powin-
niśmy dziękować, właściwie ją wykorzystywać, a  młodych uczyć 
szacunku dla Ojczyzny. Jego homilie przepełnione były troską 
nie tylko o sprawy wiary, kościoła i sumienia, ale także  stano-
wiły wezwanie do umiłowania Polski. Zaszczepił w nas także 
poczucie lokalnej dumy i potrzebę  dbałości o Małą  Ojczyznę, 
jaką  jest miasto, gmina. Jego głos drżał  się  ze szczęścia, gdy w 
końcu doczekał takich chwil, że 3 Maja i 11 Listopada mszczo-
nowska świątynia zaczęła pękać w szwach, przy ołtarzu brako-
wało miejsca dla pocztów sztandarowych, przez środek kościoła 
ciągnęły się  szeregi strażaków i harcerzy, a nad wszystkim zebra-
nymi płynęła podniosła muzyka Orkiestry OSP i śpiew parafial-
nego chóru.  Dziś  jest to dla nas takie normalne. Musimy jednak 
pamiętać  o tym Naszym Duszpasterzu, który wiele lat pracował 
na to, aby do tej „normalności” doprowadzić. Ks. Świderski nie 
bał się  nigdy mówić  ze stóp ołtarza o Ojczyźnie. Za tą odwagę, 
za opiekę, jaką  otaczał mieszkańców, rzemieślników, których 
nazywał Solą  Ziemi Mszczonowskiej-  Zarząd  Cechu Rzemiosła 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEUROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE
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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W poniedziałek, 27 lipca 2015 roku, odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg bieżą-
cych uchwał oraz wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa między sesjami.

Podjęte uchwały 

Rada Miejska w Mszczonowie jednomyślnie podjęła uchwałę w 
sprawie udzielenia z budżetu gminy Mszczonów w 2015 roku 
pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4727W Huta Zawadzka - Piekarowo”, w wysokości 141.880,00 
złotych.
Jak tłumaczył Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczo-
nowa w wyniku pozyskania oszczędności poprzetargowych 
zadania „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości 
Wręcza”, kwota 26.880,00 zł dodatkowo skierowana zostanie na 
przebudowę drogi w Piekarowie.
Radni podjęli także uchwałę zmieniająca uchwałę budżetową 
gminy Mszczonów na rok 2015 oraz uchwałę zmieniająca Wielo-
letnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów.
Ponadto przyjęto uchwałę dotyczącą zasięgnięcia od komen-
danta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 
ławników.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa  między 
sesjami
 
W okresie między sesjami zostało wydanych sześć zarządzeń 
dotyczących m.in. uchwały budżetowej na rok 2015, zmian 
w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy 
Mszczonów, wprowadzenia opłaty za korzystanie z groty solnej 
wybudowanej na terenie mszczonowskich basenów termal-

nych, a także w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i mate-
riałów edukacyjnych pn. „wyprawka szkolna”.

Sprawy różne
 
Uczestniczący w obradach Krzysztof Puszcz, komen-
dant komisariatu policji w Mszczonowie poinformował, 
że okres wakacyjny to czas kiedy dochodzi do nagmin-
nych aktów wandalizmu szczególnie na obszarze miasta. 
Na terenie powiatu żyrardowskiego w dalszym ciągu zdarzają się 
oszustwa metodą na tzw. „wnuczka” .  Ponadto dochodzi do oszustw  
polegających na okradaniu kont bankowych podczas pobierania 
gotówki z bankomatów. Złodzieje stosują specjalne nakładki na 
klawiatury, dzięki którym mają dostęp do kont klientów banku. 
Komendant podkreślił, że do tego typu zdarzeń doszło w 
ostatnim czasie w Żyrardowie.
Z kolei radny Krzysztof Krawczyk, korzystając z obecności 
przedstawiciela policji  w imieniu mieszkańców osiedla 
Dworcowa III prosił o częstsze patrole funkcjonariuszy na 
tym osiedlu z uwagi na częste zakłócanie ciszy nocnej. 
Radny Robert Głąbiński pytał o uruchomienie programu rewi-
talizacji miasta. W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
poinformował, że w pierwszej kolejności muszą być ustalone 
kryteria tego programu przez Urząd Marszałkowski, a następnie 
nastąpi uruchomienie i realizacja tego zadania.

Łukasz Nowakowski

i Przedsiębiorczości nadał mu tytuł honorowego członka swojej 
organizacji. Władze samorządowe obdarzyły go natomiast 
tytułem i odznaką  „Zasłużonego dla Miasta Mszczonowa”. Te 
godności są  jednak niczym w porównaniu z olbrzymim szacun-
kiem, jakim cały czas darzą go mszczonowianie. W naszych 
sercach pozostanie na zawsze żywy. Pamięć o nim przetrwa. Ta 
życzliwa pamięć o kapłanie ofiarowanym nam na trudne czasy. 
Spoczywaj w Pokoju, Nasz Wielki Proboszczu!  

Jako przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa  zostałem 
upoważniony, aby w imieniu radnych Rady Miejskiej,  Burmi-
strzów Mszczonowa, pracowników Urzędu Miejskiego 
i jednostek budżetowych gminy, a także Mieszkańców Mszczo-
nowa i mszczonowskich organizacji złożyć   szczere kondolencje 

RODZINIE 
śp. Księdza Prałata Lucjana Świderskiego, 

naszego ukochanego duszpasterza,  zmarłego  w dniu 1 września 
2015 roku. Przyjmijcie Państwo nasze wyrazy współczucia. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mszczonowie 

Maciej Głąbiński zdał sprawozdanie 
GKRPA informując, że  planowane 
wydatki Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w 
Mszczonowie na 2015 rok opiewają na 
kwotę 220.000,00 złotych.
Komisja w okresie od I do VII 2015 roku 
odbyła 13 spotkań.
W tym okresie do Komisji wpłynęło:
-25 podań w sprawie nadużywania alko-
holu i przemocy
-14 podań w sprawie pomocy finan-
sowej (wycieczki, Zielone Szkoły, 
kolonie, obozy, itp.)
-9 wniosków skierowano do biegłych 
(psycholog i psychiatra).
Wydano 9 pozytywnych postanowień 
w sprawie usytuowania punktów sprze-
daży napojów alkoholowych.
Zorganizowano warsztaty i spektakle dla 
uczniów szkół na terenie gminy.

Komisja finansuje dożywianie dzieci w postaci kanapek w szkołach 
podstawowych i gimnazjach z terenu wiejskiego oraz w gimnazjum 
w Mszczonowie oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej. Łączny 
koszt dożywiania w okresie od I-VI 2015 wyniósł 29.761,82 złotych.
Komisja współpracuje ze szkolnym psychologiem i pedagogiem w 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie i w Osuchowie, 
Poradnią Leczenia Uzależnień w Żyrardowie oraz Komisariatem 
Policji w Mszczonowie.
Od stycznia 2015 roku prowadzone są zajęcia dla osób uzależnio-
nych od alkoholu i współuzależnionych. Na spotkania tej grupy 
przychodzi ok. 6 do 10 osób.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zdała sprawozdanie z zakresu działalności i wydatków 
MOPS-u.

Kierownik podkreśliła, że ogółem 
wydatki na opiekę społeczną wynoszą 
ponad 5 milionów złotych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
oprócz podstawowych zadań własnych 
prowadzi zadania zlecone oraz specja-
listyczne, w tym poradnictwo prawne 
oraz psychologiczne. Spotkania świad-
czone są przez radcę prawnego oraz 
przez psychologa osobom i rodzinom 
pomocy społecznej, wykazującym 
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych. 
Ponadto, w ramach aktywizacji zawo-
dowej i społecznej Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Mszczonowie 
w roku ubiegłym zrealizował po raz 
kolejny projekt „Lepsze jutro Młodych” 
współfinansowany przez Europejski 
Fundusz Społeczny. Celem ogólnym 
projektu było podniesienie kompe-

tencji zawodowych i społecznych  bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo  mieszkańców gminy.
Zadaniem projektu było przywrócenie beneficjentom zdolności do 
aktywnego poszukiwania pracy oraz zatrudnienia na rynku pracy. 
Możliwość integracji w społeczeństwie, zwiększenie motywacji 
kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z napotykanymi przeszko-
dami w realizacji  tych procesów , umożliwienie powrotu do akty-
wizacji zawodowej oraz zdobycie nowego zawodu i  miejsca pracy 
na rynku.
Kierownik MOPS określiła również zakres zadań pomocy społecznej 
na terenie objętym działalnością do których należą m.in.: roze-
znanie potrzeb jednostkowych i środowiskowych, udzielanie 
świadczeń w zależności od potrzeb osoby lub rodziny, w tym m.in. 
zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych, 
finansowanie posiłków, udzielanie świadczeń z Funduszu Alimen-
tacyjnego, a także przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne.
Korzystając z okazji Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady 
Miejskiej wraz z radnym Mirosławem Wirowskim zwrócili się z 
prośbą o wyjaśnienie zasad finansowania posiłków osobom korzy-

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę 26 sierpnia 2015 roku, odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni przyjęli sprawozdanie 
z działalności komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi za 2014 rok i pierwsze półrocze 2015 roku oraz sprawozdanie z 
działalności MOPS. Ponadto, Rada Miejska podjęła szereg bieżących uchwał.

Sprawozdanie MOPS omówiła 
kierownik Barbara Ciszewska

Sprawozdanie GKRPA 
przedstawił Maciej Głąbiński

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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stającym z usług MOPS oraz  dożywiania dzieci w szkołach.
W odpowiedzi Barbara Ciszewska podkreśliła, że dożywianie w 
szkołach w 60% jako zadanie zlecone finansowane jest ze środków 
rządowych, zaś 40% jako zadanie własne z budżetu gminy.
Każda szkoła z funduszu alkoholowego Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych dostaje środki na dożywienie 
dzieci w formie  kanapek.
Z kolei dla osób dorosłych zorganizowane są obiady w formie cate-
ringu. Z takiej pomocy w roku ubiegłym skorzystało 410 osób.
Zdaniem Barbary Ciszewskiej część z osób zgłasza się sama o pomoc 
do MOPS. Dosyć często jednak to nauczyciele, rodzina, sąsiedzi, 
a także sołtysi i radni zgłaszają do ośrodka osoby, którym trzeba 
pomóc.
- Na naszym terenie nie ma dzieci głodnych. Mogę zapewnić, że 
jako MOPS robimy wszystko, żeby żadne dziecko w naszej gminie 
nie chodziło głodne- zapewniła kierownik Ciszewska.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek oznajmił, że 
margines biedy w skali kraju waha się od 10 do 30%. W gminie 
Mszczonów ten wskaźnik wynosi 10%, w związku z tym problem 
nie jest duży jednak istnieje ciągła potrzeba wspierania takich ludzi.
Na zakończenie Łukasz Koperski podziękował kierownik Barbarze 
Ciszewskiej i pracownikom MOPS za ogromny wkład pracy w pomoc 
osobom potrzebującym.

Podjęte uchwały
W trakcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie radni 
podjęli szereg bieżących uchwał w tym: uchwałę w sprawie przystą-
pienia gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „ Ziemia Chełmońskiego”, uchwałę w sprawie zmiany opisu 
granic okręgów wyborczych i granic obwodów głosowania.
Rada Miejska przyjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia 
do opracowania aktualizacji  „Strategii Rozwoju gminy Mszczonów 
na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025” oraz uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości w trybie bezprzetargowym, uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości stano-
wiącej własność gminy Mszczonów.
Radni jednomyślnie podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia 
apelu o odrzucenie projektu ustawy prawo wodne oraz uchwałę w 
sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia 
planu gospodarki niskoemisyjnej. 
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, 
który wyznacza kierunki dla gminy w zakresie działań inwesty-
cyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport 
publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka prze-
strzenna, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w ciepło i energię. 
Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, podniesienia efektywności energetycznej. 
Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 
W nowym okresie programowania 2014 – 2020 posiadanie Planu 
gospodarki niskoemisyjnej będzie warunkiem pozyskania środków 
finansowych na takie przedsięwzięcia jak: termomodernizacja 
obiektów, modernizacja kotłowni, energooszczędnego oświetlenia 
publicznego oraz wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu 
efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnia-
nych.
Podczas obrad przyjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015. 
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu o 
kwotę 58.092,00 złotych.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 
56.676.096,65 złotych.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 326.564,00 złotych i 
zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 268.472,00 złotych. Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.987.464,85 złotych.
Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że w okresie między sesjami członkowie komisji 
odbyli dwa posiedzenia kontrolne.
W dniu 5 sierpnia komisja odbyła posiedzenie w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej analizując zasadność przyznawania pomocy 
materialnej.
W dniu 5 sierpnia zespół analizował także sprawozdanie finansowe 
Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie za 2014 rok i pierwsze 
półrocze 2015 roku.
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że gospodarka finansowa i 
bieżąca działalność MOPS-u oraz Miejskiego Przedszkola prowa-
dzone są prawidłowo.
Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie między sesjami wydano 6 zarządzeń dotyczących powo-
łania komisji egzaminacyjnych do oceny awansu zawodowego 
nauczycieli. Kolejne zarządzenia dotyczyły m.in. zmian w budżecie 
oraz powołania członków obwodowych komisji ds. referendum.
Burmistrz poinformował również, że 2 września o godz. 18³º w sali 
kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie 
z mieszkańcami  podczas którego zostaną omówione wstępne 
propozycje zagospodarowania parku przy kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie oraz terenów przykościelnych.
Szef mszczonowskiego ratusza poruszył także kwestie związaną z 
szacowaniem szkód  w gospodarstwach rolnych spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi –suszą oraz gradem 
stwierdzając, że zdarzają się przypadki nieuzasadnionego wniosko-
wania rolników o przyznanie wsparcia finansowego.
Poważnym problemem są także kradzieże wody z hydrantów czego 
konsekwencją jest spadek ciśnienia wody w rejonie kradzieży.

Sprawy różne

W części poświęconej sprawom różnym radni przedstawili problemy 
mieszkańców z ich okręgów wyborczych.
Radny Andrzej Osial poruszył kwestię zakrzaczonych i zachwaszczo-
nych nieruchomości zakupionych przez firmę Global Park, które w 
obecnej sytuacji stwarzają zagrożenie pożarowe. 
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że o zaist-
niałej sytuacji poinformowany już został przedstawiciel inwestora, 
który zobowiązał się rozwiązać ten problem.
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą o zamontowanie 
lustra na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Dworcowej. Zdaniem 
radnego Mirosława Wirowskiego docelowo zasadnym i komplek-
sowym rozwiązaniem byłoby zamontowanie dwóch luster, co 
znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżo-
waniu.
Z podobną prośbą zwrócił się także radny Robert Głąbiński, zwra-
cając uwagę na utrudniony wyjazd z ulicy Maklakiewicza na rondo 
przy nowym cmentarzu.
Radny Dariusz Olesiński zwrócił się z pytaniem o termin składania 
wniosków dotyczących oszacowania strat w uprawach rolniczych 
spowodowanych suszą. W odpowiedzi Janina Sitek poinformowała, 
że w związku z ustaleniem przez Wojewodę Mazowieckiego harmo-
nogramu prac terenowej komisji do spraw oszacowania szkód  w 
gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawi-
skami atmosferycznymi –suszą oraz gradem, wnioski o szacowanie 
szkód, przyjmowane są przez Urząd Miejski w Mszczonowie do dnia 
31 sierpnia 2015r. do godz. 16.00.Po tym terminie wnioski nie będą 
już przyjmowane.

Łukasz Nowakowski
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27 lipca 2015r
Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewod-
niczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński,  radny 
Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, 
radny Waldemar Suski, radna Renata 
Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy 
Siniarski, radny Mirosław Wirowski, radny 
Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk.
Tematem prac komisji było omówienie 
zmian w budżecie gminy Mszczonów oraz 
wprowadzenie przesunięć finansowych w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wprowadzone zmiany podykotowane 
były głównie planem udzielenia z budżetu 
gminy Mszczonów w 2015 roku pomocy 
finansowej powiatowi żyrardowskiemu 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W 
Huta Zawadzka - Piekarowo”, w wysokości 
141.880,00 złotych.
Dodatkowe środki na tę inwestycję w 
kwocie 26.880,00 zł pozyskane zostały w 
wyniku oszczędności poprzetargowych 
zadania „Przebudowa drogi powiatowej w 
miejscowości Wręcza”.
Na pytanie radnego Jerzego Siniarskiego 
dotyczące sposobu przebudowy drogi w 
Piekarowie, Grzegorz Kozłowski, zastępca 
burmistrza Mszczonowa poinformował, 
że na jezdni położona zostanie warstwa 
nawierzchni asfaltowej.
W dalszej części posiedzenia komisji, radni 
poruszyli szereg bieżących spraw dotyczą-
cych ich okręgów wyborczych.
Przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
zwrócił się z prośbą o wypromowanie 
wystawy  „Mszczonów dawniej i dziś – 

samorząd terytorialny Mszczonowa na 
przestrzeni 25 lat” w budynku Urzędu Miej-
skiego w Mszczonowie. Przewodniczący 
poruszył także kwestię przebudowy placu 
Piłsudskiego oraz uzupełnienia nasadzeń w 
ulicy Sienkiewicza.
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek zapewnił, że galeria po okresie waka-
cyjnym przeniesiona zostanie z MOK-u do 
Ratusza. 
W najbliższym czasie uzupełnione zostaną 
także nowymi drzewami miejsca w których 
brakuje ozdobnych grusz.
W kwestii przebudowy placu Piłsudskiego, 
burmistrz zapewnił, że gmina ubiegać się 
będzie o środki z Unii Europejskiej na reali-
zację tego zadania.
Z kolei wiceprzewodniczący RM Andrzej 
Osiński pytał o dalsze plany budowy wodo-
ciągu w miejscowości Dwórzno.
Burmistrz zapewnił, że gmina sukcesywnie 
będzie kończyła ostatnie kawałki wodo-
ciągu w miejscach, gdzie będzie to możliwe 
do zrealizowania.

