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Ocena działalności OSiR
Michał Szymański, dyrektor OSiR zdał informację z działalności 
Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2014 oraz do sierpnia 2015 
roku.

Dyrektor w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił zakres 
funkcjonowania hali sportowej, kompleksu boisk „Orlik”, a 
także kompleksu basenów termalnych, prezentując ofertę spor-
towo-rekreacyjną każdego z tych obiektów.
Wiele uwagi poświęcono przybliżeniu oferty produktu „Weekend 
z Termami Mszczonów” w ramach którego poszerzono zakres 
działalności kompleksu termalnego, w tym uruchomiono 
wypożyczalnię rowerów, kijków nordic walking, zakupiono 50 
kompletów nart biegowych z kijkami do uprawiania narciar-
stwa biegowego, oznaczono 8 tras rowerowych, 3 trasy piesze, 
2 szlaki narciarstwa biegowego, wybudowano grotę solną z 
sauną, plac zabaw, zamontowano dodatkowe dysze w basenie 
geotermalnym, zainstalowano wanny z hydromasażem, a także  
8 urządzeń wolnostojących do siłowni zewnętrznej.
Ponadto wykonano budowę magazynu do przetrzymywania 
sprzętu, zainstalowano 200 dodatkowych szafek basenowych, 
wybudowano dodatkowe miejsca parkingowe oraz specjalne 
stanowiska dla przyczep kempingowych z wyposażeniem w 
wodę i energię elektryczną.

Michał Szymański wspomniał także o organizowanych przez 
OSiR imprezach sportowo- rekreacyjnych, a w tym cieszącymi 
się coraz większym zainteresowaniem amatorskimi turniejami 
hokeja, rajdami rowerowymi na orientację jak również biegami 
ulicznymi.
Zdaniem dyrektora na uwagę zasługuje także fakt, że dzięki 
bogatej ofercie TERM z roku na rok rośnie zainteresowanie 
mszczonowskim kompleksem Termalnym. Tylko do 31 sierpnia 
br. mszczonowski kompleks odwiedziło blisko 140 tysięcy osób, 
zaś w roku ubiegłym o 10 tysięcy mniej.
W dalszej części sprawozdania omówione zostały dotacje na 
poszczególne dyscypliny sportu. Najwięcej środków przezna-
czanych jest na piłkę nożną ( blisko 240 tysięcy złotych), lekko-
atletykę (38 tys), hokej na trawie (34 tys), piłkę siatkową (31 
tys), tenis stołowy (13 tys), cheerleaders (12 tys), pływanie (7 
tys).
Korzystając z okazji radny Robert Głąbiński przypomniał o 
potrzebie wygospodarowania środków z budżetu gminy na 
wskrzeszenie w Mszczonowie sekcji piłki ręcznej.
W odpowiedzi Michał Szymański oznajmił, że propozycja 
radnego została uwzględniona przy konstruowaniu budżetu na 
rok 2016.
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą o wprowadzenie 
dla mieszkańców gminy Mszczonów symbolicznych cen biletu 
wstępu na baseny termalne.
- W tym roku niewspółmiernie więcej osób z terenu gminy 
Mszczonów skorzystało z naszego kompleksu dzięki zorganizo-
wanym akcjom promocyjnym dla naszych mieszkańców. Nale-
żałoby zatem stworzyć całoroczną ofertę dla mszczonowian, 
bo widać, że jest taka potrzeba- proponował radny Mirosław 
Wirowski.
Nie chcę promocji dla wszystkich osób korzystających z Term, 
domagam się tylko zniżek dla mieszkańców naszej gminy. Jeżeli 
mieszkańcy dowiedzą się, że specjalnie dla nich stworzono 
preferencyjny cennik, to wzrośnie zainteresowanie Termami- 
dodał radny. 
W uzupełnieniu radny Robert Głąbiński podkreślił, że są miasta 
w Polsce, gdzie funkcjonują karty mieszkańca, upoważniające 
do ulg i zniżek w korzystaniu z samorządowych obiektów kultu-
ralnych oraz rekreacyjno-sportowych.
W podsumowaniu Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 30 września 2015 roku, odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność OSiR, 
a także działalność sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg bieżących uchwał. Radni wysłu-
chali także informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku oraz w placówkach podległych gminie Mszczonów.
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Miejskiej zwrócił się z prośbą o opracowanie specjalnej oferty 
dla mieszkańców, żeby mogli czuć się wyróżnieni.
- Przedstawione pomysły są zasadne i należy opracować najko-
rzystniejsze dla naszych mieszkańców rozwiązanie- tłumaczył 
wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. Jednocześnie dziękuję, 
że OSiR rozwija się wzorowo, dla mieszkańców przygotowana 
jest ciekawa i wszechstronna oferta sportowo-rekreacyjna, a 
także  mogą korzystać z nowoczesnych obiektów sportowych, 
stanowiących tym samym pozytywny wizerunek gminy- dodał 
Marek Zientek.
Łukasz Koperski jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie przyłączył się do wniosku radnych o wypracowanie 
sposobu i stworzeniu mieszkańcom gminy nietuzinkowej oferty 
w korzystaniu z Term.
- Apeluję o różnorodną formę promocji takich działań. Bo nie 
możemy dopuścić do sytuacji, że mieszkańcy do których skiero-
wana jest promocja nie wiedzą o tym. My jako radni jesteśmy 
od tego, aby dbać o interesy naszych mieszkańców, stąp apel o 
szeroko pojętą promocję wszystkich wydarzeń organizowanych 
w kompleksie Term- mówił przewodniczący Łukasz Koperski.

Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów
W punkcie dotyczącym sportu, głos 
zabrali przedstawiciele klubów sporto-
wych działających na terenie miasta i 
gminy Mszczonów, w tym „KS Mszczo-
nowianka”, „UKS Olimpijczyk 2008” oraz 
„UKS Lutkówka”, Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Fresh”.
Zdzisław Banasiak, prezes KS Mszczono-
wianka przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności klubu, zwracając uwagę głównie 
na realizację programów szkolenia spor-
towego, działanie klubu oraz na sukcesy 
drużyn.
Prezes podkreślił także, że współpraca 
klubu z OSiR układa się prawidłowo.
Korzystając z okazji radny Mirosław 

Wirowski zasugerował, żeby sobotnie mecze pierwszej drużyny 
Mszczonowianki odbywały się w godzinach późniejszych niż 
13.00.
- Wiele osób nie ma możliwości przyjść na mecz z uwagi na zbyt 
wczesną godzinę rozgrywania spotkań. Niektórzy w ten dzień 
pracują i zasadnym byłoby organizować mecze nieco później – 
tłumaczył radny Mirosław Wirowski.
W odpowiedzi prezes Zdzisław Banasiak zobowiązał się rozważyć 
wniosek radnego.

Radni zapoznali się także z raportem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olim-
pijczyk 2008”, przedstawionego przez 
Jarosława Sawickiego.
Klub posiada bogatą ofertę sportową, 
która skierowana jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów.
Dzięki szerokiemu spektrum zajęć spor-
towych, każdy z uczniów może znaleźć 
odpowiednią dla siebie sekcję sportową.
W ofercie zajęć znajduje się m.in: sekcja 
piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej 
oraz sekcja pływania. Łącznie klub zrzesza 
ponad 100 osób.

Zaproszony na komisję Grzegorz Olczak, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
omówił działalność UKS Lutkówka, w tym 
sekcji hokeja na trawie oraz sekcji tenisa 
stołowego do których w sumie uczęszcza 
ponad 60 osób.
Podczas komisji sprawozdanie przedsta-
wiała także Dominika Święconek prezes 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh”.
Obecnie w SKF Fresh prowadzone są 
zajęcia taneczne oraz z gimnastyki akroba-
tycznej dla sekcji tańca cheerleaders. Od 
stycznia do końca czerwca br. sekcja liczyła 
91 czynnych uczestników zajęć i podzie-
lona była na 6 grup wiekowych. Obecnie 
(od września 2015r) zapisanych zostało 
już 86 dzieci i młodzieży z ternu miasta 
i gminy Mszczonów jak również dzieci i 
młodzieży z terenów przyległych.
Prezes omówiła również dotychcza-
sowe osiągniecia sekcji, wskazując, że w 
bieżącym roku grupa wielokrotnie stawała 
na podium zajmując miejsca na podium. 
Zdaniem Dominiki Święconek z uwagi na 
duże osiągniecia sekcji w ogólnopolskich 
turniejach, istnieje potrzeba zorganizo-

wania imprezy tanecznej w Mszczonowie, co byłoby dodatkową 
promocją dla miasta.
W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska podziękowała 
reprezentantom gminnych klubów sportowych za ogrom pracy 
włożony w krzewienie kultury fizycznej, w czasach kiedy nie 
łatwo jest zainteresować dzieci i młodzież sportem.
- Dziękuję za Waszą pracę, której efekty widać na każdym kroku. 
Ważne, że pomimo niełatwych czasów chce się Wam chcieć 
działać na rzecz aktywizacji młodzieży - mówiła z uznaniem 
radna Barbara Gryglewska.

Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 
roku oraz w placówkach podległych gminie Mszczonów.

W ramach wykonanych w  I półroczu 2015r dochodów w kwocie 
31.754.350,01 zł wykonanie poszczególnych pozycji dochodo-
wych kształtowało się następująco:
- dochody własne: 18.499.816,81 złotych w tym: 
- dochody podatkowe   14.786.542,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.418.453,14 zł                    
- subwencje 5.526.904,00 zł
- środki pozyskane z UE  5.309.176,06 zł
W ramach planowanych i wykonanych dochodów zostały 
wyszczególnione  dochody majątkowe i dochody bieżące. W I 
półroczu 2015r dochody majątkowe zostały wykonane                 w 
kwocie 5.902.537,67 zł, co stanowi 68,75%.
W ramach zrealizowanych w I półroczu 2015r wydatków w 
kwocie 33.066.250,39 zł przeznaczono środki m.in. na:
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska  
12.750.629,42 zł  (38,56%)
- oświatę i wychowanie 8.139.811,63 zł  (24,62%)
- pomoc społeczną 2.552.539,55 zł  (7,72%)
- kulturę fizyczną 2.180.520,63 zł (6,59%)
- transport i łączność 1.394.194,71 zł (4,22%)
W ramach planowanych i zrealizowanych wydatków zostały 
w y s z c z e g ó l n i o n e 
wydatki majątkowe i 
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wydatki bieżące.
W I półroczu 2015r wydatki majątkowe zostały wykonane w 
kwocie 12.827.304,45  zł, co stanowi 74,22%.

 Podjęte uchwały

Rada Miejska w Mszczonowie podjęła szereg bieżących uchwał, 
w tym m.in uchwałę w sprawie wyboru ławników, uchwałę w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucho-
mości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, uchwałę w sprawie 
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
chwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Mszczonów, uchwałę w sprawie ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograni-
czonego nieruchomości, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości, uchwałę w sprawie obciążenia nieru-
chomości gminnej, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości, uchwałę w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytu-
owania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Mszczonów.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budże-
towej gminy Mszczonów na rok 2015, zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Mszczonów, udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej poinformował, że w okresie między sesjami członkowie 
komisji odbyła jedno posiedzenia kontrolne.
Zespół kontrolny analizował wykonanie budżetu gminy za I 
półrocze 2015 roku oraz w placówkach podległych gminie 
Mszczonów oraz skontrolował rozliczenia dochodów i wydatków 
targowisk miejskich. W wyniku kontroli komisja nie wniosła 
żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań.