Łukasz Nowakowski

19 sierpnia 2015r
Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodni-
czący RM Łukasz Koperski, wiceprzewod-
niczący RM Marek Zientek,  radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław 
Wirowski, radny Andrzej Osial.
Głównym tematem posiedzenia komisji 
była analiza wydatków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych 
za I półrocze 2015 roku. Ponadto radni 
analizowali wydatki Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej za I półrocze 2015 roku 
oraz zaopiniowali materiały na sesję.

Maciej Głąbiński zdał sprawozdanie GKRPA 
informując, że  planowane wydatki Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Mszczonowie na 2015 rok opie-
wają na kwotę 220.000,00 złotych.
Komisja w okresie od I do VII 2015 roku 
odbyła 13 spotkań.
W tym okresie do Komisji wpłynęło:
-25 podań w sprawie nadużywania alkoholu 
i przemocy
-14 podań w sprawie pomocy finansowej 
(wycieczki, Zielone Szkoły, kolonie, obozy, 
itp.)
-9 wniosków skierowano do biegłych 
(psycholog i psychiatra).
Wydano 9 pozytywnych postanowień w 
sprawie usytuowania punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych.

Zorganizowano warsztaty i spektakle dla 
uczniów szkół na terenie gminy.
Komisja finansuje dożywianie dzieci w 
postaci kanapek w szkołach podstawo-
wych i gimnazjach z terenu wiejskiego oraz 
w gimnazjum w Mszczonowie oraz dzieci 
ze świetlicy środowiskowej. Łączny koszt 
dożywiania w okresie od I-VI 2015 wyniósł 
29.761,82 złotych.
Komisja współpracuje ze szkolnym psycho-
logiem i pedagogiem w Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Mszczonowie i w 
Osuchowie, Poradnią Leczenia Uzależnień 
w Żyrardowie oraz Komisariatem Policji w 
Mszczonowie.
Od stycznia 2015 roku prowadzone są 
zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu i 
współuzależnionych. Na spotkania tej grupy 
przychodzi ok. 6 do 10 osób. 
Na pytanie radnego Waldemara Suskiego 
dotyczące realizacji wykonywanych zadań w 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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stosunku do dysponowanych przez komisję 
środków, Jadwiga Laskowska, jako prze-
wodnicząca GKRPA podkreśliła, że pomimo 
uszczuplonego budżetu, komisja w pełni 
realizuje założony program.
Z kolei na pytanie radnego Mirosława 
Wirowskiego odnoszące się do kwestii opłat 
za sprzedaż alkoholu przez punkty sprze-
daży napojów alkoholowych, burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek oznajmił, iż wyso-
kość opłaty uiszczanej przez sklepy zależy 
głównie od wartości sprzedaży alkoholu.  
Następnie głos zabrała Barbara Ciszewska, 
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, która zdała sprawozdanie z 
zakresu działalności i wydatków MOPS-u.
Barbara Ciszewska podkreśliła, że ogółem 
wydatki na opiekę społeczną wynoszą 
ponad 4,5 miliona złotych, a Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz podsta-
wowych zadań prowadzi specjalistyczne 
poradnictwo prawne oraz psychologiczne. 
Spotkania świadczone są przez radcę 
prawnego oraz przez psychologa osobom 
i rodzinom pomocy społecznej, wykazu-
jącym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
swoich problemów życiowych.
Podczas prac komisji radni zaopiniowali 
także materiały na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej, w tym projekty dotyczące zmiany 
opisu granic okręgów wyborczych i granic 
obwodów głosowania, wyrażenia zgody 
na nieodpłatne nabycie nieruchomości, na 
wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym oraz na zbycie w ramach 
odszkodowania nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Mszczonów.
Ponadto członkowie komisji przyjęli projekt 

uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową 
Gminy Mszczonów na rok 2015.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa 
się dochody budżetu o kwotę 58.092,00 
złotych.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem 
wynosi 56.676.096,65 złotych.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 
326.564,00 złotych i zmniejsza się wydatki 
budżetu o kwotę 268.472,00 złotych. Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 
59.987.464,85 złotych.
W części poświęconej sprawom różnym 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinfor-
mował, że gmina zakończyła wszystkie 
inwestycje z dofinansowaniem unijnym, w 
tym modernizację oczyszczalni ścieków w 
Grabcach Józefpolskich, która została już 
oficjalnie oddana do użytku.
Poza dwiema miejscowościami, zrealizo-
wano także inwestycje z tzw. funduszu 
sołeckiego.
Burmistrz wspomniał także o rozpoczęciu 
prac polegających na położeniu asfaltu na 
drodze Piekary- Piekarowo w stronę miej-
scowości Budy Zasłona.
Rozstrzygnięty został także przetarg na ulicę 
Akacjową w Markowie Towarzystwo.
Aktualnie gmina ogłosiła przetarg na wyko-
nanie drogi łączącej gminę Pniewy z gminą 
Mszczonów.
Na pytanie radnego Ryszarda Stusińkiego 
dotyczące budowy pierwszego etapu Park 
of Poland, burmistrz wyjaśnił, że inwe-
stor czeka na decyzje środowiskowe po 
uzyskaniu których będzie mógł rozpocząć 
proces realizacji projektu.
W uzupełnieniu radny Robert Głąbiński 

pytał o perspektywę podłączenia inwestycji  
do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.
W odpowiedzi burmistrz podkreślił, że w 
chwili obecnej mszczonowska oczyszczalnia 
byłaby w stanie przejąć ścieki z I etapu 
Park of Poland. Jednak dla obsługi całego 
projektu byłaby potrzeba budowy trzeciego 
ciągu.
Na pytanie Łukasza Koperskiego, przewod-
niczącego RM dotyczące ogólnej kwoty 
przeznaczonej na fundusz sołecki i sposobie 
podziału tych środków na poszczególne 
sołectwa, skarbnik Jadwiga Barbulant 
wyjaśniła, że w roku bieżącym na ten cel z 
budżetu gminy wyasygnowano kwotę 410 
tysięcy złotych. Środki przeznaczane na 
dane sołectwo wyliczane są na podstawie 
liczby mieszkańców w sołectwie w zesta-
wieniu do ogólnej liczby mieszkańców w 
gminie oraz do dochodów własnych.
Średnia kwota przeznaczana na sołectwo 
wynosi około 10 tysięcy złotych.
Radny Andrzej Osial, jako sołtys sołectwa 
Wręcza podkreślił, że w roku bieżącym 
środki z funduszu sołeckiego Wręczy wyko-
rzystane zostały na zakup sprzętu strażac-
kiego oraz na zagospodarowanie terenu 
przy remizie OSP Wręcza.
Radni wraz z burmistrzem Mszczonowa 
dyskutowali także na tematy związane 
z rozbudową mszczonowskich TERM. 
Zdaniem burmistrza w przyszłości kompleks 
basenów termalnych stanowić będzie 
centrum kompleksowej rehabilitacji z 
wykorzystaniem wód geotermalnych.

Łukasz Nowakowski 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
24 sierpnia 2015r.
Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara Gryglewska, jako 
przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna Renata Siwiec, 
radny Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy 
Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny 

Krzysztof Krawczyk.
Radni wysłuchali Ewę Zielińską, dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, która 

przedstawiła analizę wydatków ponoszo-
nych na oświatę oraz ocenę stanu przygo-
towań do nowego roku szkolnego.
Dyrektor ZOPO szczegółowo omówiła 
wydatki gminy Mszczonów poniesione na 
oświatę z podziałem na Szkoły Podstawowe, 
Gimnazja, Oddziały Przedszkolne, Przed-

szkola i Świetlice Szkolne.
Z przedstawionych danych wynikło, że wydatki na placówki oświa-
towe ogółem wynoszą ponad 17 mln złotych, z czego największe 
nakłady finansowe ponoszone są na Szkoły Podstawowe (blisko 7,5 
mln złotych).
Dyrektor wiele uwagi poświęciła omówieniu kwestii związanej 
z utworzeniem przez władze samorządowe Mszczonowa jedno 
oddziałowego przedszkola w pełni finansowanego przez gminę.
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Z Waldemarem Suskim, radnym 
Rady Miejskiej i prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko- Gminnego OSP 
w Mszczonowie rozmawia Łukasz 

Nowakowski.

Jest Pan radnym Rady Miejskiej 
w Mszczonowie dopiero drugą 
kadencję, a już pełni Pan funkcje 
wiceprzewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej oraz członka Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.  W 
tak krótkim okresie czasu zyskał 
Pan ogromne zaufanie społeczne 

oraz uznanie w oczach pozostałych członków RM. Czy taki 
stan rzeczy spowodowany jest tym, że samorząd jest dla Pana 
życiową pasją?
- Jest mi niezmiernie miło, że wieloletnia, społeczna służba 
na rzecz lokalnej społeczności została doceniona, zyskałem 
zaufanie społeczne, a dzięki temu po raz drugi mandat radnego 
Rady Miejskiej.
W swoim życiu zawsze dążę do perfekcji we wszystkim czym się 
zajmuję, co sprawia mi spełnienie i jest moją pasją. Dlatego też 
w ramach samodokształcenia zgłosiłem się  do III edycji Samo-
rządowej Akademii Finansów.  Było to  szkolenie dotyczące 
finansów samorządowych realizowane przez PAP we współ-
pracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 
edukacji ekonomicznej.
W III edycji SAF wzięło udział blisko 500 osób, z czego 90 proc. to 
pracownicy samorządowi, w tym 69 proc. szczebla gminnego, 16 

proc. powiatowego, 5 proc. wojewódzkiego. Jestem dumny, że 
udało mi się znaleźć w gronie 228 osób, które pomyślnie ukoń-
czyły cykl szkoleń na temat zarządzania finansami w jednost-
kach samorządu tery-
torialnego.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Takie rozwiązanie umożliwiło stworzenie 
dodatkowych 25 miejsc w nowej publicznej 
placówce odciążając tym samym Miejskie 
Przedszkole.
Uruchomiona jednostka prowadzona jest 
według kryteriów rządowych tzw. „przed-
szkola za złotówkę”.
Na pytania radnych dotyczące dofinanso-
wywania z budżetu gminy dzieci uczęszcza-
jących do Niepublicznego Przedszkola, Ewa 
Zielińska poinformowała, że na każdego 
przedszkolaka w prywatnej placówce, 
gmina przekazuje 75% kwoty dofinanso-
wania dziecka uczęszczającego do Miej-
skiego Przedszkola.
W dalszej części posiedzenia komisji radni 
pytali o przygotowanie placówek oświato-
wych do nowego roku szkolnego.
Ewa Zielińska zapewniła, że w gminnych 
placówkach oświatowych zakończyły się 
wakacyjne remonty i naprawy dzięki czemu 
uczniowie wraz z nowym rokiem szkolnym 
rozpoczną naukę w odświeżonych salach 
lekcyjnych.
Korzystając z okazji radny Dariusz Olesiński 

oraz radny Andrzej Osial pytali o plany inwe-
stycyjne na najbliższe lata w pionie oświaty.
- Czy planowany jest dalszy remont sani-
tariatów oraz wymiana instalacji i sytemu 
grzewczego w szkole w Piekarach- pytał 
radny Dariusz Olesiński.
W odpowiedzi dyrektor ZOPO zapewniła, 
że opracowane są już plany remontowo-
-modernizacyjne na kolejne lata, które 
dopisano do tworzonej strategii rozwoju 
gminy. 
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska 
przekazała dyrektor Ewie Zielińskiej 

wyrazy uznania za ogromny wkład pracy w 
tworzeniu doskonałej bazy dydaktycznej dla 
uczniów z terenu miasta i gminy Mszczonów.
- Dziękuję Pani i wszystkim nauczycielom za 
ogromne zaangażowanie na rzecz lokalnej 
społeczności. Gmina Mszczonów może 
pochwalić się wzorowo prowadzonymi szko-
łami co jest powodem do dumy- podkreśliła 
przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych.
 

 Łukasz Nowakowski

Wywiad

Bo człowiek bez pasji nudzi swoją duszę
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Informacja o przyjęciu Uchwały NR 
XII/65/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZO-
NOWIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wyrażenia woli przystąpienia do opraco-
wania i wdrożenia planu gospodarki nisko-
emisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem 
strategicznym, który wyznacza kierunki dla gminy 
w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyj-
nych w takich obszarach jak: transport publiczny 
i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka 
przestrzenna, gospodarka odpadami, zaopa-
trzenie w ciepło i energię. Dokument ten wyznacza 
konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych, podniesienia 
efektywności energetycznej. Istotą planu jest 
osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównowa-
żonego rozwoju, płynących z działań zmniejsza-
jących emisję gazów cieplarnianych. W nowym 
okresie programowania 2014 - 2020 posiadanie 
Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie warun-
kiem pozyskania środków finansowych na takie 
przedsięwzięcia jak: termomodernizacja obiektów, 
modernizacja kotłowni, energooszczędnego oświe-
tlenia publicznego oraz wszelkich inicjatyw sprzy-
jających zwiększeniu efektywności energetycznej i 
ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

Dzięki nabytej wiedzy będą mógł merytorycznie wspierać 
członków komisji Rady Miejskiej.
Jest Pan także prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego 
OSP w Mszczonowie. Czy pożarnictwo jest także Pańską pasją?
- Działalność w strukturach ZOSP RP jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem.  Jestem dumny, że pełnię funkcję prezesa Zarządu 
Oddziału Miejsko- Gminnego w Mszczonowie mogąc godnie 
reprezentować naszą gminną jednostkę. 
W ramach swojej działalności co roku organizuję turnieje z 
wiedzy pożarniczej dla uczniów z naszych szkół. Dzięki temu 
młodzi ludzie uczą się  na czym polega praca strażaka oraz jak 
należy zachowywać się, aby nie dopuścić do pożaru. Turnieje z 
wiedzy pożarniczej stanowią ogromną wartość prewencyjną, ale 
także zaszczepiają w młodzieży zainteresowanie strażą pożarną 
w wyniku czego co roku przybywają nowe osoby, które w przy-
szłości chciałyby podjąć tą jakże trudną służbę.
W ramach kultywowania tradycji straży pożarnej w Mszczo-
nowie, od 2009 roku uruchomiłem Izbę Tradycji. W 2012 roku 
ukończyłem kurs i zdobyłem certyfikat dający mi prawo do bycia 
pełnoprawnym opiekunem Izby.
Od 2011 roku prowadzę także prace dotyczące pisania kroniki 
Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego OSP w Mszczonowie.
W 2013 roku wysłałem naszą kronikę na konkurs zorganizowany 
przez Zarząd Główny OSP, gdzie komisja historyczna zakwa-
lifikowała mszczonowską kronikę do etapu wojewódzkiego, 
a następnie do etapu ogólnopolskiego, jako jedyną z powiatu 
żyrardowskiego. W ramach wyróżnienia dostaliśmy dyplomy 
i podziękowania oraz upominki od prezesa Zarządu Głównego 
Związku OSP RP dh Waldemara Pawlaka.
Pod koniec sierpnia br. będę uczestniczył w  mazowieckim zjeź-
dzie kronikarzy w Płocku.  Mam nadzieję, że w tym roku uda 
nam się po raz kolejny zakwalifikować do etapu ogólnokrajo-
wego.

Czy to jedyne Pańskie pasje?

- Lubię poszerzać swoją wiedzę na różnych płaszczyznach. Od 
wielu lat moim hobby jest numizmatyka.  Kolekcjonowanie i 

klasyfikowanie monet jest moją długoletnią pasją, zapoczątko-
waną  kilkadziesiąt lat temu, jeszcze jak odbywałem zasadniczą 
służbę wojskową.
W moim posiadaniu są monety międzywojenne, powojenne 
oraz okolicznościowe pochodzące z  różnych stron świata i z 
różnych okresów historycznych.
Prawdziwymi perełkami są dla mnie monety okolicznościowe 
chociażby jak te wybite z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny 
światowej oraz 5 rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Na zakończenie mogę  wspomnieć, że moje całe życie zwią-
zane jest także ze sportem, głównie z piłką nożną.  W wolnej 
chwili zajmuje się komentowaniem wydarzeń sportowych.  W 
tym celu zdobyłem licencję spikera dającą mi uprawnienia do 
komentowania meczy do III ligi włącznie.
Nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować Panu efektyw-
nego życia, życząc wytrwałości w realizacji Pańskich życiowych 
pasji.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Z radnym Krzysztofem Krawczy-
kiem, przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Mszczonowie rozmawia Łukasz 

Nowakowski

Panie Krzysztofie jako przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej kieruje 
Pan działaniami zespołu kontro-
lującego zarówno finanse gminy 
Mszczonów oraz działalność i 
gospodarkę finansową jednostek 
budżetowych gminy. 
W ramach swoich zadań komisja 
którą Pan kieruje dokonuje 

corocznej merytorycznej analizy sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu. 
Jak Pańskim zdaniem przestawia się kondycja finansowa 
gminy?
- Sprawom budżetowym, w tym udzieleniu absolutorium burmi-
strzowi Mszczonowa za wykonanie budżetu poświęcona była 
czerwcowa sesja Rady Miejskiej Mszczonowa.
Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej chcę podkreślić, że na 
członkach komisji spoczywa co roku ogromna odpowiedzialność 
i niełatwe zadanie, bowiem wnioskujemy za albo przeciw udzie-
leniu absolutorium burmistrzowi, na podstawie merytorycznej 
i rzetelnej analizy sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze 
sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu.
Jako członkowie komisji zobligowani jesteśmy do prac zgodnie z 
literą prawa, stosując się do obowiązujących przepisów i wytycz-
nych.
W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych w wyniku analizy 
i prac nad wykonaniem budżetu Komisja jednomyślnie wnio-
skowała o udzielenie Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z 
tytułu prawidłowego wykonania budżetu za rok 2014.
Dochód gminy wykonany został na poziomie 52 mln 300 tysięcy 
złotych, co stanowi 99,58% ustalonego i skorygowanego planu 
dochodów. Wydatki zaś stanowiły 50,6 mln złotych, co stanowi 
95,65% ustalonego i skorygowanego planu wydatków.
Z porównania tych kwot powstała nadwyżka budżetowa w wyso-
kości 1 mln 726 tysięcy złotych.
Zamknięcie roku nadwyżką było możliwe dzięki realizacji zwięk-
szonych dochodów bieżących oraz wprowadzonych ograniczeń 
wydatków bieżących budżetu.
W tym miejscu chciałbym podkreślić, że budżet gminy 
Mszczonów w roku 2014 był jednym z najlepszych w historii 
Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że taka sytuacja będzie miała 
miejsce także w kolejnych latach.
Jest Pan także kierownikiem gospodarki zasobami mieszka-
niowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. Proszę 
wskazać jakie kluczowe decyzje na rzecz podniesienia stan-
dardu życia mieszkańców podejmowane są przez SM?

- Cieszę się, że udało się wykonać odprowadzanie wód opado-

wych przy zbiegu ulic Warszawskiej i Północnej. To był palący 
problem bowiem niemieszczące się w kolektorze burzowym 
wody opadowe zalewały piwnice w budynkach na Osiedlu Dwor-
cowa III. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za szybkie wykonanie 
tego przepustu.
Ukończono także ocieplenie budynków przy ulicy Brzoskwi-
niowej 3, 5, 7.
Na osiedlu Dworcowa I przeprowadzono remont wejść do klatek 
schodowych, wykonano nowe opaski wokół budynków a w 
chwili obecnej prowadzony jest remont świetlików.
Na bieżąco modernizujemy węzły cieplne w celu ustabilizowania 
opłat za CO i ciepłą wodę oraz zwiększania kontroli zużycia energii 
cieplnej. Remontowane są także świetliki na dachach budynków.
Wszystkie te działania zgodne są z planem ustalonym przez Radę 
Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.

Omawiając szereg aktualnych modernizacji i remontów proszę 
także powiedzieć o najbliższych planach inwestycyjnych. 
- W najbliższych planach chcemy, aby została wybudowana 
zatoka parkingowa wzdłuż ulicy Dworcowej od ul. Tarczyńskiej 
do ulicy Sienkiewicza. Inwestycja ta jest niezbędna, bo w chwili 
obecnej mieszkańcy zasobów spółdzielni zmuszeni są parkować 
na chodnikach i terenach zielonych. Samochodów wciąż przy-
bywa, dlatego musimy dostosować się do bieżącej sytuacji i 
zapewnić odpowiedni standard naszym mieszkańcom.
Widzimy także potrzebę budowy zatoki parkingowej przy ulicy 
Brzoskwiniowej i Jeżynowej, a także remont nawierzchni obu 
tych ulic, bowiem są to drogi dojazdowe nie tylko dla miesz-
kańców spółdzielni, ale również osób przyjeżdżających na targo-
wisko.
W związku z tym, w pełni popieram wniosek radnych z naszych 
osiedli o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie 
na modernizację obu tych ulic.
Priorytetowo należy także potraktować place zabaw dla dzieci.
Mam tu na myśli plac zabaw przy ulicy Tysiąclecia tuż obok Miej-
skiego Przedszkola. Obiekt ten wymaga doposażenia w nowe 
urządzenia do zabawy.
Chciałbym również, żeby udało się doposażyć plac zabaw przy 
ulicy Morelowej, który spełniałby wszelkie normy bezpieczeń-
stwa. Ten plac zabaw ma ogromne znaczenie dla mieszkańców 
bowiem znajduje się on w środku osiedla.
Jako radny będę postulował aby te inwestycje zostały zrealizo-
wane w najbliższym czasie.

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również, a korzystając z okazji chciałbym jako radny, 
mieszkaniec i kierownik gospodarki zasobami w Spółdzielni 
Mieszkaniowej uświadomić mieszkańcom, żeby zwracali uwagę 
na coraz częstsze akty wandalizmu w postaci niszczenia nowych 
elewacji niedawno odnowionych budynków w zasobach spół-
dzielni.
Wielokrotnie informowałem o tym policję jednak musimy mieć 
świadomość, że nie zawsze patrol zdąży przybyć na czas dlatego 
pamiętajmy, że budynki są mieniem wspólnym  utrzymywanym 
przez właścicieli lokali. To z funduszu remontowego płaco-
nego przez mieszkańców spółdzielni wykonywane są wszelkie 
naprawy i remonty. Wykazujmy się zatem gospodarnością i 
dbajmy o nasze wspólne dobro.

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

Dbamy o standard życia naszych 
mieszkańców
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WIEŚCI Z RATUSZA

Z Grażyną Pływaczewską, dyrek-
torem Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury rozmawia Łukasz Nowa-

kowski

Pani dyrektor w tym roku akcja 
„Lato w Mieście” z Mszczo-
nowskim Ośrodkiem Kultury 
wystartowała pod hasłem 
„WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ 
DO … MSZCZONOWA”. Czy można 

pokusić się o stwierdzenie, że tegoroczne przewodnie hasło 
nawiązywało do szerokiego spektrum atrakcji, starannie 
dobranych i przygotowanych dla mieszkańców miasta i gminy 
Mszczonów?

- To prawda, co roku dokładamy wszelkich starań, dobie-
rając taką ofertę zajęć, aby każdy z mieszkańców niezależnie 
od wieku mógł wybrać coś dla siebie. Jako Ośrodek Kultury 
chcemy, aby okres letniego wypoczynku dla osób nie wyjeż-
dżających na wakacje kojarzył się z czymś wyjątkowym i długo 
oczekiwanym. 
Dlatego też chociaż po części chcemy stworzyć alternatywę dla 
pozostających w Mszczonowie dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Tegoroczny program MOK-u podzielony został na pięć tygodni. 
W każdym z nich zorganizowano zróżnicowany cykl zajęć przy-
gotowanych z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańcach miasta i gminy Mszczonów. 
Dla najmłodszych dzieci zorganizowano poranki filmowe, 
zajęcia plastyczne oraz muzyczno-ruchowe (Letnia Akademia 
Malucha), a także przedstawienia teatralne i sobotnie bale 
taneczne. 
Dla nieco starszych odbyły się zajęcia plastyczne, zajęcia gry na 
gitarze, wirtualne gry komputerowe, karaoke, zajęcia wokalne 
grupy „Voice” i „Wokaliza”, gry i zabawy dramatyczne, zajęcia 
taneczne, a także terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzy-
szenia „Uśmiech Dziecka”.

A z jakiej oferty Mszczonowskiego Ośrodka Kultury mogli 
korzystać dorośli mieszkańcy naszej gminy?

- W naszym programie przewidzieliśmy aerobic, fitness 
aero step, zajęcia plastyczne dla dorosłych, w tym malo-
wanie w plenerze na płótnie, a także nocne seanse filmowe 
oraz Mszczonowskie Kino Konesera, czyli projekcje filmów 
tematycznych. Ponadto dla dorosłych zorganizowa-
liśmy tańce przy dźwiękach kapeli w sali klubowej MOK. 
Tradycyjnie odbywały się także spotkania zespołu śpiewaczego 
„Słoneczko”. Wymieniając szereg zajęć i kół zainteresowań nie 
możemy pominąć imprez plenerowych.

Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję również i zapraszam wszystkich do korzystania z 
oferty Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Szczegółowe infor-
macje dotyczące zajęć znajdują się na stronie internetowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Wywiad

„WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO … 
MSZCZONOWA”



14   sierpień-wrzesień 2015 / nr 8-9 (237-238)

„Mazowsze dawniej i dziś”- znany program TVP Warszawa-  
doczeka się w końcu odcinka o Mszczonowie. Materiał do 
niego był kręcony w przedostatnią sobotę lipca. Ekipa TVP,  w 
ten  wyjątkowo upalny dzień,  odwiedziła kompleks termalny. 
To właśnie TERMY będą głównym tematem filmowej wizytówki 
Mszczonowa. Ich atrakcje zachwalał osobiście dyrektor Michał 
Szymański. Kamera TVP zagościła też  między użytkownikami 
mszczonowskich basenów, których pytano o to, czy geoter-
malne wody mogą  także skutecznie chłodzić, a nie tylko grzać. 
Wśród wypowiadających się  w programie nie zabrakło także 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, który owszem zachwalał 

atrakcje turystyczne gminy, ale nie omieszkał wspomnieć  
również  o dzielnicy przemysłowej miasta, głównych kierun-
kach rozwoju Mszczonowa, a także o znaczeniu lokalnej branży 
rolniczej i sadowniczej. Po zakończeniu pracy na terenie TERM 
ekipa TVP,  poruszając się szlakami rowerowymi i do nordic- wal 
kingu,  odwiedzała najciekawsze miejsca Ziemi Mszczonowskiej. 
Kamera utrwaliła między innymi Stawy Świętej Anny, które są 
zapleczem rekreacyjnym miasta. W programie, który w tytule 
ma „dawniej i dziś” , nie mogło oczywiście zabraknąć historii. O 
przeszłości Mszczonowa opowiedział Piotr Dymecki z Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego.  Członkowie ekipy 
TVP Warszawa przeszli ścieżką historyczną  „Śladami nieistnie-
jącego miasta”, a także odwiedzili Izbę  Pamięci Rodu Maklakie-
wiczów, gdzie zainteresowali się  tym dlaczego mszczonowianie 
ofiarowują swoim wybrankom zawsze po „siedem czerwonych 
róż” (przyp. Red.: z racji na znany utwór Jana Adama Maklakie-
wicza:).

MM

TVP Warszawa

Powstaje filmowa wizytówka Ziemi 
Mszczonowskiej 

W środę 5 sierpnia 2015 roku w ramach konkursu „Gmina Fair 
Play” w mszczonowskim Urzędzie Miejskim odbył się audyt, 
przeprowadzony przez audytor Małgorzatę Tymorek, której 
towarzyszyła Magdalena Podsiadły pracownik Gminnego 
Centrum Informacji.
Pierwszym etapem audytu było spotkanie z przedstawicielami 
firmy DSM, którą reprezentowali Piotr Niedziela, dyrektor gene-
ralny oraz Jarosław Kopowski, dyrektor sprzedaży i marketingu.
Podczas wizyty omówiona została   głównie kwestia współpracy 
firmy z samorządem, którą uznano za wzorową. Ta część proce-
dury konkursowej jak co roku miała za zadanie uzyskanie dodat-
kowej informacji o działaniach na linii Urząd Miejski – inwe-
storzy.
Audytor spotkała się także z burmistrzem Mszczonowa Józefem 
Grzegorzem Kurkiem omawiając bieżące oraz zaplanowane na 
najbliższy czas działania gminy.
Z kolei Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego omówiła kwestie związane z inwe-
stycjami.
Następnie, skarbnik gminy Jadwiga Barbulant omówiła finanse 
gminy, w tym m.in. udział inwestycji własnych w wydatkach 

gminy, źródła finansowania inwestycji oraz wpływy z podatków 
i lokalnych opłat.
Ostatnim etapem wizyty było odwiedzenie obiektów inwe-
stycyjnych na terenie miasta i gminy. Audytor zapoznała się z 
obecnie realizowanymi inwestycjami, w tym z przebudową i 
modernizacją oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Audytorzy konkursu „Gmina Fair Play” corocznie pozytywnie 
weryfikując działania Mszczonowa doceniając szeroką ofertę 
inwestycyjną z dostępem do infrastruktury technicznej, którą 
miasto może zaoferować nowym inwestorom, dobre połączenia 
komunikacyjne i infrastrukturę drogową, a także podkreślają 
sprawną i kompetentną obsługę administracyjną profesjonalnej 
kadry urzędniczej.
Przypomnijmy, że konkurs „Gmina Fair Play” jest organizowany 
corocznie przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym. Jego podstawowym celem jest wyłonienie i 
nagrodzenie tytułem „Gmina Fair Play” tych samorządów, które 
w sposób aktywny pracują cały czas nad jak najlepszą ofertą dla 
nowych inwestorów, ale także stwarzają dogodne warunki do 
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej. „Gminy 
Fair Play” to gminy profesjonalne, wiarygodne, zapewniające 
przyjazny klimat dla inwestorów, otwarte na nowe inicjatywy 
i pomysły biznesowe, a także mogące poszczycić się profesjo-
nalną obsługą inwestycyjną. 

Łukasz Nowakowski

Audyt

Audyt „Gminy Fair Play” 
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Ranking samorządów Rzeczpospolitej 2015-07-15

W kolejnej edycji popularnego rankingu najlepszych 
polskich samorządów dziennika Rzeczpospolita Mszczonów 
ponownie został sklasyfikowany  w Złotej Setce. W kategorii 
gmin miejsko-wiejskich znalazł się na 10 pozycji za: Koło-
brzegiem, Aleksandrowem Łódzkim, Jarocinem, Karpaczem, 
Krosnem Odrzańskim, Pruszczem Gdańskim, Kostrzynem nad 
Odrą, Raciborzem i Nowym Targiem. Nasz sąsiad Grodzisk 
Mazowiecki uzyskał w tej kategorii  13 lokatę. Mszczonów i 
Grodzisk  to jedyne z mazowieckich miast z najbliższej okolicy, 
które wywalczyły sobie prawo do miejsca w elitarnym zesta-
wieniu.  W kategorii gmin wiejskich spośród sąsiadów znalazły 
się w nim jeszcze: Teresin (5 lokata), Nadarzyn (34 lokata), 
Wiskitki (51 lokata) i  Żabia Wola (63 lokata).

Mszczonów w rankingu Rzeczpospolitej notowany jest 
właściwie co roku, a w 2011 został nawet  zwycięzcą  kategorii 
gmin miejsko –wiejskich. Stała obecność naszego miasta w 
rankingu świadczy o jego stabilnej pozycji gospodarczej, zrów-
noważonym rozwoju  i  zadowalającej dynamice inwestycyjnej. 
Aby znaleźć się  w gronie najlepszych polskich samorządów 
należało się  w tym roku wykazać wieloma osiągnięciami.

Warto przyjrzeć  się  niektórym ze wskaźników dokładniej, 
gdyż dzięki temu najlepiej można sobie uświadomić, jaki jest 
status gminy Mszczonów. Nie chodzi tu o  uprawianie taniej 
propagandy, ale uświadomienie sobie, że  pomimo utyski-
wania tzw. „wiecznych malkontentów” gmina jest naprawdę  
wzorowo zarządzana, a o jej  finansach i inwestycjach decy-
dują  prawdziwi specjaliści. Mszczonowianie nie muszą mieść 
żadnych prowincjonalnych kompleksów. Ich gmina od lat 
znajduje się w krajowej czołówce najlepszych samorządów, 
osiągających imponujące wyniki.  Świadczą  o tym chociażby 
niektóre ze wskaźników odnotowanych w Złotej Setce. 

W dochodach na mieszkańca nasz wynik 4510 złotych 

daje nam 11 miejsce w (naszej kategorii) kraju i nie odbiega 
znacząco od gmin sklasyfikowanych w tym zestawieniu już od 
szóstej pozycji. Należy zaznaczyć, iż w zestawieniu dochodów 
w  kategorii gmin miejsko-wiejskich nie dorównuje nam żaden 
z sąsiadów. Najbliższe Pisaeczno osiąga dopiero wynik 4200 zł. 
W kategorii gmin wiejskich sklasyfikowane zostały natomiast 
dwie bliskie nam miejscowości: Nadarzyn  (6240zł) i Teresin 
(5260zł.). 

Ciekawie wypadamy także w gronie gmin mogących się 
poszczycić konkretnymi osiągnięciami we  wspieraniu przed-
siębiorczości i wsparcia zatrudnienia. Tu wśród gmin miejskich 

Ranking

Mszczonów w pierwszej dziesiątce 
tzw. „Złotej Setki” 
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znaleźliśmy się na trzecim miejscu (wraz z sześcioma innymi 
gminami mającymi taką samą ilość punktów). W gronie wyróż-
nionych w naszej i innych kategoriach nie odnotowani zostali 
żadni z  najbliższych sąsiadów. 

Pod względem środków unijnych i ich wykorzystania 
(liczba podpisanych umów i wartość umów w przeliczeniu na 
osobę, a także przychody z UE w przeliczeniu na mieszkańca) 
Mszczonów otrzymał w kategorii gmin miejsko-wiejskich  9 
lokatę. Wyprzedziły nas: Dziwnów, Sławków, Wysokie Mazo-
wieckie, Biłgoraj, Chojnice, Karlino, Łowicz i Skawina. Co 
ciekawe również  w tym zestawieniu nie znalazł się żaden z 
naszych sąsiadów.  

W zestawieniu innowacyjnych  gminy miejskie i miejsko-
-wiejskie wypadliśmy wraz z Grodziskiem oraz  siedmioma 
innymi gminami na 7 miejscu. Natomiast Piaseczno otrzy-
mało 9 lokatę. Innych naszych sąsiadów nie odnotowano. 
Żeby zasłużyć na miano gminy innowacyjnej należało uzyskać  
punkty w takich kategoriach, jak: dostęp do spraw urzędo-
wych przez Internet, szkolenia pracowników, prywatne serwisy 
internetowe, darmowe punkty dostępu do Internetu, zinte-
growany system zarządzania gminą i rozwiązania mobilne. 