Sprawy różne

Wiceprzewodniczący Marek Zientek pytał o termin wyło-
żenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osuchowa dotyczące terenu przeznaczonego na powiększenie 
cmentarza.
Teresa Koszulińska oznajmiła, że zrealizowany przez biuro 
projektowe plan będzie wyłożony do publicznego wglądu w 
najbliższym czasie.
Naczelnik Koszulińska korzystając z okazji poinformowała także 
o możliwości przekazania pod jurysdykcję samorządu woje-
wództwa mazowieckiego odcinka drogi od miejscowości Grabce 
Józefpolskie w kierunku Zbiroży, w tym także ulic Dworcowa, 
Grójecka i Warszawska. 
W wyniku dyskusji radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali 
koncepcję zmiany zarządcy tychże dróg, które staną się drogami 
o randze wojewódzkiej.

Łukasz Nowakowski

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę dotyczącą przekwalifiko-
wania odcinka drogi gminnej od skrzyżowania w Słabomierzu 
przez Grabce Józefpolskie oraz ulic Żyrardowska, Nowy Rynek, 
Warszawska, Tarczyńska, Grójecka do miejscowości Badowo 
Dańki, Badowo Mściska i Zbiroża.

W wyniku podjętej uchwały gminne ulice przekwalifikowane 
zostaną na drogi o randze wojewódzkiej będąc pod jurysdykcją 
Zarządu Województwa Mazowieckiego.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, radni poruszyli 
tematy dotyczące ich okręgów wyborczych.

Radny Andrzej Osial w imieniu mieszkańców zwrócił 

się z prośbą o ponowne zamontowanie lustra w Długowiźnie 
przy wyjeździe z Markowa Świnice. Zdaniem radnego Andrzej 
Osiala lustro w znaczący sposób wpłynie na podniesienie 
bezpieczeństwa w tym miejscu. Radny zwrócił się także z prośbą 
o montaż tzw. „sierżanta” przed skrzyżowaniem ulicy Brzozowej 
w miejscowości Czekaj.

W odpowiedzi Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie poinformowała, że 
z uwagi na fakt, iż jest to droga powiatowa decyzja musi być 
podjęta przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie.

Korzystając z okazji radny Krzysztof Krawczyk prosił o uzupeł-
nienie powstałej wyrwy w ulicy 1000-lecia w Mszczonowie.

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę 7 października 2015 roku, odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli 
uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych oraz dyskutowali na 
tematy dotyczące ich okręgów wyborczych. 
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21 września 2015r.
Posiedzenie komisji otworzyła radna 
Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: 
radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła, 
radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej 
Osial, radny Robert Głąbiński oraz radny 
Krzysztof Krawczyk.
Przedmiotem posiedzenia komisji były 
kwestie związane ze sportem na terenie 
miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni 
wysłuchali informacji dotyczącej przygo-
towań do obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej.

Michał Szymański, dyrektor OSiR zdał 
informację z działalności Ośrodka Sportu 
i Rekreacji za rok 2014 oraz do sierpnia 
2015 roku.
Dyrektor w swoim wystąpieniu szcze-

gółowo omówił zakres funkcjonowania 
hali sportowej, kompleksu boisk „Orlik”, 
a także kompleksu basenów termalnych, 
prezentując ofertę sportowo-rekreacyjną 
każdego z tych obiektów.
Wiele uwagi poświęcono przybliżeniu 
oferty produktu „Weekend z Termami 
Mszczonów” w ramach którego posze-
rzono zakres działalności kompleksu 
termalnego, w tym uruchomiono wypo-
życzalnię rowerów, kijków nordic walking, 
zakupiono 50 kompletów nart biegowych 
z kijkami do uprawiania narciarstwa 
biegowego, oznaczono 8 tras rowero-
wych, 3 trasy piesze, 2 szlaki narciarstwa 
biegowego, wybudowano grotę solną z 
sauną, plac zabaw, zamontowano dodat-
kowe dysze w basenie geotermalnym, 
zainstalowano wanny z hydromasażem, 
a także  8 urządzeń wolnostojących do 
siłowni zewnętrznej.

Ponadto wykonano budowę magazynu 
do przetrzymywania sprzętu, zainstalo-
wano 200 dodatkowych szafek baseno-
wych, wybudowano dodatkowe miejsca 
parkingowe oraz specjalne stanowiska 
dla przyczep kempingowych z wyposaże-
niem w wodę i energię elektryczną.
Michał Szymański wspomniał także o 
organizowanych przez OSiR imprezach 
sportowo- rekreacyjnych, a w tym cieszą-
cymi się coraz większym zainteresowa-
niem amatorskimi turniejami hokeja, 
rajdami rowerowymi na orientację jak 
również biegami ulicznymi.
Zdaniem dyrektora na uwagę zasługuje 
także fakt, że dzięki bogatej ofercie TERM 
z roku na rok rośnie zainteresowanie 
mszczonowskim kompleksem Termalnym. 
Tylko do 31 sierpnia br. mszczonowski 
kompleks odwiedziło blisko 140 tysięcy 
osób, zaś w roku ubiegłym o 10 tysięcy 
mniej.
W dalszej części sprawozdania omówione 
zostały dotacje na poszczególne dyscy-

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Z kolei radny Mirosław Wirowski, podziękował za zamontowanie 
lustra przy skrzyżowaniu ulic Dworcowa i Grójecka,  jednocześnie 
prosząc o pomoc w wycięciu dwóch topól przy ulicy Dworcowej. 
- Zwracam się z prośbą o pomoc właścicielkom posesji na której 
rosną te dwie topole bowiem drzewa te stanowią bezpośrednie 
zagrożenie- tłumaczył radny Mirosław Wirowski. 

Radny Robert Głąbiński podziękował Małgorzacie Krześniak za 
zaangażowanie w kwestii utwardzenia ulicy Jeżynowej. Radny 
zasugerował, aby nowy krawężnik zamontowany został po obu 
stronach jezdni z wyraźnym wytyczeniem zatoczki.

Radny Dariusz Olesiński, zaapelował o wywarcie na wykonawcy 
przebudowy Centralnej Magistrali Kolejowej decyzji doty-
czącej naprawy ulicy Kolejowej w Powązkach. Jak tłumaczył 
radny Olesiński, wykonawca ciężkim sprzętem zniszczył drogę 
i pobocze, a uzupełnienie ubytków tłuczniem nie zdaje rezul-
tatów. Zdaniem radnego w celu ratowania drogi, koniecznym 
będzie naprawa ulicy masą bitumiczną.

Na zakończenie wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński pytał w 

imieniu mieszkańców Lutkówki o koncepcję budowy w tej miej-
scowości farmy fotowoltaicznej przez prywatnego inwestora.

W odpowiedzi Małgorzata Krześniak zapewniła, że w chwili 
obecnej prowadzone jest postępowanie środowiskowe doty-
czącej tej inwestycji.

-  Ta procedura wiąże się z zawiadomieniem właścicieli działek 
przyległych o zamiarze powstania takiego przedsięwzięcia. 
Każdy z mieszkańców, który dostał zawiadomienie jest stroną w 
sprawie i ma prawo pisemnie wypowiedzieć się czy jest  za czy 
przeciw takiej inwestycji- tłumaczyła urzędniczka.

W podsumowaniu Andrzej Osiński, przewodnicząc XIV sesji RM 
podziękował wszystkim radnym za uchwalenie budżetu, który 
pozwolił połączyć drogę z Bronisławki do sąsiedniej gminy. 
- Mieszkańcy za tę inwestycję są bardzo wdzięczni władzom 
Mszczonowa, za co w ich imieniu dziękuję- podsumował wice-
przewodniczący Andrzej Osiński.

Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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pliny sportu. Najwięcej środków przezna-
czanych jest na piłkę nożną ( blisko 240 
tysięcy złotych), lekkoatletykę (38 tys), 
hokej na trawie (34 tys), piłkę siatkową 
(31 tys), tenis stołowy (13 tys), cheerle-
aders (12 tys), pływanie (7 tys).
Korzystając z okazji radny Robert 
Głąbiński zwrócił się z prośbą o pozy-
tywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego 
wskrzeszenia w Mszczonowie tradycji gry 
w piłkę ręczną.
- Czy w budżecie na rok 2016 przewi-
dziane jest zabezpieczenie środków dla 
klubu UKS Olimpijczyk, który prowadzi 
sekcję piłki ręcznej- pytał radny Robert 
Głabiński.
Zasadnym byłoby wpisanie tej dyscypliny 
do gminnego kalendarza imprez sporto-
wych- dodał radny.
W odpowiedzi Michał Szymański 
oznajmił, że propozycja wskrzeszenia w 
Mszczonowie piłki ręcznej jest brana pod 
uwagę i będzie analizowana przy konstru-
owaniu budżetu na rok 2016.
Następnie glos zabrali przedstawiciele 
klubów sportowych z terenu miasta i 
gminy Mszczonów.
Włodzimierz Radkiewicz, sekretarz KS 
Mszczonowianka przedstawił sprawoz-
danie z działalności klubu, zwracając 
uwagę głównie na realizację programów 
szkolenia sportowego, działanie klubu 
oraz na sukcesy drużyn.
Na pytanie przewodniczącej komisji 
Barbary Gryglewskiej dotyczące ilości 
zawodników zrzeszonych w klubie, 
Włodzimierz Radkiewicz poinformował, 
że w tym roku KS Mszczonowianka liczy 
około 180 zawodników. Sekretarz podkre-
ślił także, że współpraca z OSiR, układa się 
prawidłowo.
Komisja wysłuchała także Grzegorza Stroj-
czyka z Klubu Sportowego z Osuchowa  
który w swoim sprawozdaniu podkre-
ślił, że drużyna piłkarska LKS Osuchów w 
minionych rozgrywkach uplasowała się 
na 3 miejscu w A- klasie. 
Duże sukcesy odnosi także sekcja lekko-
atletyczna, której zawodnicy stają na 

podium w ogólnopolskich, prestiżowych 
imprezach biegowych.
Na pytanie radnej Barbary Gryglewskiej 
dotyczące problemów z jakim boryka się 
klub, Grzegorz Strojczyk poinformował, 
że największą bolączką są kwestie finan-
sowe.
- Dużym obciążeniem dla klubu stanowi 
transport zawodników i opłacanie kadry 
trenerskiej -tłumaczył działacz.
Zdaniem Grzegorza Strojczyka nieoce-
nioną pomoc materialną świadczą dla 
klubu sponsorzy, dzięki którym LKS może 
w pełni egzystować. 
Radni zapoznali się także z raportem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olim-
pijczyk 2008”, przedstawionego przez 
Pawła Promowicza.
Klub posiada bogatą ofertę sportową, 
która skierowana jest przede wszystkim 
do uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów.
Dzięki szerokiemu spektrum zajęć spor-
towych, każdy z uczniów może znaleźć 
odpowiednią dla siebie sekcję sportową.
W ofercie zajęć znajduje się m.in: sekcja 
piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej 
oraz sekcja pływania. Łącznie klub zrzesza 
ponad 100 osób.
Zaproszony na komisję Grzegorz Olczak, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
omówił działalność UKS Lutkówka, w tym 
sekcji hokeja na trawie oraz sekcji tenisa 
stołowego do których w sumie uczęszcza 
ponad 60 osób.
Podczas komisji sprawozdanie przed-
stawiała także Katarzyna Malinowska 
reprezentująca Stowarzyszenie Cheerle-
aders. Stowarzyszenie liczy obecnie 90 
dziewcząt, które podzielone są na 5 grup 
wiekowych.
Zdaniem Katarzyny Malinowskiej z uwagi 
na duże osiągniecia sekcji w ogólnopol-
skich turniejach, istnieje potrzeba zorga-
nizowania imprezy tanecznej w Mszczo-
nowie, co byłoby dodatkową promocją 
dla miasta.
Na zakończenie radny Robert Głąbiński 
pytał o kwestie związane z możliwością 