Na koniec trzeba jeszcze wyjaśnić naszym Czytelnikom, że 
weryfikacja gmin do rankingu odbywała się w dwuetapowo. 
Pierwszy etap rywalizacji przeszły tylko te samorządy, które 
w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 
2011-14 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. 
W drugim etapie oceniano między innymi: dynamikę  wzrostu 
wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
(w latach 2011-14), wartość środków unijnych pozyskanych w 
przeliczeniu na mieszkańca (w latach 2012-14), indywidualny 
wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną w stosunku do 
dochodów  (2011-14), relację  nakładów inwestycyjnych  do 
przyrostu zadłużenia  (2011-14), dynamikę  wzrostu wydatków  
ogółem na jednego mieszkańca  (w latach 2011-14), trans-
port i łączność, a także ochronę środowiska. Przy ocenie były 
też  uwzględniane tzw. pytania do samorządów, w których 
gminy musiały się wykazać: udziałem wydatków na realizację  
kontraktów z organizacjami pozarządowymi (2011-14), liczbą  
złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządo-

wych (2011-14), wydatkami mieszkaniowymi w przeliczeniu 
na osobę  (2011-14), wynikami testów szóstoklasistów  oraz 
gimnazjalistów (2013-14), liczbą  nowych podmiotów gospo-
darczych działających na terenie gminy w latach 2011-14 w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oceną  wiarygodności 
kredytowej, badaniem sprawozdania finansowego przez 
biegłego rewidenta,  udziałem wydatków na promocję gminy 
w wydatkach ogółem (w latach 2013-14), współpracą  z 
jednostkami pomocniczymi, wspieraniem rozwoju przedsię-
biorczości, inicjatywami w ramach partnerstwa publicznego, 
planem zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniami 
na budowę wydawanymi  na podstawie decyzji administra-
cyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
sposobami zapobiegania bezrobociu, Kartą  Dużej Rodziny, a 
także tym, czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/
narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO lub PRI. 

Gala dla laureatów rankingu samorządowego Rzeczpo-
spolitej odbyła się  w Warszawie w dniu 13 lipca. Mszczonów 
reprezentował na niej  burmistrz miasta Józef Grzegorz Kurek. 

Zdjęcia z uroczystego podsumowania tegorocznej edycji 
ZŁOTEJ SETKI pochodzą z redakcji dziennika „Rzeczpospolita”

MM
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Z Jakubem Kwiatkowskim, mszczonowianinem, kolażem 
amatorem rozmawia Łukasz Nowakowski.

Na wstępie chciałbym pogratulować Tobie zdobycia pierw-
szego miejsca w ogólnej klasyfikacji dziesięciu wyścigów zorga-
nizowanych przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów.
Jednak zanim o tym, powiedz od czego zrodziła się u Ciebie 
pasja do właśnie tej dyscypliny sportu jaką jest kolarstwo 
szosowe.
- Nie ukrywam, że moje zainteresowanie kolarstwem nie 
zrodziło się w dzieciństwie jak to jest w przypadku wielu 
kolarzy. U mnie wyglądało to nieco inaczej bowiem bakcyla 
złapałem dzięki udziałowi w jednym z pierwszych rajdów 
rowerowych organizowanych przez Termy Mszczonów. To był 
zupełnie spontaniczny pomysł z którego zrodziła się pasja jaką 
mam do dziś. 

Czy po rajdzie z Termami Mszczonów do bieżącego sezonu 
brałeś udział w podobnych imprezach i jakie miałeś wyniki?
- Oczywiście. Na przykład w zeszłym roku ścigałem się w Rawie 
Mazowieckiej wjeżdżając na metę jako jeden z ostatnich uczest-
ników. Nie traktowałem tego jednak jako porażki, lecz wręcz 
przeciwnie, stało się to dla mnie motywacją do profesjonalnych 
treningów.  Z wyścigu na wyścig stawiam sobie za cel popra-
wienie wyniku o kilka miejsc. 
Musze przyznać, że niebywałą nobilitacją były dla mnie przyna-
leżność i członkostwo w Żyrardowskim Towarzystwie Cyklistów. 
Trenowanie w takim klubie ma dla mnie ogromne znacznie 
bowiem mogę liczyć na pomoc, wskazówki i rady osób dla 
których kolarstwo jest całym życiem. Pod okiem prezesa ŻTC i 
pozostałych członków klubu dokonałem rzeczy, które wcześniej 
były dla mnie niemożliwe. 
Jak wygląda dla Ciebie czas przygotowań do sezonu?
- Dla mnie sezon zaczyna się z końcem grudnia. Trenuję wówczas 
na trenerzeże przez około 2,5 miesiąca. Do tego chodzę na 
siłownię i basen. Na przełomie lutego i marca rozpoczynam 

treningi na zewnątrz pokonując dystanse do 50 kilo-
metrów. Przed rozpoczęciem sezonu trenuję sześć 
razy w tygodniu po dwie-trzy godziny jeżdżąc około 

100 kilometrów. Na przemian wykonuję treningi na tempo, 
szybkość oraz treningi interwałowe.
Dzięki temu w tym roku kilkakrotnie stawałem na podium w 
kategorii M2 (18-29 lat). W Mińsku Mazowieckim (3 miejsce), 
Nowy Kawęczyn (2 miejsce), Mrozy (1 miejsce), Grójec ( 1 
miejsce), Mszczonów (2 miejsce), Góra Kalwaria (1 miejsce). W 
Żyrardowie 23 sierpnia br. odbył się ostatni wyścig, kończący 
cykl powyższych imprez, podczas którego zdobyłem pierwsze 
miejsce i nagrodę główną, jaką był telewizor 32 calowy za 
pierwsze miejsce w cyklu.

Rozumiem, że nie spoczniesz na laurach. Jakie masz zatem 
plany na przyszłość?
- Jeżeli chodzi o kolarstwo to będę pracował nad poprawą 
dotychczasowych osiągnięć i kulturą jazdy. W tym celu zaku-
piłem nowy rower, typowo szosowy na którym wystartuję w 
przyszłorocznych imprezach organizowanych przez ŻTC. Będę 
robił wszystko, żebym mógł ścigać się z najlepszymi w kategorii 
masters. 
Poza tym przede mną jeszcze jedno odpowiedzialne zadanie, 
jakim jest matura. Moim marzeniem jest dostać się na Politech-
nikę Warszawską i studiować kierunek związany z grafiką.
Życzę Ci zatem dalszych sukcesów na szosie oraz zdobycia legi-
tymacji studenta wymarzonej uczelni.

- Dziękuję. Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się z prośbą o 
szacunek kierowców do kolarzy. Proszę o rozsądek i uwagę  bo 
dla mnie szosa jest narzędziem treningów, a nie ostatniej 
wycieczki rowerowej.

Rozmawiał Łukasz Nowakowski 

Według opublikowanego przez ogólnopolski tygodnik 
„WPROST”  rankingu gmin,  Mszczonów znalazł się w pierw-
szej dziesiątce samorządów w Polsce, gdzie żyje się najlepiej. 
W gronie najlepszych gmin miejsko-wiejskich w rankingu znalazły 
się te położone wokół wielkich aglomeracji oraz miejscowości 
typowo turystyczne. To w nich jakość życia jest największa, a 
wskaźnik bezrobocia najniższy. Najlepsze warunki dla mieszkańców 
są w Kątach Wrocławskich w woj. dolnośląskim, Kórniku w woj. 
wielkopolskie oraz Zakopanem woj. małopolskie. Mszczonów upla-
sował się w pierwszej dziesiątce najlepszych samorządów, tuż obok 
takich mazowieckich gmin jak Błonie, Kozienice i Podkowa Leśna.  
Typując najlepsze do zamieszkania gminy, tygodnik brał 

pod uwagę wysokość dochodów i wydatków gmin, spra-
wozdania finansowe oraz odpowiedzi zawarte w ankie-
tach, które wcześniej rozesłane zostały do samorządów. Na 
tej podstawie wytypowano zwycięzców głównego rankingu.  
Zebrane dane potwierdzają, że w gminie Mszczonów 
poprawia się jakość życia. Coraz więcej samorząd wydaje 
na ochronę środowiska i kulturę. Istotnym elementem jest 
również spadek poziomu bezrobocia. Sukcesywnie wprowa-
dzane są także projekty budżetu partycypacyjnego, oddając 
tym samym część decyzji inwestycyjnych mieszkańcom.  
Zgodnie z przeprowadzoną analizą samorządowi liderzy sukce-
sywnie zwiększają liczbę miejsc w przedszkolach, nieznacznie 
jednak spadła średnia liczba uczniów przypadających na jedną 
klasę w szkołach podstawowych i gimnazjach. Mankamentem 
natomiast jest wzrost liczby ludności przypadającej na jedną przy-
chodnię lekarską. 

Łukasz Nowakowski 

Ranking

Mszczonów liderem wśród  gmin, 
gdzie żyje się najlepiej

Wywiad

„Wszystko zaczęło się od rajdu z 
Termami Mszczonów”
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W poniedziałek 31 sierpnia 
nastąpiła zmiana na stano-
wisku prezesa Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Cheł-
mońskiego”. Zastąpiła Pani 
dotychczasowego prezesa 
Witolda Czuksanowa. Jak 
doszło do zmiany?

Były prezes zdecydował się 
pełnić  podobną  funkcję  w innej  LGD,  którą tworzą  Gminy Raszyn 
i Nadarzyn. Do tej pory byłam członkiniom Zarządu LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”. To już od 2008roku  byłam aktywnym członkiem 
LGD,  znam  specyfikę  pracy  i posiadam doświadczenie, wynika-
jące z wcześniejszej działalności w organizacjach pozarządowych.   
Od 2004 roku do chwili obecnej działam aktywnie w Żyrar-
dowskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości oraz  
Fundacji „Funduszu Młodych- Wehikuł”. W ramach rozwoju 
swoich kompetencji odbyłam też praktyki rozwoju swoich umie-
jętności w  Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Praca w LGD, to w chwili obecnej  zadanie czysto społeczne, 
więc nie może pani zrezygnować  z pracy zawodowej. Tym 
samym, nadal będzie Pani kontynuować  swoją pracę  zawo-
dową.  

Tak,  od 2007 roku jestem zatrudniona w jednostce samorzą-
dowej Gminy Mszczonów -  Gminnym Centrum Informacji.  W 
GCI na co dzień też spotykam się z organizacjami pozarządo-
wymi z naszej Gminy, gdzie wspólnie realizujemy projekty  dla 
naszych mieszkańców, czyli nawet w pracy wciąż  mam do 
czynienia  z tematyką, która pozwala mi się rozwijać.

Obejmuje pani stanowisko prezesa w trudnym momencie, 
jakie są  pani plany związane z początkiem nowej działalności? 

Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje 10 Gmin tj: 
Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Radzie-
jowice, Rybno, Sochaczew, Teresin, Żabia Wola no i oczywi-
ście Mszczonów obecnie czeka nas ciężka praca w poszczegól-
nych gminach związana z przygotowywaniem jednej wspólnej 
Lokalnej Strategii Rozwoju i pozyskaniem 10 milionów złotych 
na wsparcie operacji w ramach LSR , które byłyby realizowane w 
latach 2016-2020 na terenach wyżej wskazanych.

Te 10 milionów  posłuży…?

Wspieraniu cennych inicjatyw  lokalnych. To naprawdę  potężna 
kwota, z której w przyszłości mogłoby skorzystać  wiele 
podmiotów.  Nasz teren obfituje w ludzi z olbrzymim poten-
cjałem, trzeba im tylko umożliwić rozwinięcie skrzydeł. To 
główny cel działania LGD. 

Życzę więc, aby udało się  umocnić  LGD, której  już  tak wiele 
zawdzięczają nasze,  lokalne  podmioty.  Niech spotyka się Pani 
podczas swojej działalności ze szczerymi pasjonatami, którym 
zależy na pracy  społecznej tak samo jak Pani. 

Dziękuję  bardzo. 

W dniu 2 września w sali widowiskowej Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli 
mszczonowskiego samorządu z  mieszkańcami. Omówione 
na nim zostały wstępne propozycje zagospodarowania parku 
przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie oraz 
terenów przykościelnych, zwanych potocznie mszczonowskimi 
błoniami. Zebranie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski, który powitał wszystkich przybyłych. Pokrótce 
zakreślił on też  porządek planowanej dyskusji. Następnie 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek opowiedział mszczonowianom, 
jakie atrakcje już zostały zaplanowane na mającym ok. 4.5 
hektara terenie zielonym. Życzeniem samorządowców jest, aby 
teren zawierał w sobie strefy dla różnych grup wiekowych, tak, 
aby z parku mogli korzystać  zarówno dorośli, jak też  młodzież 
i naprawdę małe dzieci, dla których przewidywany jest tam 
bezpieczny i dobrze wyposażony plac zabaw. Boiska wielofunk-
cyjne ze sztuczną nawierzchnią, tor do jogingu,  skatepark oraz 
siłownia zewnętrzna – to propozycje dla młodzieży oraz aktyw-
nych dorosłych. Ogródek gastronomiczny, muszla koncertowa 
z niewielkim amfiteatrem,  alejki, ławki, miejsce na grilla i przy-

jęcie dla rodziny lub znajomych (które będzie można wynaj-
mować) a nawet mini plaża, to już strefa dla nieco starszych 
(choć nie tylko ).  Przy parku nie może oczywiście zabraknąć 
miejsc parkingowych. Burmistrz wspomniał  ponadto o 
obowiązkowym monitoringu. Ze strony mieszkańców pojawiły 
się natomiast takie propozycje jak – miejsce na tradycyjne 
dechy, na jakich można by urządzać cykliczne, plenerowe 
zabawy, park linowy, ścianka wspinaczkowa,  tor dla rolkarzy 

i malowniczo położony zbiornik wodny. Mieszkańcy podjęli też  
temat rzeczki, która niestety czasami nadal pachnie, co może 
sugerować, że wciąż  spuszczane są do niej ścieki. Proponowali 
też regularne czyszczenie Okrzeszy, włącznie z wycinaniem 
zachwaszczenia, jakie się  w niej pojawia. Burmistrz Kurek 
prosił, aby ostatecznie dodatkowe propozycje co do zagospo-
darowania  błoni zgłaszać  do Urzędu Miejskiego najpóźniej do 
połowy września. Potem – jak tłumaczył wiceburmistrz Grze-
gorz Kozłowski – zostanie już ogłoszony konkurs na projekt. 
Po wybraniu danego projektu przez komisję  konkursową nie 
będzie niestety  możliwości wprowadzania do niego żadnych 
zmian. Przebudowa mszczonowskich błoni zostanie następnie 
zgłoszona w ramach większego projektu rewitalizacyjnego 
do właściwego konkursu na dofinansowanie unijne. Dziś 
trudno jeszcze określić  ramy czasowe całego przedsięwzięcia. 
Zdaniem samorządowców po pozyskaniu środków zewnętrz-
nych, które będą  sięgały do 80% wartości inwestycji, aż  do 
zakończenia pracy 
potrzeba będzie  zale-

Lokalna Grupa Działania

Magdalena  Podsiadły nowym prezesem 
LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Spotkanie

Zagospodarujmy mszczonowskie 
BŁONIA 
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dwie półtora roku. Jest wiec szansa, że jeszcze w tej kadencji 
uda się  upiększyć  ten fragment naszego miasta. 

Podczas spotkania poruszano także inne sprawy miejskie. 
Burmistrz ogłosił, że istnieje jeszcze szansa na uzyskanie dofi-
nansowania na wymianę  pieca węglowego na nowoczesny 
kocioł do ogrzewania gazem. Część mieszkańców żywo inte-
resowała się też  sprawami delfinarium. Dopytywano między 
innymi, czy Mszczonów w dobie kryzysu suszy stać będzie  
na utrzymywanie takiego obiektu. Burmistrz studził emocje 

ekologów. Zapewniał, że wody wystarczy i dla delfinów i dla 
ludzi. Tłumaczył też  jak wygląda proces oczyszczania wody 
w basenach termalnych i jak mógłby wyglądać  taki proces w 
basenie delfinarium. Mieszkańcy usłyszeli, że jest to woda w 
układzie zamkniętym, cały czas oczyszczana i uzdatniana, a jej 
wymiana odbywa się  tylko raz na rok, podczas tzw. przerwy 
technicznej. 

MM

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH
Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w miesiącu 
październiku bieżącego roku zorganizowana będzie 
na terenie miasta Mszczonów zbiórka następujących 
odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

•	 telewizory i monitory

•	 sprzęt audiowizualny (radia, sprzęt wideo)

•	 sprzęt komputerowy i telefoniczny 
(komputery, drukarki, faksy, telefony)

•	 elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)

•	 sprzęt oświetleniowy (żarówki)

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
•	 pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki
•	 odkurzacze, czajniki elektryczne, tostery

e) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe 
które powstały w wyniku prowadzenia drobnych 
robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani 
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w 
ilości do 1 m3

f) zużyte opony, w ilości do 5 szt. 
g) tekstylia w tym ubrania,

h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawo-
zach, powstałe w gospodarstwie domowym (nie 
będą odbierane  opakowania po środkach ochrony 
roślin i nawozach używanych do produkcji rolniczej, 
ogrodniczej, sadowniczej).

W dniu 21.10.2015r. następujące ulice:
Dworcowa, Kolejowa, Olchowa, Krótka, Grójecka,Ługowa, Zara-
chowicza, Tańskiego, Maklakiewicza, Niesiołowskiego, Krzywa, 
Cmentarna, Traugutta, Kilińskiego, Sienkiewicza, 3-go Maja, 
Narutowicza, Zarzeczna, Opłotki, Piekarska, Rawska, Skiernie-
wicka, Józefpolska, Królowej Jadwigi, Grunwaldu, Kościelna, 
Jagiełły, Towarowa, Nowa, Ziemowita, Kazimierza Wielkiego, 
Łąkowa, Cicha, Wierzbowa, Mariana Korpusa, Strzelców 
Kaniowskich, Księdza Gołędowskiego.

W dniu 28.10.2015r. następujące ulice:
Nowy Rynek, Warszawska, Żyrardowska, Tarczyńska, Kościuszki, 
Młynarska, Poniatowskiego, Dojazd, Bagno, Spokojna, Boczna, 
Polna, Szkolna, Malinowa, Morelowa, Północna, Brzoskwi-
niowa, Armii Krajowej, Wierzejskiego, Storczyków, Wrzosowa, 
Jaśminowa, Spółdzielcza, Kwiatowa, Targowa, Konwaliowa, 
Wschodnia, Fabryczna, Czereśniowa, Graniczna, Rolnicza, 
Różana, Sportowa, Szarotki, Wiśniowa, Wiejska, Szarych 
Szeregów, Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, 
Gen. Sikorskiego, Racławicka, Gimnazjalna, Pogorzałki, Zacisze

W ramach zorganizowanej zbiórki, zostaną 
odebrane tylko odpady pochodzące z gospodarstw 
domowych. Odpady powstałe w wyniku prowa-
dzonej działalności gospodarczej nie będą odbie-
rane.
Aby odpady zostały odebrane sprzed nieruchomości, 
należy zgłosić telefonicznie  adres nieruchomości, 
ilość i rodzaj odpadów na nr telefonu 46 858-28-34 
w terminie do 12 października 2015r.  

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

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.

 W 2008 roku został oddany do użytku kompleks 
basenów z wykorzystaniem wód geotermalnych oraz krytym 
sztucznym lodowiskiem. Inwestycja ta otrzymała dofinanso-
wanie unijne w wysokości 8 031 828,58 zł ze środków Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Kompleks ten został pobudowany z myślą, aby mieszkańcom 
centralnej Polski udostępnić możliwość korzystania ze zdrowot-

nych właściwości wód geotermalnych bez konieczności dalekich 
wyjazdów. Mszczonowska woda geotermalna jest wodą wodo-
rowo-węglowo-wapniowo-sodową, wydobywaną z głębokości 
1.714 metrów. Jej właściwości korzystnie wpływają na scho-
rzenia pochodzenia reumatycznego oraz układ kostny.
 Gmina Mszczonów uwzględniając duże zaintereso-
wanie osób odwiedzających Termy, postanowiła przygotować 
projekt rozszerzający zakres świadczonych usług na kompleksie 
basenowym poprzez organizację weekendowego wypoczynku z 
różnymi formami aktywnego spędzenia czasu. Projekt otrzymał 
nazwę „Wykreowanie produktu turystycznego Weekend z 
Termami Mszczonów”. Zostały zawarte porozumienia partner-
skie z gminami Powiatu Żyrardowskiego, Powiatem, Muzeum 
Mazowsza Zachodniego, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz 
Odziałem PTTK. Projekt obejmował wytyczenie i oznakowanie 
4 tras rowerowych i 3 tras pieszych, zakup 50 szt. rowerów i 50 
kompletów kijów do spacerów „nordic-walking”, zamontowanie 
zewnętrznej całorocznej wanny z hydromasażem z surową 
woda geotermalną, wykonanie elewacji budynku Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, organizację inscenizacji Bitwy Mszczo-
nowskiej z września 1939 r., uruchomienie Punktu Informacji 
Turystycznej, udział w Targach Turystycznych w Warszawie, 
opracowanie przewodników i map  z trasami oraz uruchomienie 
Infokiosku i portalu internetowego promującego produkt tury-
styczny. Projekt otrzymał dofinansowanie z  Europejskiego 

Budynek z grotą solną i sauną Grota solna

OSiR

Produkt turystyczny  
„Weekend z Termami Mszczonów”

Zakup 50 kompletów  nart biegowych i urządzeń do trasowania 
śladów

Budowa dodatkowych miejsc parkingowych
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 
w wysokości 496,8 tys. zł, przy wartości całkowitej 677,4 tys.  zł. 
Realizacja projektu została zakończona w m-cu czerwcu 2011 r.
 W roku 2013 złożony został wniosek o dofinansowanie 
projektu pn. „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z 
Termami Mszczonów”. Projekt obejmuje oznakowanie 4 nowych 
tras rowerowych, wykonanie instalacji do odzysku ciepła ze 
zrzucanej wody geotermalnej, budowę budynku z grotą solną 
i sauną, budowę dodatkowych 11 miejsc parkingowych, zain-
stalowanie Infokiosków w Gminach Żabia Wola, Radziejowice i 
Puszcza Mariańska, organizację corocznych rajdów rowerowych 
i  biegu ulicznego oraz opracowanie nowych przewodników 
z mapami wszystkich tras rowerowych i folderami uczestni-
czących w projekcie gmin. Projekt otrzymał dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 
WM 2007-2013 w wysokości 422 tys. zł oraz z budżetu państwa 
w wysokości 74,4 tys. zł, przy wartości całkowitej 746,4 tys. zł. 
Realizacja projektu zakończy się 31.07.2015 r.
 W roku 2014 złożony został wniosek o  dofinansowanie 
projektu pn. „Powiększenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej 
produktu Weekend z Termami Mszczonów”. Projekt obej-
muje oznakowanie szlaków narciarstwa biegowego, zakup 50 
kompletów  nart biegowych i urządzeń do trasowania śladów, 
opracowanie map z trasami narciarskimi, budowę nowego placu 
zabaw ze sztuczną nawierzchnią, urządzenie siłowni zewnętrznej 
i stanowisk dla przyczep campingowych i camperów, budowę 
dodatkowych 33 miejsc parkingowych, zainstalowanie drugiej 

zewnętrznej wanny z hydro-
masażem, odrestaurowanie 
historycznej kapliczki z figurką 
Św. Anny, zainstalowanie 200 
szt. zewnętrznych szafek dla 
klientów i dwóch dodatkowych 
bramek kasowych oraz dodat-
kowych dysz masujących w 
basenach, jak również zakup 
wyposażenia do pokoju matki 
z dzieckiem i przebieralni osób 
niepełnosprawnych. Projekt 
otrzymał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WM 2007-2013 w 
wysokości 655 448,72 zł, przy 
wartości całkowitej 834 310,90 
zł. Realizacja projektu zakończy 
się 31.07.2015 r.
 W wyniku reali-
zacji wymienionych powyżej 
projektów produkt turystyczny „Weekend z Termami 
Mszczonów” oferować będzie między innymi :
- 145,5 km oznakowanych tras rowerowych „Śladami Cheł-
mońskiego” (Radziejowice-ŻabiaWola-Żelechów), „Szlakiem 
Pisi Gągoliny” (Mszczonów–Radziejowice-Żyrardów), „Traktem 

Urządzenie siłowni zewnętrznej Zainstalowanie 200 szt. zewnętrznych szafek

Zakupiono 50 szt. rowerów

Oznakowanie szlaków narciarstwa biegowegoOdrestaurowanie historycznej kapliczki z figurką Św. Anny
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APEL DO MIESZKAŃCÓW
Burmistrz Mszczonowa przypomina właścicielom nieruchomości (posiadaczom, dzierżawcom, użytkow-
nikom, zarządcom) o konieczności systematycznego wykaszania traw i niszczenia chwastów na nale-
żących do nich gruntach. 
Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodni-
czych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych gospodarstw rolnych, 
lasów i zabudowań. W ostatnim czasie zagrożenie to jest szczególnie poważne ze względu na utrzy-
mujące się wysokie temperatury i brak opadów atmosferycznych. W sytuacji, gdy zachwaszczona i 
zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wyko-
szenia jej terenu, może rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń, w tym 
także może być podstawą do  nałożenia mandatu karnego.  
Ponadto tak zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu gminy oraz stwa-
rzają utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich, ponieważ stanowią źródło niekontro-
lowanego wysiewu nasion i stają się siedliskiem dla szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków. 
Zatem w trosce o bezpieczeństwo pożarowe oraz estetyczny wygląd naszej Gminy,  apeluję o jak 
najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów.

Tarczyńskim” (Mszczonów-Grzegorzewice), „W stronę rezer-
watu Grądy Osuchowskie” (Mszczonów-Lutkówka-Osuchów), 
„Śladem rzeki Korabiewki” (Mszczonów-Korabiewice-Puszcza 
Mariańska), „Łąki Żukowskie” (Mszczonów-Żuków-Puszcza 
Mariańska), „Rezerwaty Skulskie Dęby i Skulski Las” (Grzegorze-
wice-Skuły-Żabia Wola-Ojrzanów), „Milczące pomniki historii’ 
(Radziejowice-Budy Mszczonowskie-Tartak Brzózki-Adamów-
Krze),
- 29,5 km oznakowanych tras pieszych „Ulicami Mszczonowa”, 
„Stawy Św. Anny”, „Rezerwat Stawy Gnojna”,
- 4,6 km oznakowanych tras narciarstwa biegowego w 
kompleksie leśnym koło stawów Św. Anny,

- bezpłatne wypożyczenie rowerów, kijków „nordic-walking”, 
kompletów nart biegowych,
- pobyt w grocie solnej i nowej saunie,
- kompleks połączonych całorocznych wanien z hydromasażem,
- coroczne rajdy rowerowe „Śladami Chełmońskiego” (m-c maj), 
„W pogoni za szarlotką” (m-c wrzesień) oraz bieg ulicami we 
Mszczonowie” (m-c grudzień),
- nowy plac zabaw,
- siłownię zewnętrzną. 

Zapraszamy do korzystania.
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Przeżył 53 lata. Zmarł 20 lipca, a w ostatnią  drogę 
poniesiono go w trzy dni później. Żałobna Msza 
Święta, podczas której śp. Zbigniewa Sasina poże-
gnało liczne grono przyjaciół i znajomych, została 
odprawiona w mszczonowskim kościele farnym p.w. 
Świętego Jana Chrzciciela. Eucharystię  sprawowali 
w koncelebrze ks. dziekan Tadeusz Przybylski i ks. 
Mirosław Kurek,  serdeczny przyjaciel zmarłego. W 
wygłoszonej homilii ks. Kurek wspominał niedawne,  
koleżeńskie spotkanie, do jakiego doszło w ostat-
nich dniach życia śp. Zbigniewa Sasina. To wspo-
mnienie przywołało pamięć  o tym jak radosnym i 
pełnym ciepła był zmarły. Śp. Zbigniew Sasin zapisał 
podczas swego życia wiele pięknych kart. Był w 
Mszczonowie osobą  powszechnie znaną  i cenioną. 
Historyk z wykształcenia. Przez wiele lat kierował 
Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury. Jako dyrektor 
zaskarbił sobie szacunek podwładnych. Zarządzanie   
MOK-iem  powierzono mu w trudnych latach zmian 
ustrojowych, gdy kształtował się  profil działalności 
tego typu placówek. To za jego kadencji rozkwitły 
tak znane miejskie  imprezy jak: Jarmark Mszczo-
nowski, Spotkania Artystyczne Szkół,  czy też Prze-
gląd Piosenki STRUNA.  Potrafił rozbudzać  inwencję  
w gronie pracowników Ośrodka i wspierać  ich w 
twórczej pracy. Po zakończeniu kariery dyrektorskiej  
poświecił się prowadzeniu własnej firmy. Był: komen-
tatorem, prezenterem, nagłośnieniowcem, wodzi-
rejem, a także niezastąpionym DJ-ejem. Przez całe 
swoje życie pozostawał  blisko kultury. Jak nikt inny 
potrafił pokierować  organizacją  i prowadzeniem 
imprez masowych.  
Trumna z ciałem zmarłego spoczęła  na cmentarzu 
parafialnym w Chojnacie.

Szczere kondolencje
Członkom Rodziny

śp. Zbigniewa Sasina
składa dyrekcja wraz z pracownikami  Mszczonowskiego Ośrodka 

Kultury.

Ostatnie pożegnanie śp. Mieczysława Kłopotowskiego odbyło 
się 22 sierpnia w mszczonowskim kościele farnym p.w. Świę-
tego Jana Chrzciciela Zmarł on 19 sierpnia, przeżywszy 85 lat. 

Śp. Mieczysław Kłopotowski był osobą  bardzo aktywną, która 
zapisała się w pamięci wielu mszczonowian  złotymi zgłoskami. 
Wieloletni wychowawca młodzieży oraz działacz sportowy. 
Niezwykle  aktywny. Zawsze pełen pomysłów. Inicjator wielu 
przedsięwzięć. Z Mszczonowem związał całe swoje życie. 
Urodził się  w 1930 r. W tym mieście ukończył szkołę  podsta-
wową i gimnazjum. Pracę  zawodową  po odbyciu zasadniczej 
służby wojskowej rozpoczął w Mszczonowskich Zakładach 
Tkanin Technicznych. Od 1955 roku był  sekretarzem w Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej. w Mszczonowie. Następnie 

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Zbigniewa Sasina

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Mieczysława Kłopotowskiego

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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ukończył Liceum Pedagogiczne w Siedlcach i zaczął kształcić  
młodzież. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie pracował w latach 1960-63. 
Później do roku 1967 był nauczycielem w Szkołach  Podsta-
wowych  w Osuchowie i Piekarach. W swojej karierze peda-
gogicznej kierował Szkołami w Radziejowicach i Miedniewi-
cach.  Od 1974 roku związał się  z mszczonowskim Liceum 
Ogólnokształcącym, gdzie uczył przysposobienia obronnego i 
wychowania fizycznego. W LO pracował jeszcze po przejściu 
na emeryturę aż do roku 1990.Żegnająca go w imieniu przy-
jaciół z licealnego grona pedagogicznego profesor Genowefa 
Śledź,  przemawiając po zakończeniu Mszy żałobnej,  wspo-
minała zmarłego, jako osobę  bardzo wrażliwą na krzywdy 
i potrzeby innych. Człowieka wesołego, „którego dom jak 
mickiewiczowskie Soplicowo zawsze był otwarty dla przyja-
ciół i gości”. Podczas pogrzebu Zmarłego pożegnał  też prezes 
Klubu Sportowego MSZCZONOWIANKI – Zdzisław Banasiak. 
Przemawiał on w imieniu mszczonowskich  działaczy sporto-
wych i zawodników klubu.  Śp. Mieczysław Kłopotowski był 
jednym z założycieli Mszczonowianki, a funkcję jej  prezesa 
pełnił z przerwami od roku 1957, aż  do roku 1990. Do końca 
życia przysługiwała mu godność Honorowego Prezesa. Klub 
w Mszczonowie traktował jak swoje ukochane dziecko. Rozu-
miał, że poprzez sport wychowuje młode pokolenia mszczo-

nowian. Dbał o wyniki mszczonowskiego sportu i  należną  
mu dobrą opinię. Czynił to chociażby jako Przewodniczący 
Powiatowej Komisji Rewizyjnej Powiatowego Zrzeszenia LZS. 
W Żyrardowie. W ruchu LZS (Ludowych  Zespołów  Sporto-
wych) dostrzegał szansę  na popularyzację idei sportowej. 
Był fundatorem Pucharu Przechodniego, corocznych Powia-
towych Mistrzostw LZS w Piłce Siatkowej  
Zdzisław Banasiak – żegnając jednego z twórców mszczo-
nowskiego sportu, wspominał  też  o jego innych społecz-
nych pasjach. Przypomniał między innymi, że śp. Mieczysław 
Kłopotowski przez dekadę  był Prezesem Towarzystwa Przy-
jaciół Mszczonowa. 

Władze Samorządowe Gminy Mszczonów 
Zarząd Klubu Sportowego MSZCZONOWIANKI 

oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcą-
cego w Mszczonowie 

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia kierują  
pod adresem Rodziny 

śp. Mieczysława Kłopotowskiego, 

zmarłego w dniu 19 sierpnia 2015 roku, w wielu lat 85.

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Wacława Zdzieszyńskiego

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy 

Ś.P. 

WACŁAWA ZDZIESZYŃSKIEGO 
byłego radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie 

w latach 1990 - 1998 

 

_RODZINIE I BLISKIM_ 

składamy wyrazy najgłębszego współczucia 

 

Burmistrzowie Mszczonowa, 

Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczonowie 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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W dniu 29 sierpnia 2015 roku w mszczo-
nowskim kościele farnym pw. Świętego Jana 
Chrzciciela odprawiona została żałobna  
Msza Święta,  podczas której rodzina, przy-
jaciele i znajomi  żegnali śp. Wacława Zdzie-
szyńskiego. W ostatnim pożegnaniu Zmar-
łego  uczestniczyli też przedstawiciele Władz 
Gminy Mszczonów w osobach: burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka, wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej Marka Zientka i prze-
wodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju i 

Rolnictwa Ryszarda Stusińskiego. Śp. Wacław Zdzieszyński  
był zasłużonym działaczem samorządowym. Pełnił funkcję  
radnego Rady Miejskiej w dwóch pierwszych kadencjach 
samorządowych (1990-1994). W tym czasie był członkiem 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, a  
także Komisji Gospodarki Gminnej  oraz  Komisji  Oświaty i 
Kultury. Przemawiający w imieniu samorządowców Ryszard 
Stusiński stwierdził, że „ nie jest łatwo wypowiadać  słowa 
pożegnania, gdy odchodzi  od nas człowiek tak ceniony i 
wartościowy.[…] Wacław Zdzieszyński, jako radny  posiadał 
zawsze swoje,  głęboko  przemyślane zdanie, które potrafił 
bronić, będąc jednocześnie  otwartym na argumenty innych. 
Był wspaniałym  przykładem  człowieka, który przedkładał  
dobro ogółu nad partykularne  korzyści. Dlatego też  życiowe 
wartości śp. Wacława będą  dla nas zawsze dobrym przy-
kładem i wzorem”. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

22 lipca 2015 roku rodzina, znajomi i przyjaciele uczest-
niczyli we Mszy żałobnej za duszę  śp. Marii Strupiechowskiej, 
odprawionej w kaplicy w Suchcicach, którą  ufundował przed 
laty ojciec Zmarłej, Władysław  Malinowski. 