awansu klubu sportowego Mszczono-
wianka do III ligi. W odpowiedzi burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek poinformował, że 
każdy awans oznacza większe koszty 
utrzymania takiej drużyny zarówno dla 
samorządu jak i dla samego klubu.
- Ze sportem jest jak z opieką zdrowotną, 
ile by się nie przeznaczyło środków to 
ciągle będzie mało. Jesteśmy w okresie 
rozbudowy bazy sportowej i pozyski-
wania sponsorów- tłumaczył burmistrz 
Mszczonowa.
Józef Grzegorz Kurek poinformował 
także, że powiat żyrardowski zadekla-
rował budowę wielofunkcyjnego boiska 
przy Zespole Szkół w Mszczonowie.
Dzięki tej inwestycji przybędzie kolejny 
obiekt z którego będą mogły korzystać 
uczniowie z mszczonowskich szkół.
W podsumowaniu przewodnicząca 
Barbara Gryglewska podziękowała uczest-
niczącym w komisji reprezentantom 
gminnych klubów sportowych za ogrom 
pracy włożony w krzewienie kultury 
fizycznej, w czasach kiedy nie łatwo jest 
zainteresować dzieci i młodzież sportem.
- Dziękuję za Waszą pracę, której efekty 
widać na każdym kroku. Ważne, że 
pomimo niełatwych czasów chce się 
Wam chcieć działać na rzecz aktywizacji 
młodzieży - mówiła z uznaniem Barbara 
Gryglewska.
W dalszej części posiedzenia radni zapo-
znali się z programem tegorocznych 
uroczyści związanych z Dniem Edukacji 
Narodowej, które odbędą się 13 paździer-
nika o godzinie 17.00 w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury.
Radni dyskutowali także na temat 
powstania w Mszczonowie Spółdzielni 
Socjalnej dla osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu osoby te będą mogły podjąć 
prace przy sortowaniu odpadów, pracach 
porządkowych oraz drobnych remontach.

Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA
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22 września 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 Andrzej Osiński,  radny 
Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, 
radny Waldemar Suski, radna Renata 
Siwiec, radna Barbara Gryglewska, 
radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław 
Wirowski, radny Andrzej Osial, radny 
Krzysztof Krawczyk, radny Piotr Chyła.
Tematem posiedzenia komisji była analiza 
wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 
I półrocze 2015 roku, analiza wydatków 
OSIR za I półrocze bieżącego roku, analiza 
dotacji przekazywanych z budżetu gminy 
dla organizacji pozarządowych w ramach 
ogłaszanych konkursów za 2014 rok 
i I półrocze 2015 roku w tym: analiza 
sposobu rozliczania dotacji oraz analiza 
sposobu monitorowania przez przeka-
zujących dotację osiąganych efektów w 
ramach przekazanej dotacji. Ponadto 
radni zaopiniowali materiały na najbliższą 
sesję.

Zaproszona na komisję Beata Sznajder, 
dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
w punkcie dotyczącym analizy dotacji 
przekazywanych z budżetu gminy dla 
organizacji pozarządowych w ramach 
ogłaszanych konkursów poinformo-
wała, że GCI w roku ubiegłym pozyskało 
dotację w wysokości 12 tysięcy złotych 
dla Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego w celu organizacji insceni-
zacji Bitwy pod Osuchowem.
Korzystając z okazji Beata Sznajder 
podkreśliła również, że GCI stara się pozy-
skać środki unijne na realizację projektu 
szkoleniowego dla mieszkańców gminy 
Mszczonów.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek oznajmił, że w ramach projektu 
będą przeprowadzone kursy zawodowe 
głównie na potrzeby inwestycji Park of 
Poland oraz rozrastającej się dzielnicy 
przemysłowej.
W tym samym punkcie głos zabrała 
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, która wska-
zała współpracę ze stowarzyszeniem 
FILOS, zajmującym się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie i środowisku. Stowa-
rzyszenie na ten cel rokrocznie otrzymuje 
80 tysięcy złotych dotacji.
Z kolei Michał Szymański, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przybliżył 
współpracę swojej jednostki z klubami 
sportowymi. Zgodnie z przedstawionym 
sprawozdaniem wynikło, że roczna pula 
dotacji przekazywanej na kluby sportowe 
wynosi  blisko 400 tysięcy złotych.
Na pytanie przewodniczącego Ryszarda 
Stusińskiego dotyczące dotacji do mini 
koszykówki , Michał Szymański podkre-
ślił, że wszystkie zgłoszone propozycje 
klubów i stowarzyszeń będą brane pod 
uwagę przy konstruowaniu budżetu i 
podziale środków na sport.
Następnie radni pozytywnie zaopinio-
wali projekty uchwał na najbliższą sesję 
Rady Miejskiej, w tym uchwały związane 
z gospodarką odpadami komunalnymi, 
zbycia i nabycia nieruchomości, a także 
punktów sprzedaży napojów alkoholo-
wych oraz sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów. Ponadto radni jedno-
myślnie przyjęli projekt uchwał w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej gminy Mszczonów.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Z radnym Dariuszem Olesińskim, 
członkiem Komisji Budżetu, Rozwoju i 

Rolnictwa oraz Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych rozmawia Łukasz Nowa-

kowski.

Panie Darku tegoroczne lato dało się we 
znaki rolnikom i sadownikom z uwagi na 
wysokie temperatury i panującą suszę. 

Proszę powiedzieć jak z tym problemem 
radzili sobie rolnicy z gminy Mszczonów.
- Problem związany z falą upałów i brakiem opadów deszczu 

dotknął rolników w całej Polsce.
W całym kraju utrzymywała się susza, choć jej zasięg się 
zmniejszał. 
Myślę, że tegoroczna sytuacja jest nadzwyczajna bowiem 
dotychczasowe szacunki wskazują, że straty w rolnictwie 
wynoszą ponad 1 mld złotych. Poszkodowanych jest ponad 
200 tysięcy gospodarstw, dotkniętych suszą  jest prawie 1,8 
mln hektarów powierzchni upraw.
Z uwagi na tak trudną sytuację burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem 
o powołanie terenowej komisji do spraw oszacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszą.
Dzięki temu rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach polo-
wych mogli złożyć wnioski o oszacowanie strat i ubiegać się o 
rządową rekompen-
satę.

Wywiad

Razem pracujemy na sukces Mszczonowa

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Niezaprzeczalnie pozytywnym aspektem sprzyjającej aury 
była możliwość wykonania w terminie zaplanowanych w 
budżecie gminy inwestycji drogowych. Proszę powiedzieć 
czy w związku z tym polepszyła się kondycja stanu dróg na 
terenach wiejskich?

- Każdego roku samorząd Mszczonowa sukcesywnie doko-
nuje napraw i bieżących remontów dróg. 
Większość z nich wykonywana jest ze środków własnych 
gminy i funduszu sołeckiego.
Dlatego też istotnym jest, aby  środki pochodzące z funduszu 
sołeckiego były przeznaczane głównie na naprawy i remonty 
dróg, a w dalszej kolejności na pozostałe zadania. Dzięki temu 
do końca 2016 roku dokończone zostaną wszystkie remonty 
dróg wiejskich metodą tłuczniową. Co więcej, od 2017 
roku samorząd planuje ruszyć z przebudową dróg metodą  
powierzchniowego utrwalenia.
Musimy mieć świadomość, że przed nami okres wzmożonego 
pozyskiwania środków europejskich na inwestycje twarde w 
tym głównie na drogi szczególnie na obszarach wiejskich.

Do pozyskania mamy 3 miliony złotych, które w całości prze-
znaczone zostaną na gminne drogi.
W pierwszej kolejności będą modernizowane szlaki komu-
nikacyjne, które spełniają określone parametry techniczne 
według wytycznych do ubiegania się o dofinansowanie. W 
dalszej kolejności samorząd przystąpi do budowy pozosta-
łych dróg w całości finansowanych z budżetu gminy.
Warto podkreślić także, że samorząd Mszczonowa widząc 
problemy mieszkańców partycypuje w kosztach napraw dróg 
powiatowych, których bieżące utrzymanie i remonty należą 
do zadań własnych i obowiązków żyrardowskiego starostwa, 
a nie naszych.
Niestety jest nam coraz trudniej, bowiem samorządy z roku 
na rok obarczane są nowymi zadaniami i obciążane tym 
samym kolejnymi wydatkami, na które musimy znaleźć środki 
w gminnym budżecie.

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Z burmistrzem 
Mszczonowa Józefem 
Grzegorzem Kurkiem 

rozmawia  
Mateusz Milczarek. 

Wciąż czekamy na rozpoczęcie budowy parku rozrywki 
„Park of Poland”, którego budowa jest zapowiadana we 
Wręczy. Czym spowodowane jest opóźnienie tej inwe-
stycji.    

Na początku opóźnienie wyniknęło z powodu przejęcia 
przez inwestora terenów wyrobiskowych Budokruszu. 
Atrakcyjne jeziora twórcy parku postanowili wykorzystać  i 
przystąpili do zmian w koncepcji budowy parku. Niestety 
teraz na drodze do szybkiego rozpoczęcia prac stanęła 
nieruchawa biurokracja i ekolodzy. Mam nadzieję, że 
najbliższe wybory zmienią niekorzystną dla nas sytuację  i  
budowa w końcu stanie się  faktem. 

Mszczonów i okolice wciąż potrzebują nowych miejsc 
pracy. Jaki jest pomysł na ich pozyskanie?  

Cały czas czynimy starania o pozyskiwanie kolejnych 
inwestorów do naszej dzielnicy przemysłowej. 

Rozbudowują się też  już  działające w jej obrębie firmy. 
Wystarczy tylko spojrzeć na firmę  ID, w której magazy-
nach znalazło pracę  ok. 400 osób. Jednak nie  ukrywam, 
że największe nadzieje na wygenerowanie dużych ilości 
miejsc pracy dla Mszczonowa jak też regionu wiążemy 
wciąż z parkiem rozrywki. Wiele tu zależy od wyników 
październikowych wyborów do Parlamentu. Niestety jest 
to tak duża i złożona inwestycja, że nie tylko przychyl-
ność władz lokalnych jest w jej przypadku istotna. Jeszcze 
ważniejsze jest życzliwe i podejście instytucji rządowych. 
Park of Poland ma być  największym tego typu obiektem 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Koszt jego budowy 
wyniesie  100 milionów euro. Obiekt wygeneruje około 
1000 nowych miejsc pracy. Obok  Parku  powstaną kolejne 
firmy i zakłady usługowe, które dadzą następne posady. 
W sumie planowane  przedsięwzięcie  może się okazać  
kołem zamachowym dla gospodarki całego regionu. Sam 
Mszczonów  nie skonsumuje efektów   tego olbrzymiego 
inwestycyjnego boomu.  Państwo powinno ułatwiać insta-
lowanie na naszym terenie tego typu obiektów. Niestety 
nie zawsze inwestor spotyka się ze zrozumieniem odpo-
wiednich instytucji i  ministerstw. To wymaga radykalnych 
zmian na szczytach naszego państwa. W chwili obecnej 
Polska nie  potrafi skutecznie zabiegać  o tzw. duży biznes. 

Podczas ostatnich wiejskich zebrań, jakie odbyły się  na 
terenie gminy Mszczonów był Pan proszony o przepro-
wadzenie  wielu inwestycji infrastrukturalnych. Wciąż  
najbardziej palącym problemem są drogi.  Co zrobić, żeby 
jeszcze usprawnić  komunikację  na terenach wiejskich?

Pragnę  zapewnić, że dla polepszenia drogowej infra-
struktury na terenach wiejskich gminy wykorzystujemy 
każą nadarzającą  się okazję. Gdzie tyko można uzyskać  
dofinansowane od razu przystępujemy do działania. Nie 
można zaprzeczyć, że stan dróg na terenie wiejskim wciąż 

Wywiad

W naszych gminnych sprawach wciąż 
ocieramy się  o wielką, krajową politykę 

WIEŚCI Z RATUSZA



10   październik 2015 / nr 10 (239)

się  poprawia. W pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
jesteśmy jednym z liderów i to nie tylko w skali Mazowsza, 
ale w całym kraju. Wystarczy tylko spojrzeć jak pozmieniały 
się chociażby centra naszych wsi. 

No właśnie wiele osób wolałoby, żeby te pieniądze za 
które wyremontowano centra: Osuchowa, Bobrowiec, 
Wręczy, Piekar i Lutkówki przeznaczyć  na utwardzanie 
dróg gruntowych, jakie  wciąż jeszcze występują  na 
terenie gminy. 

Próbowałem to tłumaczyć moim rozmówcom, że źle inter-
pretują fakty. Nie można było  tych pieniędzy przełożyć  
na inne inwestycje. Na modernizacje centrów wsi uzyska-
liśmy dofinansowania celowe, czyli takie, które można było 
wykorzystać  jedynie na tamte cele. Jeszcze raz zapew-
niam, że tam, gdzie tylko udaje się otrzymać  dofinanso-
wanie zewnętrzne od razu składamy odpowiednie wnioski 
i najczęściej udaje się nam zdobyć  środki zewnętrze.
W końcu doczekamy takich projektów, które pozwolą  
zmodernizować  także te wspomniane gruntowe połą-
czenia drogowe. 

Czy nie lepiej byłoby jednak budować  nowe drogi z 
własnych funduszy i dzięki temu nie uzależniać  się 
od trudnego do przewidzenia kalendarza kolejnych 
programów z dofinansowaniem zewnętrznym. 

Przy każdym projekcie z dofinansowaniem potrzebny jest 
tzw. wkład własny. Środki w budżecie samorządowym  są  
mimo wszystko ograniczone i dlatego, aby utrzymać  dyna-
mikę rozbudowy gminy w pierwszej kolejności staramy się 
je wykorzystywać  jako te wspomniane wkłady własne. 
Proszę sobie wyobrazić, jakby nas oceniono, gdyby prze-
szła nam koło nosa  duża inwestycji za grube setki tysięcy, 
a nawet miliony złotych, bo  zabrakło nam zabezpieczo-
nych sum we własnym budżecie na wkłady własne. Czas 
dofinansowań z Unii Europejskiej nie będzie wieczny, Teraz 
musimy go wykorzystać  jak najlepiej. Dlatego też  zgodnie 

z przyjętą teraz zasadą – inwestycje w gminie wykonujemy 
w takim porządku jak udaje się  nam wygrywać  projekty z 
pieniędzmi zewnętrznymi. 

Jest Pan najdłużej sprawującym swoją funkcję burmi-
strzem w Polsce.
Czego tak wytrawny samorządowiec oczekuje po najbliż-
szych wyborach parlamentarnych? 

Każdy samorządowiec wie jak państwo poprzez prawo, 
które tworzy  oraz swoje instytucje wpływa na kondycję 
polskich samorządów. Liczę, że po wyborach w Sejmie nie 
zabraknie wytrawnych samorządowców, aby mogli oni 
zadbać  o tzw. Polskę  gminną  i powiatową. 
Muszą oni doprowadzić  do tego, aby państwo przestało 
dociążać  samorządy coraz to nowszymi zadaniami z jedno-
czesnym zabieraniem im wypracowanych funduszy. Samo-
rządy, to najbardziej udane dziecko polskiej transformacji. 
Trzeba je wspierać, a nie doprowadzać  do ruiny. 

Temat niezwykle gorący, to przebieg linii wysokiego 
napięcia 400 kV, czy możemy tego uniknąć. 

Ta linia ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego naszego kraju. Niestety ktoś 
postanowił, że poprowadzi ją trasą  szalenie dla nas nieko-
rzystną. Wybrano wariant przebiegu wzdłuż trasy nr 50, 
przy obwodnicach Mszczonowa i Żyrardowa, aż  do Auto-
strady A-2. Robimy wszystko, aby wpłynąć na przebieg tej 
energetycznej mega-magistrali. W tym celu m.in. wziąłem 
udział w spotkaniu z kandydatką PIS-u na Premiera RP, 
panią Beatą  Szydło, jakie pod koniec września odbyło się 
w Żyrardowie. Mogę  zapewnić mieszkańców, że staramy 
się uczynić wszystko, żeby nasza gmina nie została przy 
tej inwestycji skrzywdzona. Jak skuteczne będą nasze 
zabiegi dowiemy się niebawem. Omawiajac ten problem 
ponownie musimy wrócić  do tematu wyborów parlamen-
tarnych. Po raz kolejny okazuje się jaki wpływ ma na nasze 
życie gminne wielka polityka.   

Z Markiem Balcerem, 
prezesem Geotermii 

Mazowieckiej, na 
temat związany 
z powstaniem w 

Mszczonowie Centrum 
Edukacyjno-Dydak-
tycznym Energetyki 

Odnawialnej rozmawia 
Łukasz Nowakowski.

Panie Prezesie, z końcem września bieżącego roku 
pomiędzy Politechniką Warszawską, Instytutem Gospo-
darki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk a 
Gminą Mszczonów i Geotermią Mazowiecką podpisane 
zostało porozumienie dotyczące utworzenia Konsorcjum 
na rzecz powstania w Mszczonowie Centrum Edukacyjno-
-Dydaktycznym Energetyki Odnawialnej. 
Proszę powiedzieć kto był inicjatorem tego przedsię-
wzięcia i skąd w ogóle pomysł na realizację tego projektu 
i wspólnych działań.
- Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Geotermia Mazo-
wiecka, która w tym roku obchodzi swoje 20 lecie. Dotych-
czasowy rozwój zakładu polegał głównie na przejmowaniu 
technicznie zrujnowanych systemów ciepłowniczych, aby 
modernizować je i stosować nowoczesne proekologiczne 
rozwiązania. Taka była idea funkcjonowania naszej firmy do 
tej pory.

Wywiad

Mszczonów kolebką innowacji  
w zakresie Energii Odnawialnej

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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A jak jest teraz?
Na dzień dzisiejszy rozwój firmy w aspekcie o którym wspo-
mniałem jest niemożliwy, bowiem ciepłownictwo w Polsce 
stoi na bardzo wysokim poziomie i śmiało można stwier-
dzić, że jest jednym z najnowocześniejszych systemów w 
Europie. 
W związku z tym zakres dotychczasowego funkcjonowania 
naszej firmy się zakończył. Sześć instalacji, które posiadamy 
są w pełni zmodernizowane.
Dlatego też od pewnego czasu zaczęliśmy się zastanawiać 
nad dalszą strategią rozwoju naszego zakładu podejmując 
współpracę z szeroko rozumianą nauką w ramach podpi-
sanego porozumienia o współpracy z podmiotami nauko-
wymi i samorządami.

Proszę powiedzieć na czym konkretnie miałoby to polegać 
i skąd pomysł na realizację takiego przedsięwzięcia?
- Porozumienie o którym wspomniałem zrodziło się z 
dwóch powodów. Po pierwsze modernizacja systemów 
cieplnych sześciu kotłowni w których spalany jest węgiel, 
biomasa, gaz ziemny i geotermia jak w Mszczonowie, dała 
możliwość stworzenia nowoczesnego sytemu sterowania i 
monitoringu, który jest wspaniałym narzędziem do zarza-
dzania, a także laboratorium do prowadzenia własnych 
doświadczeń i ćwiczeń w zakresie dydaktycznym do 
nauczania studentów.
Rozbudowanie tego narzędzia o inne systemy energetyki 
odnawialnej jak wiatraki, fotowoltaika, elektrownie wodne 
oraz energia z wysypisk śmieci czy z oczyszczalni ścieków 
nie jest niczym trudnym bowiem to wszystko jest w naszym 
zasięgu.
Obszar Mazowsza Zachodniego jest bogaty w tego typu 
instalacje, które wraz Geotermią mogłyby stworzyć wspa-
niałe narzędzie do metod badawczych i dydaktycznych.
To pierwszy powód, który skłonił nas do podpisania takiego 
porozumienia.
Drugi zaś to bogate doświadczenie jakie mamy, gdyż 
jesteśmy po trzech dużych projektach badawczych, które 
realizowaliśmy z instytucjami naukowymi, takimi jak  
Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo Hutnicza, 
Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią. To trzy duże projekty, 
z których dwa mamy już zrealizowane zaś jeden jest w 
trakcie realizacji. 
Zatem celem projektu jest zawiązanie konsorcjum, którego 
zadaniem będzie stworzenie organizacji o charakterze 
edukacyjnym, dydaktycznym i badawczo-rozwojowym pod 
nazwą :  ,,Centrum Edukacyjno-Dydaktyczne Energetyki 
Odnawialnej”. 
Konsorcjum będzie współdziałało na rzecz rozwoju nowych 
technologii w dziedzinie ciepłownictwa, odnawialnych 
źródeł energii i ochrony środowiska.

Czyli śmiało można stwierdzić, że podpisane porozumienie 
da początek z jednej strony prowadzeniu projektów 
badawczych, z drugiej zaś wykorzystaniu posiadanej 

infrastruktury do realizowania działań dydak-
tycznych.