Maria Strupiechowska urodziła się  22 lipca 1927 roku 
w Zamościu. k/Ostrołęki. Z rodzinnego domu wyniosła solidne 
podstawy miłości do książek i ludzi, wielką  wrażliwość na ich 
potrzeby i upór w dążeniu do celu. To pozwoliło jej przeżyć  
dramatyczne czasy, bowiem należała do pokolenia, którego 
wczesne lata młodzieńcze przypadły na okres II wojny świa-
towej. Szkołę podstawową  i gimnazjum ukończyła na tajnych 
kompletach. 
Największym marzeniem p. Marii była praca z dziećmi  i 
młodzieżą. Właśnie tej pracy poświęciła całe swoje życie. Po 
uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych w 1949 roku zatrudniła 
się jako  nauczyciel  w Szkole Podstawowej w Ołdakach koło 
Ostrołęki. W latach 1950-1951 była kierownikiem Szkoły Podsta-
wowej w Wydmusach koło Myszyńca. Następnie uczyła w Szkole 
Podstawowej w Jarnutach. W latach 1956-58 pełniła funkcję  
zastępcy dyrektora  Liceum Pedagogicznego w Otwocku. Później 
została wychowawcą w Internacie Liceum  Pedagogicznego w 

Mogielnicy k/Grójca. Dyrektorem Liceum Pedagogicznego w 
Siennicy k/ Mińska Mazowieckiego była od roku 1962, aż do 
roku 1966. Przez kolejnych sześć lat pracowała jako zastępca 
dyrektora w Zespole Szkół Mechanicznych  nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim. Ostatnim miejscem jej pracy było  Liceum Ogólno-
kształcące w Mszczonowie, gdzie w latach  1972- 1979  była jego 
dyrektorem. Następnie do roku 1994 pracowała w mszczonow-
skim LO jako nauczyciel geografii. 
Pani Mara Strupiechowska przez całe swe życie realizowała 
dewizę: dobro dziecka najwyższym prawem. Inicjowała i wspie-
rała  liczne akcje charytatywne o zasięgu szkolnym, miejskim i 
ogólnopolskim. Systematycznie wspierała fundusz stypendialny  
im. Jana Pawła II dla uzdolnionej  młodzieży z naszego miasta i 
gminy. 
W osobie śp. Marii Strupiechowskiej żegnamy  wspaniałego 
dyrektora, nauczyciela i wychowawcę, a przy tym człowieka, 
którego cechowała  niezwykła  skromność. 

GŚ

Wyrazy najszczerszego współczucia    
RODZINIE   

śp. Marii Strupiechowskiej  
wieloletniego pedagoga, byłego dyrektora LO w Mszczonowie.
składają dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Mszczonowie 

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Marii Strupiechowskiej 

Władzom samorządowym Mszczonowa, w tym 
burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi 

Koperskiemu 
oraz 

całej Radzie Miejskiej w Mszczonowie 
za zaangażowanie i obecność podczas ceremonii 

pogrzebowej  
 

Śp. Wacława Zdzieszyńskiego 
 

a także 
wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i 
życzliwości,  

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty 
serdeczne „Bóg zapłać”, składają Żona, Córka, Synowie 

wraz z Rodziną.

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,333966,kondolencje.html
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,333966,kondolencje.html
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,333966,kondolencje.html
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,333966,kondolencje.html
http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,333966,kondolencje.html
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Wakacje w pełni, a wraz z nimi szereg realizowanych przez 
gminę Mszczonów inwestycji.  Jednym z zakończonych ostatnio 
zadań była budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 4715W we Wręczy. Wykonawca robót, firma  
EUREKA wykonała budowę chodnika i peronu dla wysiadających 
z kostki betonowej,  zjazdy, zatokę autobusową oraz studzienki 
ściekowe  i studnie chłonne  z drenażem. Wartość inwestycji 
wyniosła   367.373,09 złotych, w tym dofinansowanie  z PROW 
na lata 2007-2013 wyniosło 149.338,00 złotych. 
Drugą z inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 4710W 
w Lutkówce. Projekt przewidywał budowę jednostronnego 
chodnika i zatoki postojowej oraz remont nawierzchni.  
Wykonawca robót spółka  JKM MIREX  wykonała budowę chod-
nika z kostki betonowej, zjazdy, zatokę postojową,  montaż 

ławek, wykonanie trawników, posadzenie krzewów, a także 
oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome.
Wartość wykonanej inwestycji wyniosła:  175.581,11 złotych, 
w tym dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 -  70.495,00 
złotych. 

Powyższe inwestycje zrealizowane zostały przy współudziale 
środków z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Operacja, mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-
nych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, 
umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów 
wiejskich oraz wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej 
i inwestycyjnej obszarów wiejskich, współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Łukasz Nowakowski

Inwestycje

Letnie inwestycje z dofinansowaniem 
unijnym

Wręcza

Lutkówka

Wręcza

Lutkówka

Z ŻYCIA GMINY
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W każde wakacje i ferie zimowe młodzież skupiona przy Parafii pw. 
Świętego Ojca Pio bierze  udział w zorganizowanych wyjazdach do 
atrakcyjnych miejsc w całej Polsce. Pomysłodawcą i organizatorem 
wyjazdów jest ks.  proboszcz Sławomir Tulin. W te wakacje grupa 
odwiedziła Tatry. Turnus trwał od 5 do 11 lipca. Miejscem zakwate-
rowania dla  23 uczestników wyjazdu był Biały Dunajec. Wędrówki 
po górskich szlakach były na porządku dziennym. Oczywiście nie 
brakowało też  wycieczek do ciekawych miejsc i pobliskich miej-
scowości. Młodzież między innymi  odwiedziła Zakopane wraz z 

Krzeptówkami i Gubałówką, a także wjechała kolejką na Kasprowy. 
Prawdziwą  przygodą  była wędrówka na  Gęsią Szyję- szczyt o 
wysokości 1489 m n.p.m. Podobał się  również  wypad w Pieniny, 
gdzie oczywiście wszyscy na flisackich łodziach spłynęli Dunajcem. 
Podobno łodzie wypełnione mszczonowską młodzieżą  były najbar-
dziej roześmianymi ze wszystkich, jakie tego dnia pokonały trasę  od 
Sromowców Niżnych do Krościenka.  W drodze powrotnej do domu 
uczestnicy wyjazdu zwiedzali ponadto   królewski Kraków. Ks. Tulin 
potrafi skupić  wokół siebie młodych. Dzięki temu nigdy nie brak 
mu chętnych do: parafialnej scholi, ministrantów, czy bieli.  Para-
fialna rodzina wciąż  się  rozwija i planuje. Z tego co nam przekazano 
ledwie zakończył się  leni wyjazd, a już  wszyscy w niej myślą o zimo-
wisku.  Oby tak dalej… 

MM

Parafia pw. Świętego Ojca Pio

W Tatry ze Świętym Ojcem Pio

W piątek 7 sierpnia, w godzinach od 09:00 do 13:00 na 
placu przed Domem Strażaka w Mszczonowie została 
zorganizowana kolejna w tym roku zbiórka krwi. Podczas 
sierpniowej akcji chęć udziału zadeklarowały 34 osoby, z 
czego 29 osób oddało krew.
W sumie udało się zgromadzić 13 litrów i 50 mililitrów 
krwi.

OSP

Zbiórka krwi 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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„DAMA”, to  filmowa  opowieść o byłej Pierwszej Damie RP, 
Marii Kaczyńskiej, wyreżyserowana przez Marię Dłużewską. 
Publiczny pokaz tego dzieła odbył się w niedzielę   6 września 
w Nowym Domu Sztuki w Radziejowicach. Jego organizatorem 
była radna- Anna Olędzka. Po seansie odbyło się  spotkanie 
widzów z reżyser Dłużewską i Maciejem Chojnowskim, byłym 
fotografem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W filmie wyko-
rzystane zostały  zdjęcia pana Chojnowskiego, a także fragmenty 
wywiadu o parze prezydenckiej, jakiego udzielił on reżyser  Marii 
Dłużewskiej. Cały wywiad wraz z innymi materiałami, pozyska-
nymi na potrzeby nakręcenia „Damy” twórczyni filmu  zawarła  
w książce swego autorstwa, która ukazała się  pod takim samym 
tytułem. Można ją  było nabyć na zakończenie niedzielnego 
spotkania i dodatkowo uzyskać  na jej karcie tytułowej   dedy-
kacje  autorki oraz p. Macieja Chojnowskiego. Na seans do 
Nowego  Domu Sztuki przybyło około stu mieszkańców Radzie-
jowic i okolicznych miejscowości. Wśród nich znaleźli się  goście 
specjalni- poseł na Sejm RP Maciej Małecki oraz burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. 

MM

-Mszczonów wprowadza własną walutę, a to już  jedynie krok 
od ustanowienia Księstwa Mszczonowskiego- żartuje burmistrz 
Grzegorz Kurek. Nazwa mszczonowskiego pieniądza- MSZCZON-  
podchodzi od staropolskiego imienia Mściwuj, którego zdrob-
nienia i dawne warianty, to obok Mszczona, także: Msta, Mścim, 
Mstasz, Mstuj, Mieścięta, Miestek, Miestko, Mścich, Mścicha, 
Mściech, Mścięta, Mścij, Mścik, Mścina i  Mściw. Nieznana jest 
etymologia nazwy Mszczonów, ale można domniemywać, że 
pochodzi ona właśnie od Mszczona, który kiedyś mieszkał lub 
nawet założył naszą miejscowość. Przypomnijmy, że na początku 
Mszczonów był jedynie osadą, wsią, położoną  pomiędzy mazo-

wieckimi borami. Dopiero w 1377 roku w dokumentach pisa-
nych, jego nazwa pojawia się  jako nazwa miasta, należącego do 
księcia Ziemowita III. Imię Mszczon, które do dziś  używane jest w 
wariancie Mściwuj, dzień imienin ma wyznaczony na 14 stycznia. 
-To będzie dobra data na ogłoszenie wymienialności mszczo-
nowskiej waluty- zapowiada z uśmiechem burmistrz. Jednak 
tak naprawdę bilon o nominale 1 MSZCZONA ma być pamiąt-
kowym gadżetem dla osób, odwiedzających Izbę  Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej. Matryca, do wybijania monety zapewne, 
pojawiać  się  też  będzie podczas miejskich świąt i uroczystości 
i jako lokalna atrakcja, obsługiwana  przez  członków Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego i miejscowych rekon-
struktorów. Inicjatywa zakupu matrycy zrodziła się w Gminnym 
Centrum Informacji, które sprawuje pieczę  nad Izbą  Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, Izbą  Pamięci Rodu Maklakiewiczów  i 
współpracuje z Mszczonowskim Stow. Historycznym. 

MM

MSH

Mszczonowska waluta 

Spotkanie

Dama w Radziejowicach 

Z ŻYCIA GMINY

https://pl.wikipedia.org/wiki/14_stycznia
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Rok 2015 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat 
konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku. 
Harmonogram naborów wniosków w ramach programów, PO Polska Wschodnia oraz PO 
Wiedza Edukacja Rozwój zostanie umieszczony na stronie PARP w najbliższym czasie. W przypadku pojawienia się 
dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana. 
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2015 rok. 
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
 

 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok* 
 (wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.) 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin naborów 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 
ramach konkursu (w zł) 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.1 
Proinnowacyjne usługi 

IOB dla MŚP 

ogłoszenie 
konkursu 

1 października 
2015 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 
3 listopada 2015 

r. 
zakończenie 

naboru wniosków 
28 grudnia 2015 

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia 
dostępności specjalistycznych wysokiej jakości 

proinnowacyjnych usług, powiązanych z 
krajowymi inteligentnymi specjalizacjami 

świadczonymi przez akredytowane Ośrodki 
Innowacji. 

31,3 mln PLN 

Poddziałanie 2.3.2 
Bony na innowacje 

dla MŚP 

ogłoszenie 
konkursu 

31 lipca 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
31 sierpnia 2015 

zakończenie 
naboru wniosków 
30 grudnia 2015 

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
realizowanych przez jednostkę naukową, 

przyczyniających się do rozwoju ich produktów 
(wyrobów i usług). 

46,1 mln PLN 

Poddziałanie 2.3.3 
Umiędzynarodowienie 
Krajowych Klastrów 

Kluczowych 

ogłoszenie 
konkursu 

26 października 
2015 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 

30 listopada 
2015 

zakończenie 
naboru wniosków 
9 grudnia 2016 

Wsparcie projektów mających na celu wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 

działających w ramach Krajowych Klastrów 
Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 

41 mln PLN 

Poddziałanie 2.3.4 
Ochrona własności 

przemysłowej 

ogłoszenie 
konkursu 

21 września 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
22 października 

2015  
zakończenie 

naboru wniosków 
28 marca 2016 

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim 
przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych 
z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności 

przemysłowej. 

50 mln PLN 

WAŻNY KOMUNIKAT
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Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Poddziałanie 3.1.5 
Wsparcie MŚP w 

dostępie do rynku kapita-
łowego- 4 Stock

ogłoszenie 
konkursu 

9 grudnia 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
12 stycznia 2016 

zakończenie 
naboru wniosków 
31 marca 2016

Wsparcie projektów, mających na celu przygo-
towanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze 

udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian 
organizacyjnych, produktowych lub technologicz-

nych o charakterze innowacyjnym

10 mln PLN

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 
Badania na rynek

ogłoszenie 
konkursu 

31 lipca 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
31 sierpnia 2015 

zakończenie 
naboru wniosków 
30 września 2015

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie 
wyników prac B+R przeprowadzonych przez przed-
siębiorcę lub nabytych, prowadzących do urucho-
mienia produkcji nowych produktów lub usług z 

zachowaniem preferencji dla KIS

500 mln PLN

* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2015 rok.
Planowane terminy naborów w ramach PO WER w 2015 r. zgodne z Rocznym Planem Działania na rok 2015 zatwier-

dzonym przez IZ PO WER

Instrument wsparcia Typ projektów mogących uzyskać wsparcie

Termin ogłoszenia 
konkursu 

/Termin rozpo-
częcia i zakoń-
czenia naboru 

wniosków

Alokacja przezna-
czona na konkurs 

(w zł)

POWER 
 Działanie 2.2 Wsparcie na 

rzecz zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 

rynku

Wsparcie udzielane będzie: na realizację projektów 
mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwo-
jowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnie-
niem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju

IV kwartał 2015/I 
kwartał 2016 40000000

POWER 
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz 

zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 

rynku

Wsparcie udzielone będzie:  
na realizację projektów szkoleniowych i doradczych 
skierowanych do przedsiębiorców z sektora MSP i 

ich pracowników z zakresu funkcjonowania na rynku 
zamówień publicznych

II kwartał 2015*/III 
kwartał 2015 10000000

* termin może ulec zmianie w zależności od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej
w ramach PO WER 2014-2020

Pozostałe programy

Instrument wsparcia Termin ogłoszenia 
konkursu

Termin rozpoczęcia i 
zakończenia naboru wnio-

sków

Alokacja przeznaczona na 
konkurs (w zł)

Tryb naboru 
ciągły/ zamknięty

Pożyczka dla kobiet 30 marca 2015 13 kwietnia 2015 -31 
grudnia 2015 ok. 20 000 000,00 ciągły

źródło: http://www.parp.gov.pl/index/index/1411#
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 
Recepcja: tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25 

fax: (22) 432 86 20

DLA PRZEDSIĘIORCÓW

http://www.poir.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/index/index/2866
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411
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W dniu 16 lipca 2015r. w miejscowości Łubno odbył 
się piknik rodzinny dla dzieci oraz ich opiekunów orga-
nizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie.
W ramach pikniku dzieci miały m.in. takie atrakcje 
jak: przejazd ciuchcią do miejsca pikniku, malowanie 

twarzy, jazda konna, balony, słodycze, napoje oraz 
liczne gry i zabawy.
W Pikniku wzięło udział 40 osób. Sponsorem imprezy 
była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mszczonowie.
W imprezie uczestniczył także jeden wolontariusz- 
Kamil Bechcicki, który fotografował nagrywał  prze-
bieg imprezy.
Dziękujemy również „Smerfolandii” za wypożyczenia 
sprzętu do zabawy.

W piątek, 14 sierpnia br.  na terenie mszczonowskich TERM 
odbyło się podsumowanie 5-dniowych warsztatów arty-
stycznych dla dzieci w wieku 5-12 lat, uczęszczających na 
wakacyjne zajęcia do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
Dla każdego z uczestników był to dzień szczególny bowiem 
stanowił on podsumowanie tygodniowych zajęć podczas których 
dzieci poznały różne formy i style taneczne, nowe metody 
rysunku, a także uczęszczały na warsztaty wokalne prowa-
dzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów MOK-u. 
Niebagatelnym było też zaprezentowanie swoich umiejętności 

przed licznie zgromadzoną grupą rodziców, opiekunów i bliskich. 
Dzień podzielony został na kilka etapów. Pierwszy z nich doty-

MOPS

Piknik MOPS

OSiR

„MY Z MSZCZONOWSKIEJ GMINY 
WSZYSTKO POTRAFIMY”

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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czył nauki poppingu i lockingu-nowoczesnych form tańca ulicz-
nego zaliczanych do tańca hip-hop. Uczestnicy zajęć poznali także 
zalety tańca zwanego ZUMBĄ (taniec zainspirowany połączeniem 
elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness). 
Dzieci miały także okazję wykonać wizytówkę Mszczonowa w 
postaci napisu z pojedynczych liter tworząc nazwę miasta, zapre-
zentować swoje zdolności wokalne oraz wykonać wspaniały pokaz 
taneczny z elementami wyuczonej podczas 5-dniowych zajęć 
choreografii.

Łukasz Nowakowski

Tęcza nad Mszczonowem. To przepiękne zjawisko nawiedziło 
we wtorkowy wieczór (28 lipca) nasze miasto. Idealnie wpaso-
wało się w Termy oraz niedawno uruchomiony wiatrak. Mimo 
wszystko zdjęcia nie oddają tęczowego uroku nie utrwaliły też 
tego, że dół tęczy był podwójny :).