- Dokładnie tak. Zakład w ramach współpracy będzie 
prowadził działalność badawczo-rozwojową, a w tym 
rozwój technologii i technik w celu poprawy efektywności 
energetycznej w systemach miejskich i przemysłowych, a 
także działalność edukacyjną w zakresie organizacji praktyk 
dla studentów, organizację konferencji naukowo-technicz-
nych, przygotowanie publikacji z zakresu prowadzonych 
projektów, organizację zajęć edukacyjnych dla uczniów 
oraz organizację studiów podyplomowych i współudział w 
organizowaniu edukacji w zakresie działania Centrum dla 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (klasy tema-
tyczne i szkolnictwo zawodowe).
Do zadań należeć będzie także współpraca z placówkami 
naukowymi zajmującymi się zagadnieniami ciepłownictwa, 
produkcja energii elektrycznej i ochrona środowiska, 
współpraca z samorządami w zakresie produkcji ciepła 
w oparciu o źródła odnawialne, promocja ekologicznego 
pozyskiwania ciepła na rzecz samorządów, działanie na 
rzecz innowacji technologicznych związanych z ciepłownic-
twem. 
Studenci będą mogli odbyć praktyki w zakładach produk-
cyjnych, w laboratorium Centrum w oparciu o produkcję w 
zakładach Geotermii oraz na symulatorach  laboratorium 
Centrum.
Co do uczniów liceum i gimnazjum przewidziane są 
wycieczki tematyczne związane z przedmiotami ścisłymi  w 
zakładach produkcyjnych oraz w zakładach partnerskich, 
lekcje pokazowe o tematyce  produkcji ciepła, produkcji 
energii elektrycznej , ochrony środowiska, zajęcia prak-
tyczne, a także możliwość tworzenia klas o specjalizacji 
OZE.
Szczęśliwie projekt zbiegł się w czasie z koncepcją wejścia w 
życie od stycznia 2016 roku ustawy o szkolnictwie wyższym, 
która kładzie nacisk na uczelnie techniczne wymogu 
obowiązkowych praktyk zawodowych studentów w przed-
siębiorstwach. Co więcej w życie wchodzi także ustawa o  
Odnawialnych Źródłach Energii oraz nurt powrotu do szkol-
nictwa zawodowego (ponadgimnazjalnego). To wszystko 
doskonale wpisuje się w plan powstania Centrum. 
Cała idea polegać ma na tym , że student będzie odbywał 
praktyki fizycznie w laboratorium, a nie teoretycznie na 
uczelni. 
Taki projekt jest innowacją , gdyż studenci uczą się na 
modelach, a my chcemy, żeby mogli oni pracować na tzw. 
żywym organizmie.

Co miałaby uzyskać Geotermia dzięki powstaniu Centrum 
i jakie korzyści odnieśliby akcjonariusze?
- My chcielibyśmy uzyskać wprowadzenie modernizacji i 
innowacyjności w naszej firmie dzięki prowadzonym bada-
niom, a zarazem możliwość uzyskania dodatkowego źródła 
przychodu.
Akcjonariuszom z kolei chcielibyśmy zaproponować udział 
w tym przedsięwzięciu, w tym główne laboratorium z zaple-
czem badawczo- dydaktycznym w Mszczonowie, gdzie jest 
jedna z najciekawszych w skali kraju instalacji geotermal-
nych. Sposób rozwiązań technologicznych w Mszczonowie 
jest na światowym poziomie.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Przez teren Gmin Mszczonów Radziejowice plano-
wany jest przebieg  dwutorowej linii wysokiego napięcia 400 
kV Kozienice-Ołtarzew. Po terenie Gminy Mszczonów ma ona 
przebiegać  m.in. przez: Nosy-Poniatki, Dwórzno, Zbirożę, 
Ciemno Gnojnę oraz tereny wzdłuż  obwodnicy Mszczonowa. 
Mieszkańcy oraz władze samorządowe nie chcą  wyrazić  
zgody na tę  inwestycję. Z punktu widzenia samorządu linia 
pozbawi gminę  wielu cennych terenów inwestycyjnych. Tam 
gdzie się ona pojawi, nie będzie już bowiem  mowy o loko-
waniu firm, a przecież  chociażby  tereny wzdłuż  obwodnicy 
miejskiej są do tej pory   rezerwowane z myślą  o pozyski-

waniu dla gminy kolej-
nych  inwestorów.  Miesz-
kańcy obawiają się nega-
tywnego oddziaływania 
pola magnetycznego oraz 
związanej z tym utraty 
zdrowia. Trasa przebiegu 
przez prywatne posesje 
i las będący otuliną Boli-
mowskiego Parku Krajo-
brazowego (na terenie 
Gminy Radziejowice) 
kłóci się też  z regułami 
ekologii. 

B u r m i s t r z 
Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek zapowiada, że 

Trasa linii wysokiego napięcia

Robimy wszystko, aby zmienić  przebieg 
magistrali 400 kV

Podjęliśmy już rozmowy z samorządowcami dotyczące 
wykorzystania źródeł energii z elektrowni wodnej w Rawie 
Mazowieckiej, gdzie mogłoby powstać laboratorium, poczy-
niliśmy też wstępne rozmowy z prezydentem Żyrardowa w 
celu wykorzystania wysypiska śmieci i odpadów z oczysz-
czalni ścieków, w Mszczonowie zaś elektrownię wiatrową. 
W Błoniu z kolei chcielibyśmy, żeby powstała instalacja foto-
woltaiczna. Ponadto, włodarzom gmin zaproponowaliśmy 
współpracę w zakresie powołania klas ponadgimnazjalnych 
o profilu energetyki odnawialnej. Chcielibyśmy wyposażyć 
takie klasy z środków przeznaczonych na projekt.
Podsumowując zadaniem „Geotermii Mazowieckiej” S.A. 
i jej partnerów komercyjnych  byłoby zbudowanie, bądź 
pozyskanie bazy informatycznej o której mowa powyżej w 
kształcie ustalonym z partnerami naukowo-edukacyjnymi, 
budowa bądź pozyskanie zaplecza materiałowego (sale 
wykładowe, laboratoria itp. ), logistyka, obsługa infrastruk-
turalna ewentualnych przyszłych projektów badawczych.
Zadaniem partnerów naukowych, uczelni, instytutów, 
samorządów byłoby zapewnienie trwałości funkcjono-
wania infrastruktury Centrum w ramach własnych potrzeb 

naukowo-badawczych, edukacyjnych i innych.

Jakie są szanse na powstanie takich klas tematycznych w 
Mszczonowie i na powstanie Centrum?
W chwili obecnej nie możemy określić czy projekt ten 
powstanie w wersji maksimum, ale na pewno powstanie 
w wersji minimum czyli instalacje dostosowane do zadań 
dydaktycznych dla studentów oraz wspomniane klasy 
profilowe w szkołach ponadgimnazjalnych o ile stosowne 
władze samorządowe wyrażą zainteresowanie projektem.
Co do samego Centrum to projektowanie już trwa. Budynek 
ma być nowoczesny i samowystarczalny energetycznie. 
Siedzibą Centrum będzie Mszczonów. Możliwa jest loka-
lizacja poszczególnych elementów projektu w innych 
miastach np. Żyrardów, Błonie, Sochaczew, Ożarów Mazo-
wiecki, Rawa Mazowiecka czy Skierniewice.

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Spotkanie

Narada z sołtysami
W czwartek ( 1.10.2015r) w Urzędzie Miejskim w Mszczo-
nowie odbyło się spotkanie burmistrza Józefa Grzegorza 
Kurka z przedstawicielami 34 sołectw z terenu całej gminy. 
Była to świetna okazja do zapoznania się z planami gminy na 
bieżący rok oraz wspólnego przedyskutowania problemów z 
którymi borykają się mieszkańcy wsi.

Fundusz sołecki
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że w dalszym ciągu 
gmina Mszczonów będzie wydzielała w swoim budżecie 
środki na tzw. fundusz sołecki, w tym na cele wskazane przez 
dane sołectwo. 
Burmistrz zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby środki pocho-
dzące z funduszu sołeckiego były przeznaczane głównie na 
naprawy i remonty dróg, a w dalszej kolejności na pozostałe 
zadania.
Dzięki takiemu rozwiązaniu w 2016 roku dokończone zostaną 
wszystkie remonty dróg wiejskich metodą tłuczniową.
Od 2017 roku samorząd planuje ruszyć także z przebudową 
dróg metodą  powierzchniowego utrwalenia. 
Szef mszczonowskiego ratusza oświadczył także, że obecna 
kadencja to okres wzmożonego pozyskiwania środków euro-
pejskich na inwestycje twarde w tym głównie na drogi szcze-
gólnie na obszarach wiejskich.
Do pozyskania są 3 miliony złotych, które w całości przezna-
czone zostaną na gminne arterie.
W pierwszej kolejności będą modernizowane szlaki komu-

nikacyjne, które spełniają określone parametry techniczne 
według wytycznych do ubiegania się o dofinansowanie. W 
dalszej kolejności samorząd przystąpi do budowy pozosta-
łych dróg w całości finansowanych z budżetu gminy.
Korzystając z okazji burmistrz Kurek wyjaśnił, że w 
poprzednim rozdaniu Unia Europejska finansowała rewitali-
zacje centrów wsi. W związku z tym samorząd przeprowa-
dził przebudowę centrum wsi Bobrowce, Piekary, Lutkówka, 
Wręcza, Osuchów.
Według wytycznych wsparcie finansowe należało się miejsco-
wościom, gdzie zlokalizowana jest szkoła, straż czy kościół. 

Oświetlenie uliczne
Gmina przystąpiła do sukcesywnej wymiany starego oświe-
tlenia ryczałtowego na nowe.
W związku z tym samorząd zabezpieczył środki z własnego 
budżetu na docelowe,  nowoczesne oświetlenie uliczne.
Burmistrz apelował do sołtysów o informowanie urzędu o 
awariach lamp ulicznych.

Numery porządkowe posesji
Jednym z punktów narady z sołtysami było omówienie 
kwestii związanej z częstym brakiem numerów porządko-
wych posesji. 
Burmistrz Mszczonowa zaapelował, aby każde gospodarstwo 
było oznaczone stosowną tabliczką z numerem nierucho-
mości, bowiem to wpływa także na bezpieczeństwo samych 
domowników, gdyż brak numeru domu oznacza niemożność 
zlokalizowania posesji chociażby przez wezwane pogotowie 
ratunkowe.

Sprawy różne
Burmistrz poinformował, że od nowego roku w Urzędzie 

będzie zabiegał o zmianę  rządowych zamiarów. Ustosunko-
wując się  do całej sprawy stwierdził:  „Głównym problemem 
jest fakt że plany krajowe nie pokrywają się z planami woje-
wódzkimi i z planami dla gmin. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż 
ta linia ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego naszego kraju. Niestety ktoś posta-
nowił, że poprowadzi ją trasą  szalenie dla nas niekorzystną. 
Robimy wszystko,  aby wpłynąć na zmianę przebiegu tej 
energetycznej mega-magistrali. W tym celu m.in. wziąłem 
udział w spotkaniu z kandydatką PIS-u na Premiera RP, panią 

Beatą  Szydło, jakie pod koniec września odbyło się w Żyrar-
dowie. Mogę  zapewnić mieszkańców, że staramy się uczynić 
wszystko, żeby nasza gmina nie została przy tej inwestycji 
skrzywdzona. Jak skuteczne będą nasze zabiegi dowiemy 
się niebawem. Omawiając ten problem ponownie musimy 
odnieść się   do zbliżających się  wyborów parlamentarnych. 
W nich jest dla nas nadzieja.  Po raz kolejny okazuje się,  jaki 
wpływ na nasze, gminne życie ma wielka polityka.”.   

MM

WIEŚCI Z RATUSZA
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Miejskim będą uruchomione bezpłatne porady prawne dla 
mieszkańców.
Ponadto szef mszczonowskiego ratusza zwrócił się prośbą do 
mieszkańców o rejestrowanie swoich numerów telefonów 
w darmowym systemie powiadamiana SMS. Formularz 
dostępny jest na stronie www.mszczonow.pl. 
Józef Grzegorz Kurek, za pośrednictwem sołtysów apelował 
do  mieszkańców o wsparcie samorządu przez aktywny udział 
w protestach przeciwko próbie instalacji na terenie gminy 
Mszczonów linii wysokiego napięcia 400 kV. 
Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO zwróciła się z prośbą do właści-
cieli nieruchomości o przycinanie odrostów drzew i krzewów, 
wyrastających z prywatnych posesji na pobocza dróg. Wysta-
jące na ulice gałęzie znacznie utrudniają przejazd autobusów 
szkolnych dowożących dzieci do szkół. 
Korzystając z obecności przedstawicieli sołectw Barbara 
Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
poinformowała, że od 1 października br. zmieniają się kryteria 
pomocy społecznej. 
Kierownik omówiła także akcję „Koperta Życia” skierowaną 

do osób, starszych, chorych i samotnych, zachęcając sołtysów 
do wzięcia udziału w akcji. 

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają 
lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skie-
rowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samot-
nych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyj-
mowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliż-
szych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi 
informacjami powinien być przechowywany na lodówce, 
czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem 
jest łatwo dostępne.

Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie poinformowała, że w paździer-
niku po raz kolejny zorganizowana będzie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych z terenu gminy Mszczonów.

Łukasz Nowakowski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego 2007-2013.
Z początkiem sierpnia bieżącego roku gmina Mszczonów 
oficjalnie odebrała od wykonawcy oczyszczalnię ścieków w 
Grabcach Józefpolskich, której modernizacja zakończyła się 
wraz z  końcem lipca.  
Trwającą od czerwca 2014 roku przebudowę zrealizowano 
w wyniku podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego. Na ten cel gmina Mszczonów uzyskała 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację 
projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczysz-
czalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”.
Samorząd Mszczonowa uzyskał wsparcie finansowe 
na poziomie 77,01 % ,co stanowi kwotę 11 318 851,32 
złotych, przy całkowitej wartości projektu w wysokości 
16 749 134,04 złotych.
Wykonawcą  moder-
nizacji oczyszczalni 

Inwestycje

Oczyszczalnia ścieków na miarę XXI wieku

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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zostało wybrane konsorcjum Firm 
w składzie: Lider - FAMBUD – Jerzy 
Pietrzak Sp. z o.o. z siedzibą w 
Skierniewicach oraz  Partner -Eko-
MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwi-
nowie za kwotę 12.878.100,00 
zł. Natomiast funkcję inżyniera 
kontraktu na budowie pełniła 
Firma SAFEGE Oddział w Polsce 
z siedzibą przy ul. Solec 22 w 
Warszawie za kwotę 212.790,00 
złotych.
W ramach prac Wykonawca prze-
prowadził modernizację obiektu 
dostosowując procesy technolo-
giczne do aktualnych wymagań 
dotyczących jakości ścieków 
oczyszczonych i odprowadzanych 
do odbiornika oraz unowocze-
śnienie rozwiązań technicznych 
dla eliminacji uciążliwych prac ręcznych.
Oczyszczalnia wymagała bowiem wymiany urządzeń wypo-
sażenia technologicznego oraz budowy nowego węzła prze-
róbki osadu.
W celu usprawnienia pracy oczyszczalni w ramach projektu 
wprowadzono nowe urządzenia wstępnego, mechanicz-
nego oczyszczania – kraty gęstej i piaskownika, dzięki którym 
wyeliminowany został etap uciążliwych prac ręcznych.

W wyniku modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami 
na oczyszczalni zostało zautomatyzowane. Dodatkowo wyko-
nano gruntowny remont istniejącego budynku administra-
cyjno-technicznego polegającego na wymianie pokrycia 
dachowego, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie 
instalacji wewnętrznych, przebudowie kotłowni oraz 
adaptacji pomieszczeń na potrzeby załogi w tym  m. in. dosto-
sowanie szatni, łazienek i pokoju socjalnego do wymagań 
przepisów. Ponadto teren oczyszczalni zyskał nowy wygląd 

WIEŚCI Z RATUSZA
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dzięki remoncie istniejących dróg wewnętrznych oraz wpro-
wadzeniu nowych nasadzeń zieleni.
Przypomnijmy, że nadrzędnym celem projektu była poprawa 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie 

gminy Mszczonów i ich ochrona przed zanieczyszczeniami.
Realizacja  tego celu nastąpiła poprzez działania służące 
uporządkowaniu gospodarki ściekowej: rozbudowę kanali-
zacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.
Projekt zakładający wdrożenie nowoczesnych technologii 
oczyszczania ścieków przyczynił się do spełniania  przez 
gminę obowiązków w zakresie gospodarki ściekowej wynika-
jącej z dyrektyw unijnych oraz Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych.
Warto podkreślić, że projekt podzielony został na kilka 
etapów. Pierwsze dwa obejmowały budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 4,2 km 
w Grabcach Józefpolskich, która została zrealizowana w 
latach 2011-2012 oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 
Osiedlu Spokojna w Mszczonowie w ulicach Ks. Poniatow-
skiego, Spokojna, Bagno, Boczna i ulicy Szkolnej, łącznie 1,8 
kilometra. Prace zostały zrealizowane w latach 2010 – 2011.
Ostatnim etapem projektu była zaś modernizacja i rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Zmiana kryterium  
w pomocy społecznej 

i świadczeniach 
rodzinnych

Od 1 października 2015 roku kryterium 
uprawniające do świadczeń z pomocy 
społecznej to:

•	 dla osoby samotnie gospodarującej – 
maksymalnie  634,00 zł 

•	 dla osoby w rodzinie – maksymalnie  
514,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 paździer-
nika 2016 r. kryterium dochodowe uprawnia-
jące do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 
zasiłku rodzinnego wynosi:

•	 kryterium ogólne - 674,00 zł

•	 kryterium dla rodziny z dzieckiem 
niepełnosprawnym - 764,00 zł

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 paździer-
nika 2016 r.

Wysokość zasiłków rodzinnych wynosi:

•	 na dziecko w wieku do ukończenia 5 
roku życia – 89, 00 zł;

•	 na dziecko w wieku powyżej 5. roku 
życia do ukończenia 18. roku życia 
- 118,00 zł;

•	 na dziecko w wieku powyżej 18. roku 
życia - 129,00 zł.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, 

nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie 
dzieci. W przypadku dziecka legitymującego 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności wysokość dodatku wynosi  
265,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 
jednak niż 530,00 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, wynosi 90,00 zł miesięcznie na 
trzecie i na następne dzieci uprawnione do 
zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego  
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, wynosi:

•	 80,00 zł miesięcznie na dziecko  
w wieku do ukończenia 5. roku życia,

•	 100,00 zł miesięcznie na dziecko  
w wieku powyżej 5. roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego  
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania wynosi:

•	 105,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z zamieszkiwaniem w 
miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły,

•	 63,00 zł miesięcznie na dziecko  
w związku z dojazdem z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, w 
której znajduje się siedziba szkoły.

Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych  
i dodatków do zasiłku rodzinnego pozostają 
bez zmian.

Podwyższenie progów dochodowych i zasiłków 
rodzinnych będzie dwuetapowe, kolejny 
wzrost kryterium dochodowego oraz kwot 
zasiłków nastąpi od 1 listopada 2016 r. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Co nowego w Funduszach  
UE na Mazowszu?

Środki z UE na lata 2014 - 2020 wiążą się 
ze zmianami w zakresie ich rozdyspono-
wywania w stosunku do poprzedniego 
okresu. Przede wszystkim, na poziomie 
regionalnym zarządzana będzie większa 
niż dotychczas pula wsparcia ze środków 
polityki spójności (31,3 mld euro, 
co stanowi ok. 40% budżetu). Istotne 
zmiany dotyczą zwłaszcza Mazowsza, 
które jako jedyne województwo  
z Polski zaliczane jest do regionów lepiej 
rozwiniętych w stosunku do pozosta-
łych regionów kraju (w terminologii 
polityki spójności jest to kategoria 
regionu przejściowego).

Dwa fundusze w jednym programie
W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe 
będzie uzyskanie dofinansowania tzw. 
projektów twardych wspieranych z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych 
na inwestycje w zasoby ludzkie, wspieranych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
Dotychczas projekty miękkie nie wchodziły 
w skład RPO WM i dofinansowywane były z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział 
EFS w mazowieckim programie operacyjnym 
wynosi obecnie 26%.

Wzmacnianie innowacyjności, konkurencyj-
ności i przedsiębiorczości Mazowsza
Na rynek i rozwój przedsiębiorczości przezna-
czone zostanie aż 23% budżetu programu, czyli 
491,5 mln euro. Zdecydowany nacisk położony 
zostanie na urynkowienie prac badawczo- 
rozwojowych (B+R), większe zaangażowanie 
przedsiębiorstw w działania B+R i zastosowanie 
innowacyjnych rozwiązań w firmach.

Inteligentne specjalizacje, czyli rozwijanie 
mocnych stron regionu
Promowane będą projekty wspierające tzw. 
inteligentne specjalizacje regionu, czyli obszary 
o największym potencjale rozwojowym. Na 
Mazowszu wyróżniono cztery inteligentne 
specjalizacje: wysoką jakość życia, bezpieczną 
żywność, inteligentne systemy zarządzania i 
nowoczesne usługi dla biznesu. Wybrane dla 
regionu mazowieckiego inteligentne specja-
lizacje wynikają z Regionalnej Strategii Inno-
wacyjności Województwa Mazowieckiego do 
2030 roku (RIS). RIS to dokument niezbędny 
dla wszystkich, którzy chcą ubiegać się o środki 
z RPO WM. Zawiera on wskazówki, na co należy 
kłaść nacisk, aby region mógł się rozwijać i 
konkurować z innymi regionami w Europie.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Większy wkład własny niezbędny do realizacji 
projektu
Mazowsze jako jedyne w kraju zaliczono do 
regionów lepiej rozwiniętych w Unii Euro-
pejskiej. Stało się tak, ponieważ PKB woje-
wództwa przekroczyło 75% średniej unijnej 
(dla 27 państw członkowskich, bez Chorwacji). 
Maksymalny wkład środków UE na Mazowszu 
nie może przekroczyć 80% wartości projektu. 
W okresie programowania 2007-2013 poziom 
ten wynosił maksymalnie 85%.

Większy udział instrumentów zwrotnych
Okres 2014-2020 jest ostatnim, w którym Polska 
uzyska tak duże wsparcie finansowe z UE, czyli 
120,1 mld euro, w tym 82,5 mld euro w ramach 
polityki spójności. Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju szacuje, że około 5% środków z 
puli, jakie otrzymała Polska na lata 2014-2020 
stanowić będą instrumenty zwrotne, czyli m.in. 
kredyty, poręczenia, niskooprocentowane 
pożyczki. Zdecydowana większość wsparcia 
przekazana będzie jednak w formie dotacji. 
Dotacje dotyczyć będą zwłaszcza projektów 
edukacyjnych, na rzecz włączenia społecznego 
i walki z ubóstwem czy zwiększenia zatrud-
nienia, ale również transportowych, środowi-
skowych czy podnoszących jakość życia.