Eko kącik

Tęcza

Projekt wakacyjnej modelarni, jaki w te wakacje zrealizowało 
Gminne Centrum Informacji zakończył się  powodzeniem. W lipcu 
na zajęcia modelarskie uczęszczała grupa kilkunastu młodych 
pasjonatów, którzy zadeklarowali chęć dalszego uczestniczenia w 
przedsięwzięciu także podczas roku szkolnego. Wakacyjne prace,  
wykonane przez młodzież  zostaną zaprezentowane we wrześniu w 
Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Otwarcie wystawy dołączone 
zostanie do cyklu imprez, zorganizowanych z racji obchodów 76 
rocznicy Bitwy Mszczonowskiej. Instruktorami wakacyjnej mode-
larni były:  Dagmara Bednarek i Aleksandra Skoneczna. Dzięki 
współpracy z miejscowym Hufcem ZHP zajęcia mogły odbywać  
się  w dużej  sali mszczonowskiej harcówki. Młodzież w ich trakcie 
wykonywała miniatury historycznych pojazdów wojskowych, w tym 
także sprzętu z wojny obronnej 1939 roku. Jak wynika z zapewnień 
dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie Beaty 
Sznajder całoroczna modelarnia byłaby w przyszłości świetnym 

uzupełnieniem oferty promocji i edukacji  historycznej, jaką w 
gminie Mszczonów realizuje się poprzez funkcjonowanie dwóch Izb 
Pamięci (IP Ziemi Mszczonowskiej i IP Rodu Maklakiewiczów), dzia-
łalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, a także 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

MM 

GCI

Czy wakacyjna modelarnia przerodzi 
się  w stałą  propozycję  GCI

KULTURA
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Lutkówka

Odpust w Lutkówce – wesoła zabawa 
z owocowym posmakiem

To kolejny wypadek drogowy w którym zginęli ludzie . Na 
drogach powiatu żyrardowskiego w roku 2015 doszło łącznie 
do 42 wypadków drogowych w tym w dziesięciu z nich 
zginęło łącznie 11 osób a 47 zostało rannych .

Ta zatrważającą statystyka powinna przemówić do rozsądku 
wszystkich kierujących i spowodować by ich jazda stała się 
bardziej rozsądna a zachowanie przewidujące , mając na 
uwadze w pierwszym rzędzie ich bezpieczeństwo .

Do wypadku pod Mszczonowem na krajowej 50-tce doszło tuz 
przed godzina 10.00 . Dyżurny KPP Żyrardów o 9.58 otrzymał 
zgłoszenie z zderzeniu trzech samochodów. Niezwłocznie na 
miejsce udał się patrol policji z Mszczonowa , skierowano 
tez patrol Ruchu Drogowego, jednostki Powiatowej Straży 
Pożarnej i Pogotowie Ratunkowe. 

Jak ustalono jadący w kierunku Sochaczewa samochód cięża-
rowy Scania najechał na tył jadącego w tym samym kierunku 

Busa . 
W wyniku zderzenia się pojazdów i siły zderzenia doszło do 
całkowitego zmiażdżenia Busa pomiędzy dwoma samocho-
dami ciężarowymi . 

Tragicznym skutkiem tego była natychmiastowa śmierć 
kierowcy i pasażera Busa, osoby blisko spokrewnione 
, mężczyźni w wieku 50 i 52 lat . Byli to mieszkańcy woje-
wództwa świętokrzyskiego .
Obrażenia ciała w postaci złamania ręki i ogólnych potłuczeń 
doznał też kierujący Scanią , 55 letni mieszkaniec gminy Góra 
Kalwaria .
Po zdarzeniu policja zarządziła objazdy, kierujący poruszali się 
w obu kierunkach stara obwodnicą Mszczonowa co znacznie 
rozładowało natężenie ruchu powstałe tuz po zaistnieniu 
wypadku. 

Jak ustaliła Policją kierujący samochodami ciężarowymi 
Scania i Manem byli trzeźwi. 
Czynności procesowe na miejscu wykonywane były pod 
nadzorem Prokuratora . 
 

Nadkom. Edyta Marczewska 
Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji 

KPP Żyrardów

Policja

Tragiczny wypadek na krajówce w 
Mszczonowie

Tegoroczny Festyn Świętego Rocha w Lutkówce po raz 
pierwszy w swojej historii zyskał nazwę „Owocowego 
Święta”. Odbywał się po patronatem Związku Sadow-
ników RP oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w 
Lutkówce. O atrakcje festynowe Odpustu zadbał Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury, natomiast o część duchową 
uroczystości zatroszczyła się Parafia p.w. Świętej Trójcy 
w Lutkówce. Wszystko tradycyjnie rozpoczęło się od 
modlitwy. Mszę Świętą odprawił gość księdza proboszcza 
Zbigniewa Chmielewskiego – ojciec profesor Ignacy 

Komasa z Niepokalanowa. Podczas homilii wzywał on do 
powrotu do wskazań katechizmu. Nawoływał do nauki 
prawdziwej, mądrej miłości i służenia bliźnim. Opowie-
dział też wiernym o Świętym Rochu i wyjaśnił jak powinno 
się go naśladować w swoim życiu. Po Eucharystii zakoń-
czonej procesją na przykościelnych błoniach rozpoczął 
się odpustowy festyn. Otworzyli go wspólnie przedstawi-
ciele patronów tegorocznej edycji święta: prezes oddziału 
pniewskiego Związku Sadowników RP – Krzysztof Czarnecki 
i przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Lutkówce – Aleksandra Dziża. Na scenie towarzyszyli im: 
ks. prałat Zbigniew Chmielewski, burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Mszczonowa Andrzej Osiński i gość specjalny uroczy-
stości – poseł na 
Sejm RP, a zarazem 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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prezes Zarządu Głównego Związku Sadowników RP Miro-
sław Maliszewski. W trakcie otwarcia prezes Czarnecki 
stwierdził, że tegoroczny udział sadowników w lutkó-
wieckim świecie nie jest przypadkowy. Miejscowość słynie 
z urodzajnych sadów, a rozpoczynające się właśnie od 
niej w kierunku Pniew i Grójca gospodarstwa sadownicze 
stanowią razem największy sad w Europie i są prawdziwą 
dumą polskiej gospodarki rolnej. Krzysztof Czarnecki 
wspólnie z posłem Maliszewskim opowiedzieli następnie 
w paru zdaniach o najnowszych przedsięwzięciach miej-
scowych, a także ogólnie polskich sadowników i zachęcili 

do odwiedzania stoiska swojego Związku, na 
którym nie tylko rozdawano smaczne owoce, 

ale wręczano również materiały promujące zdrowe odży-
wianie się z udziałem dużej ilości naturalnych witamin. 
Odpustowo - owocową atrakcją dla dzieci był konkurs 
plastyczny pod tytułem ,,Owocowy zawrót głowy”. Każdy 
jego uczestnik otrzymał nagrodę ufundowaną przez 
ZSRP. Podczas zabawy został też ogłoszony konkurs na 
najlepszy sok, dżem oraz nalewkę malinową, którego 
rozstrzygnięcie nastąpi dopiero za rok. W trakcie trwania 
festynu cały czas działała loteria fantowa, z której dochód 
zasilił budżet Rady Rodziców przy miejscowej szkole. 
Uczestników zabawy zachęcali zakupu losów nie tylko 
rodzice uczniów i nauczyciele, ale także dyrektor placówki 
Grzegorz Olczak. Atrakcje festynowe, zapewnione przez 

KULTURA
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To było huczne zakończenie wakacji. W ostatnią  sobotę  
sierpnia (29.08) w parku przy ulicy Sienkiewicza odbyła się  
impreza plenerowa pod hasłem „Nasz Mszczonów da się 
lubić”. Podczas tego mini festynu  wystąpiły przed mszczo-

nowską  publicznością  dwa zespoły: kapela TORNERO i 
Zespół Śpiewaczy SŁONECZKO. Występ mszczonowskich 
Słoneczek odbył się  pomiędzy pierwszą a drugą  częścią 
koncertu TORNEO. Mieszkańcy uczestniczący w zabawie do 
późnych godzin wieczornych słuchali, a także tańczyli przy 
muzyce, jaka rozlegała się  po całym malowniczym parku, 

Mszczonowski Ośrodek Kultury rozpoczęły się od bloku 
artystycznego dla najmłodszych, zatytułowanego „BAW 
się z NAMI” przy muzyce tanecznej zespołu „WŁODKA I 
TOMKA”. Dzieci wraz ze swymi opiekunami zostali wcią-
gnięci przez członków zespołu do szalonej dyskoteki na 
prawdziwych, tradycyjnych dechach, które dostarczone 
zostały przez strażaków. Za udział przedstawicieli OSP w 
Zbiroży i w Nosach Poniatkach w Odpu-
ście Świętego Rocha, dziękował nie tylko 
proboszcz Chmielewski, ale także prze-
wodnicząca Rady Rodziców Aleksandra 
Dziża. Kolejnymi punktami wesołej 
zabawy pod opieką Świętego Rocha były: 
występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Lutkówce – wystąpiły: Gabrysia Weso-
łowska, Ania Słojewska, Ania Budna, 
Emila Szymczak i Maja Własiuk oraz 
koncerty zespołów Goleden i Standard. 
To przy ich muzyce tych dwóch grup 
muzycznych odpustowi goście tańczyli 

na dechach, rozłożonych przy scenie. Bawiono się tak 
dobrze, że festyn został specjalnie na prośbę przedłużony 
o godzinę. Dodatkową atrakcją imprezy były konkursy 
siłowe o beczkę piwa, rozgrywane w grupach odważnych i 
silnych pań oraz panów. Zwycięzca okazał się Robert Nowis 
z Wygnanki, a wśród pań – Monika z Nosów Poniatek.
 Kolejna tak wspaniała zabawa dopiero za rok, w połowie 
sierpnia - na Rocha w Lutkówce.

Mateusz Milczarek 
 
Sponsorami tegorocznego Odpustu Świętego Rocha byli: 
Związek Sadowników RP, myśliwi z Kół Łowieckich LIS z 
Mszczonowa i JENOT z Grójca (z terenu Parafii Lutkówka), 
Wiesław Gowin, PAPIRUS Mszczonów, Łukasz Koperski, 
F.H.U. Krzysztof Kłopotowski, POSADZKI PRZEMYSŁOWE 
Ryszard Kedra, BUDREM GRUP Jerzy Krawczyk, PABAX 
Mszczonów Kurowscy, Życie Żyrardowa Tadeusz Sułek, 
Irmina i Piotr Słojewscy oraz Termy Mszczonów.

MOK  w plenerze

Nasz Mszczonów da się lubić

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W piątek zawitała do nas grupa dzieci z Miejskiego Przedszkola 
– „Biedronki”. Czterolatki po raz pierwszy gościły w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, dlatego wizyta zaczęła się od małego 
przedstawienia naszej placówki. Dzieci dowiedziały się co można 

robić w bibliotece, jakie rodzaje książek posia-
damy, jak zapisać się do biblioteki, i wiele 
innych.
Następnie zamieniliśmy się w małych ento-
mologów, czyli potocznie pisząc – specja-
listów od owadów  Powiedzieliśmy sobie 
krótko jakie owady lubimy, na które owady 
musimy uważać, a także jakie owady są 
pożyteczne.  Przedszkolaki poznały również 
wiersz Marii Konopnickiej pt. „Muchy 
samochwały”, z którego dowiedziały się że 
przechwalanie się nikomu nie wychodzi na 
dobre.
Spotkanie zakończyliśmy wykonaniem pięk-
nych papierowych owadów – prym wiodły 
motyle, pszczoły i… pająki (brr!)

Tydzień Bibliotek 2015 już dawno za nami, jednak promocja 
czytelnictwa nadal trwa! 
W połowie czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczo-
nowie wzięła udział w konkursie organizowanym przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – organizację zrze-
szającą osoby związane z bibliotekarstwem i informacją 
naukową, ze wszystkich typów bibliotek.
Konkurs dotyczył najciekawszego wydarzenia organizo-
wanego w ramach XII edycji ogólnopolskiej akcji „Tydzień 
Bibliotek”. 
Naszym zadaniem było wybranie jednego wydarzenia zwią-
zanego z promocją czytelnictwa i bibliotek.
Powróćmy więc wspomnieniami do dnia 14 czerwca – tego 
dnia miało miejsce wydarzenie ważne dla całej naszej gminy 
– obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Mszczo-
nowie. Wykorzystaliśmy więc tę niebywałą okazję i przepro-
wadziliśmy II etap akcji Tygodnia Bibliotek.
„Zrób sobie urodzinową fotkę z Mszczonowem i Biblioteką 
w tle” – taką nazwę przybrało nasze małe przedsięwzięcie. 

Z przygotowanymi przez bibliotekarzy tablicami, każdy mógł 
sobie zrobić zdjęcie. Hasła „Wybieram bibliotekę”, „Biblio-
teka dobrym miejscem dla człowieka” oraz „Nie pytaj – 
czytaj” podbiły serca wielu osób. Nasi bibliotekarze, wśród 
tłumów osób biorących udział w imprezie, zachęcali do 
czytania i do promowania tej formy spędzania czasu. 
Promowanie czytelnictwa stało się okazją do dobrej zabawy, 
tematem do ciekawych rozmów o pozycjach książkowych 
ostatnio czytanych oraz do poznawania się naszych czytel-
ników. Wszyscy chętnie się do niej przyłączali. 
Tak oto powstała galeria ludzi bibliotecznie zakręconych 
(którą można obejrzeć w całości na stronie internetowej 
biblioteki).
15 lipca ogłoszono wyniki konkursu – spośród wielu uczest-
ników konkursu udało nam się wywalczyć wyróżnienie. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczest-
nikom i osobom, które chętnie przyłączały się do akcji. 

MBP

Biblioteka

Biedronki

położonym w centrum Mszczonowa. Organizatorem imprezy 
był Mszczonowski Ośrodek Kultury. 

MM

KULTURA
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 W dniu 25 czerwca 2015 roku odbyło się w 
Szkole Podstawowej  w Bobrowcach uroczyste pożegnanie 
odchodzących już uczniów klasy trzeciej. 
 Klasa ta liczyła dwadzieścioro dzieci, w tym dwunastu 
chłopców i siedem dziewcząt. Na zakończenie uczniowie pod 
kierunkiem wychowacy - Angeliki Woźniak, przygotowali huczne 
pożegnanie. Dzieci występowały w scenkach kabaretowych, 
śpiewały przeróbki hitów muzyki tanecznej. Klaudia Sokołowska 
zagrała Hej sokoły. Do występów włączyli się oczywiście uczniowie 
klasy drugiej: Patryk Wnuk oraz Julia Rzepecka, wygłaszając 
wzruszające przemówienie. Na zakończenie odtańczono walca. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu 
rodziców naszych pociech, którzy zorganizowali poczęstunek dla 
wszystkich dzieci oraz dzielnie wspierali ich wszystkie działania.

 Na koniec życzono dzieciom sukcesów i spełnienia 
nawet tych najskrytszych marzeń.
  Kochani! Drzwi naszej szkoły zawsze stoją dla Was 
otworem. Za piękne lata spędzone razem dziękują: wychowawca 
wraz z gronem pedagogicznym i pozostałymi pracownikami 
szkoły.

A. Woźniak

SP w Bobrowcach

Ale to już było - i nie wróci więcej....

Obchody 100- rocznicy II bitwy przasnyskiej, odbyły się  w Jedno-
rożcu w dniu 11 lipca. Zapoczątkowała je ekumeniczna modlitwa 
na miejscowym cmentarzu wojennym, odmówiona w intencji pole-
głych.  Następnie miała miejsce inscenizacja historyczna. Odbyła 
się  ona  na rozległym polu, zlokalizowanym przy ulicy Odrodzenia. 
Uczestniczyło w niej przeszło stu rekonstruktorów. Wśród nich była 
też  mszczonowska GRH Strzelcy. Mszczonowianie przygotowali 
carski punkt opatrunkowy,  a także wystawili kuchnię polową, z 
której serwowana była grochówka i kawa.  Na marginesie można 
wspomnieć, że inscenizacja w Jednorożcu była dniem  premiery  
mszczonowskiej kuchni, którą  jeden z zaprzyjaźnionych fotografów 
żartobliwie nazwał „Aurorą” .
II bitwa przasnyska rozegrała się  w dniach  13–14 lipca 1915 roku. 
Walki  trwały  21 godzin.  Po niemieckich atakach i   silnym ostrzale 
artyleryjskim, który armia kajzera prowadziła z ponad ośmiuset 

dział  Rosjanie  zdecydowali się  
w końcu opuścić  Przasnysz. Prze-
rwanie frontu nastąpiło dokładnie 
w podprzasnyskim Jednorożcu. Na 
znajdującym się w tej miejscowości 
cmentarzu wojennym spoczęło 
3584 żołnierzy obu walczących 
armii. Wśród poległych byli też  
Polacy. Należy pamiętać, że nasi 
rodacy byli wcielani  do wszystkich 
zaborczych armii. 
Organizatorami obchodów było: 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi 
Jednorożeckiej”, które przy tym 
przedsięwzięciu współpracowało 
z Przasnyskim Stowarzyszeniem 
Historii Ożywionej i  GRH 14PSS z 
Przasnysza.  

Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY 31 pSK Mszczonów
Foto: Jacek Olczak MSH Mszczonów  

GRH

Jednorożec 1915-2015 

Piknik militarny  
w Sokolnikach 

Tegoroczne Dni Sokolnik miały mocne 
akcenty rekonstrukcyjne. W sobotę 25 
lipca w parku przy Gminnym Ośrodku 
Kultury pojawiło się  wiele rekonstrukcyj-
nych dioram. Między innymi stanął punkt 
medyczny, przygotowany przez mszczo-
nowską  GRH Strzelcy im. 31 pSK.  Organi-
zatorom  święta, jakimi byli między innymi 
GOK i Klub Historyczny Gloria Victis, zale-
żało na tym,  aby  zaproszone grupy   zapre-
zentowały  różne typy umundurowania 
i uzbrojenia. Efekt różnorodności został 
osiągnięty. Dzięki temu  publiczność mogła 
przebyć  swoistego rodzaju podróż  w czasie. 
Niestety militarny piknik skróciła  obfita 
ulewa, która wręcz zalała przygotowane 
miejsca ekspozycyjne.   Na szczęście  następ-
nego dnia – w niedzielę  26.07-  pogoda już  

dopisywała i popołudniowa  inscenizacja  
walk podziemia antykomunistycznego prze-
biegła  zgodnie z założeniami. Widowisko 
zrekompensowało publiczności sobotnie,   
deszczowe niedogodności. Dynamiczna 
akcja przedstawienia podobała się ogląda-
jącym. Scenariusz widowiska zrealizowano 
bez potknięć. Brawa, jakimi nagrodzono 
rekonstruktorów po wszystkim świadczyły o 
tym, że widzowie  docenili trud włożony w 
organizację  całego przedsięwzięcia. 