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) dla 
stolic subregionów województwa mazowiec-
kiego
Regionalne Inwestycje Terytorialne to nowy 
instrument terytorialnego podejścia do 
rozwoju regionu. W ramach RIT samorządy 
będą podejmować wspólne działania inwesty-
cyjne, np. z obszaru transportu. W wojewódz-
twie mazowieckim RIT-y powstaną w subre-
gionie płockim, siedleckim, ciechanowskim, 
radomskim i ostrołęckim. Inwestycje zaplano-
wane w ramach RIT będą finansowane z RPO 
WM.

Zintegrowane podejście do Warszawy i jej 
obszaru funkcjonalnego (ZIT)
Podejście zintegrowane ZIT to podejmo-
wanie wspólnych interwencji ekonomicznych, 
społecznych i przestrzennych przy udziale EFS 
i EFRR w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych na terenach miast wojewódz-
kich i ich obszarów funkcjonalnych. Na terenie 
województwa mazowieckiego dla Warszawy 
i jej obszaru funkcjonalnego, w skład którego 
wchodzi 39 gmin, Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne obejmą przedsięwzięcia z zakresu 
transportu publicznego, poprawy stanu środo-
wiska, przyrodniczego, wsparcia efektywności 
energetycznej oraz promocji gospodarczej 
terenu. Na realizację ZIT zarząd województwa 
mazowieckiego przeznaczył 165 mln euro.

Nastawienie na rezultaty – zapewnienie 
maksymalnych korzyści z funduszy
Nastawienie na rezultaty wymusza większą 
racjonalność podejmowanych decyzji, co do 
przeznaczenia środków z Unii Europejskiej. Do 
planowanych rezultatów po 2020 roku należy 
osiągnięcie m.in. wskaźnika zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lata na poziomie co najmniej 
75%, zwiększenie nakładów na innowacje, 
badania i rozwój do poziomu co najmniej 3% w 
relacji do PKB, a także zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Usprawnienia dla beneficjentów
Kolejna perspektywa to również zmiany podej-
ścia instytucji wdrażających fundusze europej-
skie. Planowane usprawnienia dotyczą m.in. 
uproszczenia procesu aplikowania o fundusze 
unijne oraz przyspieszenia oceny wniosków.

źródło: http://www.funduszedlamazowsza.eu
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Dożynki w Osuchowie, to jedna z  trzech najwięk-
szych imprez plenerowych w  Gminie Mszczonów. W tym roku 
odbyły się  one w dniu 13 września. Za dar chleba, za plony, 
za pomyślność gminy dziękowali w ich trakcie rolnicy z terenu 
całej Ziemi Mszczonowskiej. Towarzyszyli im samorządowcy 
i politycy, a wśród nich: poseł na Sejm RP Maciej Małecki 
(PiS), burmistrz Józef Grzegorz Kurek, starosta Wojciech 
Szustakiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa 
Łukasz Koperski wraz z radymi gminnymi, a także przewod-
niczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki wraz 
z radnymi powiatowymi. Obowiązki gospodarza uroczystości 
pełnił radny Osuchowa, a zarazem wiceprzewodniczący RM 
– Marek Zientek. 

Tradycyjnie uroczystości dożynkowe rozpoczęły się  
Mszą  Świętą w miejscowym kościele pw. Świętego Stani-
sława Biskupa i Męczennika. Eucharystię  sprawowali w 
koncelebrze dziekan mszczonowski ks. prałat Tadeusz Przy-
bylski i proboszcz Osuchowa ks. kanonik Jerzy Witkowski.  Ks. 
dziekan poświęcił dożynkowy bochen chleba i wieńce,  które 
zostały następnie poniesione w procesji na około osuchow-

skiej świątyni, a później  w korowodzie - przy asyście stra-
żaków i  orkiestry  dętej OSP Mszczonów –aż  na pole dożyn-
kowego festynu, jaki odbył się  na placu przy Ośrodku Szko-
leniowym ZUS-u. 

Bochen chleba nieśli starostowie dożynek Marzena Maci-
szewska z sołectwa Piekarowo i Dariusz Olesiński z sołectwa 
Adamowice. To oni wręczyli ten symbol tegorocznych plonów 
burmistrzowi Mszczonowa, a on,  przejmując go,  zobowiązał 
się  tak zarządzać  gminą, aby nikomu w niej chleba nigdy nie 
brakowało. 

Dożynki

Dożynki Gminne w Osuchowie - 2015

Z ŻYCIA GMINY
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Przedstawiciele samorządu i świata polityki z festynowej 
sceny zwracali się kolejno do mieszkańców. Powitanie przy-
byłych gości spoczęło na przewodniczącym i wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej Łukaszu Koperskim i Marku Zientku. 
Poseł Maciej Małecki podkreślał jak ważne są  dla wsi trady-
cyjne wartości i szacunek dla chleba. Starosta Wojciech 
Szustakiewcz wyliczał inwestycje, jakie starostwo przy współ-
udziale gminy  wykonało dla  poprawy warunków życia 
mieszkańców terenów wiejskich. Burmistrz Grzegorz Kurek 
skupił się  w swoim przemówieniu na znaczeniu, jakie ma 
rolnictwo dla gospodarki oraz zachowania tożsamości naro-
dowej i tradycji. Po wystąpieniach przeszedł czas na symbo-
liczne dzielenie chleba. Samorządowcy z tacami pełnymi 
-pieczywa,  wypieków, a nawet ciast- powędrowali do miesz-
kańców,  przybyłych na dożynkowy festyn. Każdy mógł się  
poczęstować. Do każdego dochodzono i zachęcano do spró-
bowania darów, wypieczonych z tegorocznej mąki. Wieńce 
dożynkowe, wykonane przez poszczególne sołectwa, były w 
tym czasie eksponowane przy scenie i oceniane przez komisję  

konkursową. Za najlepszy uznano dzieło, dożynkowej sztuki, 
z Piekarowa. Drugie 
miejsce zajął wieniec 
sołectwa Nosy  
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Przemówienie burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka- 
Dożynki Osuchów 13-09-2015 r. 

Witam wszystkich zebranych, a przede 
wszystkim, przybyłych na uroczystość rolników. To 
Wasze święto -  święto Waszego całorocznego trudu, 
pracy, zmartwień, a w końcu satysfakcji z tego co udało 
się  zebrać z pola. Niewielu rozumie, jaką cenę płacicie 
za to, abyśmy my wszyscy mieli co położyć  na swoich 
stołach Niewielu docenia ten trud.  To źle, że nie każdy 
Polak wie,  jaką wdzięczność jesteśmy Wam winni. Kiedyś 
byliśmy krajem, w którym nawet najmniejszą  drobinę 
chleba podnoszono z ziemi z szacunkiem i całowano. 
Dziś wielu nie szanuje  żywności. Żyje w fałszywym prze-
świadczeniu, że nigdy jej nie zabraknie. Przecież super-
markety są pełne  zapasów.  Nic bardziej błędnego. To 
co pięknie opakowane na półkach sklepów może się w 
chwili kryzysu  wyczerpać w kilka godzin, a wtedy, gdy nie 
będzie zboża  w spichlerzach, ziemniaków w kopcach, 
warzyw, zgromadzonych w przydomowych piwniczkach- 
zapanuje głód.  Mądre narody dbają o swoje rolnictwo. 
Dbają, gdyż  widzą w nim gwarancję, że  ludzie nie 
doświadczą dzięki niemu głodu. Tylko głupcy za nic mają  
spracowane chłopskie dłonie. Kto nimi gardzi – jeszcze 
za to zapłaci łaknieniem i pragnieniem. Kto je całuje z 
szacunkiem doświadczać będzie ich miłości.  Ta miłość 
do pracy, do wysiłku, do ziemi jest potrzebna, aby plony 
były obfite. W tym roku słońce niemiłosiernie paliło to co 
wykiełkowało z uprawianej ziemi. Aura, która sprawiła, 
że wakacje stały się bajeczne jak w tropikach,  nie była 
sojusznikiem polskiego rolnika. Tym większy szacunek 
jesteśmy winni, tym którzy w takich warunkach dbali 
o każe rosnące źdźbło, dojrzewający owoc, czy koły-
sane przez wiatr zboże. Dziękujemy …i nie są  to jedynie 
zwykłe podziękowania. Pracowaliście tak ciężko, a plon 
nie jest obfity. Zainwestowaliście tyle potu, a zapłata za 
trud jest niewielka, więc choć niech nasze DZIĘKUJE dziś 
będzie takie, aby wlało się w Wasze serca i dało siłę na 
kolejny rok zmagań. Z tego właśnie powodu nie zapomi-
namy o dożynkach. O tym starym  święcie – które jest 
wyrazem naszej wdzięczności za plony. Podczas dożynek   
upadamy na kolana w kościele, aby modlitwą  podzię-
kować  temu, który rolniczej pracy błogosławi. Nam tu, na 
Ziemi Mszczonowskiej nie trzeba przypominać, że  „bez 
Boga – nawet do proga”. Pragniemy żyć  według  zasad 
wiary naszych ojców i dziadów. Z  Kościołem idziemy w 
przyszłość. W Stwórcy pokładamy nasze nadzieje. Jemu 
powierzamy nasze smutki i pragnienia. Dziękujemy dziś  
także naszym duszpasterzom, gdyż dożynki, to także 
ich święto. My jesteśmy plonem bożym, a  oni naszymi 
siewcami -  rolnikami na bożym zagonie. Razem stano-
wimy siłę. Lud z kościołem. Dopóki będziemy stanowili 
jedno- Bóg nam będzie błogosławił, a na naszych polach 
dojrzewać będą  obfite plony. Dziękuję  Wszystkim za 
uwagę, za przybycie, za to, że czujecie potrzebę  przy-
należności do naszej Wielkiej Gminnej Rodziny. Dziękuję 
bardzo. 
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Święto Parafii – Odpust u  Świętego Ojca Pio w Mszczonowie 
już  po raz drugi został połączony z wielką  integracją  para-
fialnych rodzin. W niedzielę  27 września zaraz po odpu-
stowej Mszy Świętej, podczas której można było ucałować 
relikwię Świętego Ojca Pio, ksiądz proboszcz Sławomir 
Tulin zaprosił wszystkich do uczestniczenia w rodzinnym 
pikniku, jaki przygotowano na placu przy  kaplicy i plebanii. 
Centralnym punktem odpustowego festynu była wielka, 
profesjonalna scena, której nie powstydziłaby się  większość 
dużych i znanych  imprez plenerowych. To na niej odbył się  

koncert dnia, podczas którego uczestnicy pikniku mogli okla-
skiwać zespół Trzecia Godzina Dnia. W programie festynu nie 
mogło też  oczywiście zabraknąć  występu chluby Mszczo-
nowa – Orkiestry Dętej OSP. Religijne pieśni śpiewała także 
parafialna SCHOLA. Wieczorem do tańca grał zespół VERUS. 
Na scenie miejscowa młodzież wystawiła ponadto  spektakl 
dla najmłodszych,  zatytułowany „Królewna Śnieżka”. Dopeł-
nieniem atrakcji dla dzieci były: „dmuchańce - skakańce”, 
przejażdżki bryczkami, możliwość zakosztowania rajdowej 
jazdy  zabytkowym motocyklem, a także tory przeszkód i 
punkty zabaw. Dorośli mogli natomiast podziwiać  zabytkowe 
pojazdy, przyprowadzone przez pasjonatów motoryzacji i 
popróbować szczęścia w loterii fantowej, z której dochód 
był przeznaczony na sfinansowanie zimowego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży  z parafialnych organizacji. Na ten sam 
cel trafić również  mają  pieniądze uzyskane ze sprzedaży: 
ciast, potraw grillowych, kanapek, a także napojów, sprzeda-

Odpust

Rodzinne świętowanie –  
Odpust u Świętego Ojca Pio

Poniatki i Bronisławka. Nagrody dla zwycięzców oraz wyróż-
nienia dla pozostałych sołectw, również  uczestniczących  w 
konkursie wręczył były premier Waldemar Pawlak, który na 
czas gali dożynkowych wieńców przybył do Osuchowa. 