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

Foto: Małgorzata Dymecka i  Jacek Olczak 
(Mszczonowskie Stow. Historyczne)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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http://spzj.org.pl/index.html
http://spzj.org.pl/index.html
http://www.dobroni.pl/media/przasnysz1915,429
http://www.dobroni.pl/media/przasnysz1915,429


sierpień-wrzesień 2015 / nr 8-9 (237-238)       39

Strzelecki  weekend 
Ostatni wakacyjny weekend był bardzo pracowity dla członków 

mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 31 pSK. W 
ramach zobowiązań projektowych przeprowadzili oni w tych dniach 
szkolenie strzeleckie  pod okiem instruktorów z Warszawskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego, a następnie wzięli udział w manewrach ASG. 
Szkolenie odbywało się  na strzelnicy w Suchodole, a manewry prze-

prowadzono  w Radziejowicach. Dopełnieniem weekendowych atrakcji 
był niedzielny spływ kajakowy  po Rawce. W STRZELECKIM WEEKEN-
DZIE wzięło udział 25 członków GRH. Wieczór i noc z 29 na 30  wrze-
śnia przeznaczono na integracyjnego grilla, podczas którego omawiano 
sprawy, związane z najbliższymi przedsięwzięciami, jakie mają  być  
organizowane przez GRH oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne.

Piotr Dymecki

Stulecie  wąskotorówki – stulecie 
bitwy 
Drugi dzień obchodów 100-lecia bitwy przasnyskiej (12.07) został połą-
czony ze wspomnieniem utworzenia także przed stu laty miejscowej 
wąskotorówki, zwanej  Mławską Koleją  Dojazdową. Jej   linia  biegnie 
z Mławy przez Grudusk – Przasnysz – Krasne aż do Makowa Mazowiec-
kiego i wynosi 74 km. W niedzielę 12 lipca przy dworcu wąskotorówki 
w Przasnyszu rozbito dioramy rekonstruktorów, a także przygotowano 
wiele innych  ciekawych stoisk, z których mogli korzystać  uczestnicy 
pikniku. Oczywiście główną atrakcją  tego przedsięwzięcia były prze-
jazdy zabytkową  kolejką, a także drezynami. W historyczno- kolejowym 
pikniku wzięli między innym udział członkowie mszczonowskiej GRH 
STRZELCY 31 pSK. Przygotowane przez mszczonowian: punkt medyczny, 
kuchnia polowa, stanowiska ogniowe ckm-ów z epoki, a także kiermasz 
pod hasłem „Zaadoptuj historyczną  książkę” cieszyły się  sporym zain-
teresowaniem.  

Piotr Dymecki GRH STRZELCY 31pSK Mszczonów

1 sierpnia w centrum Warszawy W tym roku w  stolicy odbyło się  wiele wydarzeń, poświęconych 71. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym z największych 
był Marsz Powstania Warszawskiego, jaki przeszedł  od Ronda Dmow-
skiego aż  na Plac Krasińskich, gdzie stoi pomnik, upamiętniający 
powstańczych  bohaterów. Marsz zorganizowany został  przez Brygadę 
Mazowiecką ONR-u. 
Zaledwie  kilka  lata temu 1 sierpnia o godzinie 17.00, w centrum 
Warszawy na dźwięk syren ruch zamierał jedynie częściowo i to zale-
dwie na  chwilę. Dziś dzięki Marszowi w sercu stolicy nie sposób nie 
dostrzec, że powstańcze tradycje są  wciąż żywe, a młodych, którzy  
uznają powstańców za wzór do naśladowania przybywa. Nowe poko-
lenie tak traktuje kombatantów AK  jak w II RP traktowano, tych którzy 
przelewali krew w Powstaniu Styczniowym. Oba wydarzenia w naszej 
historii są  jak drogowskazy, symbole –umiłowania Ojczyzny i gotowości 
poświęcania dla niej wszystkiego co najcenniejsze. W tegorocznym 
Marszu Powstania członkowie GRH STRZELY im. 31 pSK z Mszczonowa 
uczestniczyli dzięki zaproszeniu przyjaciół z oddziału pruszkowskiego 
ONR. Przedstawiciele grupy nieśli na przedzie Marszu przestrzeloną, 
biało- czerwoną  flagę, taką  jakich przed 71 laty nie brakowało na 
powstańczych barykadach. Udział w wydarzeniu, w którym ramię  przy 
ramieniu stanęło tysiące patriotów był prawdziwym zaszczytem. Za rok 
Strzelcy także 1 sierpnia pojawią  się  w stolicy, aby oddać  hołd Boha-
terom 63-Dni Chwały. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Tadeusz Iwan i Łukasz Olesiński 

HISTORIA
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Sarnowa Góra 1920-2015
Mieszkańcy Ciechanowa, Gminy Sońsk oraz innych okolicznych miej-
scowości oddali cześć bohaterskim żołnierzom 18 Dywizji Piechoty, 
jaka w 1920 roku stoczyła krwawą bitwę pod Sarnową Górą. Uroczy-
stości na polu bitewnym i  pod pomnikiem,  upamiętniającym zmagania 
z bolszewikami, odbyły się 16 sierpnia. Dopełnieniem obchodów  

95 rocznicy bitwy było widowisko historyczne, które poprowadzili 
pasjonaci historii z SRH 79 pp. przy wsparciu zaprzyjaźnionych grup 
rekonstrukcyjnych, odtwarzających jednostki polskie i sowieckie. W 
tym gronie znalazła się w tym gronie  mszczonowska GRH STRZELCY 
im. 31 pSK, wspomagana przez przyjaciół z Krakowa, którym dowo-
dził Tomasz Żurawski.  Mszczonowianie  na polu inscenizacji poja-
wili się  głównie w mundurach polskich wz. 19 , ale nie zabrakło w 
oddziale także pięknych dziewcząt z OLK, skauta, a także symbolicznej 
reprezentacji po stronie „czerwonej”.   Uzupełnieniem oddziału był 
polowy punkt sanitarny, a także dwa ckm-y  (Maxima wz. 05 i MG 08).  
Dynamiczna inscenizacja z wykorzystaniem artylerii oraz zrekonstru-
owanego sprzętu pancernego z epoki zasłużenie została nagrodzona 
gromkimi brawami przez publiczność. Widzów nie zraził nawet uciąż-
liwy upał.  Przez ponad godzinę podziwiali oni wysiłki rekonstruktorów. 
Odważne efekty pirotechniczne dodały widowisku dramaturgii. Poszcze-
gólne epizody inscenizacji następowały po sobie dynamicznie, płynnie,  
według wcześniejszych założeń. Ta żywa lekcja historii na pewno na 
długo pozostanie w pamięci tych, którzy mieli okazję jej doświadczyć.  
Organizatorami uroczystych obchodów bitwy pod Sarnowa Górą były: 
władze samorządowe Gminy Sońsk oraz rekonstruktorzy z  SRH 79 pp. 

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31pSK

Mszczonów 
Foto: Marek Wardak 

Na trzynastodniowy wyjazd wakacyjny zdecydowało się 30 dzieci. Grupa 
z Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia (przedszkolaki i absolwenci) 
wyjechała 21 lipca. W pierwszym dniu dzieci miały już zapewnione 
atrakcje. Smerfy odwiedziły Miasteczko Westernowe koło Grudziądza, 
dzieci poza pokazami kowbojskimi, zwiedzeniem miasteczka odwiedziły 
tez inne atrakcje niezwiązane z Dzikim Zachodem. dinozuary, świat iluzji 
i bajeczna ścieżka też zrobiły duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu. 

Poza tym zwierzęta w mini zoo, zabawy i konkursy na początek wyjazdu 
sprawiły mnóstwo radości. Kolejne dni w Ośrodku Promyk upłynęły 
bardzo wesoło. Wyjścia na plażę, zajęcia na basenie, chrzest kolonijny, 
msza polowa, piesze wycieczki po okolicy, wycieczka rowerowa to 
tylko niektóre atrakcje jakie czekały na Smerfy. Dzieci brały udział w 
wyjazdach autokarowych gdzie odwiedziły latarnię w Krynicy Morskiej, 
Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, Park Rodzinnej Rekre-
acji w Jantarze, Wzgórze Katedralne z planetarium, wieżą i katedrą we 
Fromborku, Starówkę i kanał Ostródzko-Elbląski w Elblągu, Lunapark 
w Stegnie oraz Nową 
Holandię. Codzienne 
zabawy na krytym 

Smerfolandia

Letnie kolonie w Sztutowie

Nocny Marsz Szlakiem 
Strzelców Kaniowskich

Co roku władze samorządowe Mszczo-
nowa  w porozumieniu z miejscową parafią 
farną  oraz Mszczonowskim Stowarzyszeniem 
Historycznym i Grupą  Rekonstrukcji Histo-
rycznej im. 31 pSK, upamiętniają  kolejne rocz-
nice zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej`39. W 
tym roku jednym z elementów obchodów był  
II Marsz Szlakiem Strzelców Kaniowskich. W 
nocy z 5 na 6 września (z soboty na niedzielę)  
z Puszczy Mariańskiej, poprzez Nową  Hutę, 
Studzieniec, Żuków, Grabce Towarzystwo, 
Świnice, Marków –Świnice, Czekaj, aż do 
Mszczonowa  przeszła  zorganizowana grupa 
ok. 40 osób, złożona z rekonstruktorów, 
harcerzy oraz cywilów- mieszkańców Mszczo-
nowa i sąsiednich miejscowości, którzy wyra-
zili chęć  udziału w przedsięwzięciu. Trzon 
marszu stanowili członkowie GRH Strzelcy im. 
31 pSK z Mszczonowa. Towarzyszyli im przy-
jaciele z Klubu Historyczno - Regionalnego  
Gloria Victis z Czastar. ZHP  reprezentowali 
natomiast druhowie z 3 DH im. Powstańców 

Wielkopolskich przy Gimnazjum w Mikstacie. 
Na trasie marszu jego uczestnicy zapalili znicze 
pamięci na mogile ofiar wojennego terroru  
z lat 1939-45, znajdującym się  na starym 
cmentarzu w Studzieńcu oraz przy pomniku 
Strzelców Kaniowskich, jaki stoi w Mszczo-
nowie w Parku  Sasa. Na każdym postoju 
rekonstruktorzy opowiadali o wydarzeniach z 
roku 1939, a także o broni, jakiej przed 76- laty 
używali polscy żołnierze. Harcerze z Mikstatu 
zrewanżowali się  swoim gospodarzom 
opowiadaniem o tym jak przebiegał pamiętny 
wrzesień w ich miejscowości (Mikstacie). 
Jeden z postojów został specjalnie wyzna-
czony przy kapliczce  w Żukowie, przy której w 
nocy z 10 na 11 września 1939 roku, tuż przed 
atakiem na niemieckie oddziały pancerne, 
zgrupowane w Mszczonowie,  odpoczywał 
podpułkownik Wincenty Wnuk- dowódca 31 
pSK. 

W przygotowaniu całego przedsięwzięcia 
rekonstruktorom z Mszczonowa pomogli: 
dyrektor OSIRu Mszczonów Michał Szymański 
(zapewniając miejsca noclegowe), Marek 
Tadrzak (udostępniając i powożąc wozem  
konnym), Jacek Olczak SKLEP MAX Mszczonów 
(samochód zabezpieczenia technicznego oraz 

wyżywienie grupy), Mariusz Janczak (orga-
nizacja ogniska oraz miejsca wymarszu całej 
grupy). Wszystkim wymienionym serdecznie 
dziękujemy i liczmy na dalszą pomoc, umożli-
wiającą   kultywowanie pamięci o Bohaterach 
Ziemi Mszczonowskiej. 

Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 
31 pSK Mszczonów

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie 
Stow. Historyczne) 
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Merkuriusz Szkolny

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 50 najbardziej potrzebują-
cych pierwszoklasistów otrzymało tornistry z wyprawkami szkolnymi. 
Uroczyste wręczenie z udziałem  władz samorządowych Mszczonowa 
oraz  PGE,  zorganizowano w sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury w poniedziałek 24 sierpnia bieżącego roku. 

Celem akcji było obdarowanie plecakami z 
wyprawką szkolną uczniów, którzy najbardziej tego 
potrzebują. Dzieciaki w tornistrze znalazły: zeszyty, 
piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, 
bloki rysunkowe i techniczne, bibułę, papier wyci-
nankowy, klej, nożyczki, plastelinę oraz inne przy-
bory niezbędne do nauki.
Akcja w Mszczonowie została prowadzona we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, dzięki czemu 50 najbardziej potrzebu-
jących dzieci przed rozpoczynającym się niebawem 
nowym rokiem szkolnym otrzymało bogato wypo-
sażone plecaki.
W trakcie spotkania dzieci wzięły także udział w 
konkursie tematycznym dotyczącym bezpieczeń-
stwa oraz dowiedzieli się na czym polega praca 
elektromontera.
Na zakończenie dla wszystkich uczestników czekał 
słodki poczęstunek.
Warto dodać, że coroczna akcja PGE Dystrybucja 
S.A. to jedno z ważniejszych przedsięwzięć chary-
tatywnych wspierających potrzebujące dzieci.
W tym roku tornistry oraz upominki ze słodyczami 
otrzymało blisko 3000 najmłodszych uczniów z 
terenu całej Polski.

Łukasz Nowakowski

Samorząd i PGE 

„Energetyczny Tornister”

basenie i zajęcia dekoratorskie wypełniały czas kiedy za oknem słońce 
nie pozwalało na plażowanie. Wyjazd szybko minął i pozostanie w 

pamięci na długo nie tylko 
uczestnikom. Otóż kadra 
Luiza Wirowska-Sadowska i 
Piotr Sadowski członkowie 
zespołu Ex Problem podbili 
nie tylko serca dzieci ale 
i społeczności lokalnej. 
Nasi wokaliści po krótkiej 
namowie kierownika kolonii 
wystąpili na szczutowskiej 
scenie podczas Festiwali 
Reggae. Swoim wykona-
niem „Baj Baj proszę pana...’’ spowodowali, że publiczność oszalała. 
Wszyscy tańczyli i śpiewali razem z Ex Problem. Kiedy kolonia opusz-
czała stadion gdzie odbywał się Festiwal wszyscy bili brawo na stojąco. 
Bardzo wesoło i miło spędziły Smerfy czas nad morzem. Ostatniego 
dnia dzieci odwiedziły jeszcze Skansen w Olsztynku gdzie podziwiały 
budynki z XVII i XVIII wieku.

Anna Kawecka
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA/REKLAMY

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

NASZA OFERTA TO :
- szeroki asortyment zniczy: zalewanych, z żywicy epoksydowej, artystycznych, szklanych, gipso-
wych, plastikowych, ceramicznych, LED, elektrycznych, glinianych, porcelanowych 
- różnorodność wkładów do zniczy, o sprawdzonej jakości, znanych producentów
- dewocjonalia, świece, wazony, podstawki pod znicze, figurki aniołków 
- wiązanki, stroiki, bukiety z kwiatów sztucznych
- środki do czyszczenia płyt nagrobnych      itp.:
CENY  HURTOWE  OBOWIĄZUJĄ  JUŻ  OD  ZAKUPU 1 PACZKI
*ceny preferencyjne i hurtowe obowiązują przez cały rok z wyjątkiem okresu od 20 października do 2 listopada.

ZAPRASZAMY DO   ZAKUPÓW …
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

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

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

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

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka  -  
tel. 606 389 428
- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne :
     - szafa chłodnicza 2-drzwiowa oszklona
     - zamrażarka        
       tel. 694 929 537
 
WYPRZEDAŻ ze znaczną obniżką ceny:
-   stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne
-   ościeżnice metalowe 60 cm,  kołki montażowe 
    do  styropianu
Kontakt: baza magazynowa Mszczonów tel. 694 129 283
  
DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na parterze
  oraz biurowe na II piętrze pawilonu “Hermes” 
  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 
- Lokal handlowo - usługowy  przy ul. Sienkiewicza 6 
  w Mszczonowie
- Lokal z wyposażeniem o pow. 300 m2  na gastronomię
   lub  inną działalność w centrum Mszczonowa -  

tel. 606 389 428

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m2

Istnieje możliwość nabycia części 
mieszkalnej:   I+II piętro

lub części usługowej na parterze

SKLEPY SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE
  zapraszają do zakupu w atrakcyjnych cenach świeżych owoców  
i warzyw , pysznych ciast domowych i innych  -  super promocje.

 - Magazyn z art. do produkcji rolniczej w Żabiej Woli oferuje w dobrej cenie: 
   nawozy i środki ochrony roślin -  tel. 602 521 188,  46 857 8222
- Magazyn paszowy w Mszczonowie, ul. Grójecka 114 oferuje:
  pasze drobiowe, trzodowe, dodatki paszowe, otręby, sole: kamienna i lizawka -  
  tel. 46 857 1771

PAWILON „MERKURY” W MSZCZONOWIE ZAPRASZA:
- WYPRZEDAŻ W STOISKU PASMANTERYJNYM

- NOWA DOSTAWA TOWARÓW - ATRAKCYJNE CENY !!!
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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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