W bloku artystycznym osuchowskich dożynek 
znalazło się  wiele atrakcji. Pierwszą był koncert Orkiestry 
Dętej OSP z Mszczonowa oraz  występ jej   grupy tamburma-
jorek i marżonetek. Gorące brawa zebrała   Rewia „Przeboje 
PRL-u” - w wykonaniu zespołów,  działających przy  MOK-u. 
Zasłużenie podobały się  występy dzieci z Zespołu Szkół 

w Osuchowie. O dobrą  muzykę  do tańca późnym popo-
łudniem i wieczorem zadbały natomiast trzy kapele: „Clip 
Dance”, „Hot Sun” i  „Cliver”. Spore zainteresowanie wzbu-
dził konkurs o beczkę piwa. Uczestnicy dożynkowej zabawy 
korzystali też  ze szkolnej loterii fantowej, jaka działała dla 
wspomożenia konta Rady Rodziców osuchowskiego Zespołu 
Szkół. 

Część artystyczną  dożynek przygotował Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury. 

Mateusz Milczarek  
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W niedzielę 6 września odbył się dożynkowy piknik zorga-
nizowany przez  Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw 
Ekonomiczno-Społecznych (MRIES).
W tym roku po raz trzeci lokalne stowarzyszenie z Puszczy 
Mariańskiej zorganizowało imprezę promującą lokalne inicja-
tywy tzw. Skarbnicę Inicjatyw. Uroczystość tym razem połą-
czona była z tradycyjnym świętem plonów. 
W ramach współpracy w pikniku udział wzięła gmina 

Mszczonów, która w swoim namiocie promocyjnym zapre-
zentowała ofertę mszczonowskich TERM i produktu tury-
stycznego „Weekend z Termami Mszczonów. Ponadto zapre-
zentowano materiały promocyjne, mapy, foldery oraz inne 
gadżety promocyjne Mszczonowa, które wzbudziły ogromne 
zainteresowanie.
Mszczonów zaprezentował się również artystycznie w 
rewii  „Przeboje PRL-u”,  w  wykonaniu zespołów działających 
przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury.

Łukasz Nowakowski

Dożynki

Piknik połączony z Dożynkami

wanych przez zaangażowanych parafian, wszystkim, którzy 
zechcieli uczestniczyć  w wielkiej, odpustowej integracji 
rodzin. Odpust był nie tylko świętem religijnym, ale także 
zbiorowym wysiłkiem na rzecz promocji parafii i zadbania 
o jej najmłodszych członków. Festynowe  chwile radości 
i zabawy, przełożą  się na feryjną  frajdę  dla małych mini-
strantów i członków Scholki. Bezcenny  zdaniem proboszcza 
Tulina jest   też  ten wspólny czas,  spędzony  przy kaplicy 
przez całe parafialne rodziny. Wszyscy w tygodniu mamy tak 
mało czasu dla siebie, więc dobrze, że choć  podczas takiego  
festynu możemy razem, rodzinnie uczestniczyć  w godnej 
zabawie na chwałę  Parafii i jej Wielkiego Patrona.  

Na zakończenie   warto wspomnieć  o ognisku, jakie było 

podsumowaniem odpustowego  dnia  i nagrodach,  rozda-
wanych ze sceny tym, którzy aktywnie uczestniczyli w festy-
nowych atrakcjach. Najmłodsi,  biorący udział w konkursach 
i zabawach  z rąk duszpasterza parafii otrzymywali na scenie 
upominki. Dorośli, uczestniczący w  loterii,  na pożegnanie 
wzięli natomiast udział w losowaniu nagród głównych, czyli: 
dwóch rowerów, telewizora, drukarki i nawigacji samocho-
dowej. 

Przy takim rozmachu tegorocznego odpustu, trudno sobie 
nawet wyobrazić, czym ksiądz proboszcz wraz ze swoimi 
parafianami zaskoczy nas w roku przyszłym. 

MM
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W czwartek 10 września Sławomir Zieliński, dzielnicowy z 
mszczonowskiego komisariatu policji w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przeprowadził dla uczniów z 
klas I-III Szkoły Podstawowej w Mszczonowie praktyczną lekcję 
z zasad poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię.
Dzieci miały okazję przećwiczyć pod czujnym okiem poli-
cjanta właściwe przechodzenie po przejściu dla pieszych oraz 
pochwalić się znajomością znaków drogowych.
Jak tłumaczy dzielnicowy Sławomir Zieliński głównym celem 

przeprowadzanych zajęć jest pokazanie najmłodszym uczniom 
w jaki sposób należy zachować się na przejściu dla pieszych, 
czego nie wolno robić idąc poboczem i chodnikiem  oraz jak 
sprawić, aby być widocznym dla kierowców.
Policjant zabrał uczniów na krótką wycieczkę w rejony szkoły, 
opowiedział na co należy zwracać uwagę, gdy chce się przejść 
przez jednię oraz wyjaśnił czym różnią się przejścia dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną, od tych które jej nie posiadają.
Dzieci zdobyły podczas tej niecodziennej lekcji także podsta-
wowe informacje dotyczące znajomości znaków drogowych 
oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczulone także 
zostały na zagrożenia mogące wynikać z braku stosowania się do 
przepisów ruchu drogowego.

Łukasz Nowakowski

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie do szkoły

Trwa peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży po 
Diecezji Łowickiej. W sobotę  26 września Krzyż oraz  Ikona 
Matki Bożej Salus Populi Romani-  zostały przywiezione do 
dekanatu mszczonowskiego. Oba znaki zostały podarowane 
młodzieży przez Wielkiego Papieża Świętego Jana Pawłą II. 
Są  one zawsze obecne podczas Wydarzeń Centralnych ŚDM, 

a wcześniej krążą po świecie, gromadząc ludzi na modlitwie i  
adoracji, czym przygotowują wiernych na to niezwykłe wyda-
rzenie. Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania 
młodych, których pomysłodawcą był św. Jan Paweł II. Dzięki 
niemu młodzież  zgromadziła się w Rzymie w roku 1984 i 1985. 
Te dwie pierwsze manifestacje młodości i gorącej  wiary zostały  
zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia 
(1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985). 
Wtedy właśnie narodziła się  idea ŚDM. Od tej pory młodzi 
chrześcijanie spotykali się już  ze sobą i głową kościoła katolic-
kiego w: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), 
Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryżu 
(1997), ponownie w Rzymie (2000),  Toronto (2002),  Kolonii 
(2005), Sydney (2008), Madrycie (2011) i  Rio de Janeiro (2013). 

Światowe Dni Młodzieży

Dotknij Miłosierdzia, czyli przybycie 
Krzyża i Ikony ŚDM do Mszczonowa

Z ŻYCIA GMINY
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Po Janie Pawle II organizowanie ŚDM przejął jego następca Bene-
dykt XVI, a następnie papież Franciszek. W roku przyszłym w 
Krakowie, to właśnie z nim spotka się młodzież  z całego świata. 
Już  dziś  przygotowujemy się  do tego niezwykłego święta.  
Każda z polskich diecezji przyjmie przed Wydarzeniami Central-
nymi część z ich uczestników. Około 2500 osób gościć  będzie 
także na terenie Diecezji Łowickiej. Przybycie Krzyża i Ikony na 
naszą ziemię  jest zapowiedzią tej pielgrzymki młodości. 

Przyjazd symboli ŚDM do Mszczonowa miał uroczystą  
oprawę. Krzyż i Ikona zostały ustawione na scenie, jaka stanęła 
przy  mszczonowskim pomniku Wielkiego Papieża. Mszę 
Świętą w tym miejscu  sprawował sam biskup ordynariusz 
Andrzej Franciszek Dziuba. Towarzyszyli mu obaj mszczonowscy 
proboszczowie: ks. dziekan Tadeusz Przybylski i ks. Sławomir 
Tulin. Podczas homilii biskup łowicki zaapelował, aby prze-
słaniem, odbywającego się  nawiedzenia  było hasło „Dotknij 

Miłosierdzia”. Po zakończeniu Eucharystii  oba symbole ŚDM 
zostały poniesione przez wiernych ulicami Mszczonowa, aż do 
kaplicy Parafii Świętego Ojca Pio. Podczas tej  niezwykłej  Drogi  
Krzyżowej,  w rozważaniach przywoływane były  najistotniejsze  
wydarzenia z 14 odbytych już  spotkań papieskich z młodzieżą 
świata. Dzień nawiedzenia zakończył się  adoracją  Krzyża i Ikony. 
Wierni czuwali i modlili się przy nich w kaplicy, aż do godziny 
00:30. Każdy mógł wtedy dotknąć i ucałować  symbole ŚDM oraz 
prosić przy nich  o łaski, przebaczenie oraz  miłosierdzie. Przy 
ikonie odśpiewany też  został Apel Jasnogórski.  

W Drodze Krzyżowej wraz z mieszkańcami Mszczonowa i 
okolicznych miejscowości szli także strażacy ochotnicy z Mszczo-
nowa i Wręczy, a także przedstawiciele samorządu wraz z burmi-
strzem Józefem Grzegorzem Kurkiem

MM

Geotermalny Mszczonów jest pionierem w zakresie podejmo-
wanych działań ekologicznych.
Miasto słynie bowiem z innowacyjnej metody wykorzystania 
podziemnych, naturalnych źródeł wody geotermalnej termalnej 
wykorzystywanej do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych oraz 
co jest ewenementem na skalę europejską- do celów pitnych.
Dlatego też Geotermia Mazowiecka w ramach podpisanego 
projektu badawczego z  Instytutem Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią, Politechniką Śląską i Państwowym Insty-
tutem Geologicznym rozpoczęła analizę wody i jej koncentratu 
w celu określenia typu chemicznego mszczonowskiego źródła 
geotermalnego.
Zdaniem Marka Balcera, prezesa Geotermii Mazowieckiej 
wyniki pierwszych badań są pozytywne.
- Pierwsze wyniki są bardzo optymistyczne bowiem mszczo-
nowska woda ma właściwości lecznicze z uwagi na dużą zawar-
tość krzemu i innych pożytecznych dla naszego zdrowia pier-
wiastków. Badania wykazały, że woda z otworu Mszczonów 
porównywalna jest ze znaną „Nałęczowianką”, „Cisowianką” 
oraz „Piwniczanką”. Jeżeli dalsze badania potwierdzą wyjątko-

wość mszczonowskiego źródła wówczas warto pomyśleć nad 
stworzeniem w Mszczonowie pijalni wód mineralnych zlokalizo-
wanej przy mszczonowskich Termach – tłumaczy Marek Balcer.

Lecznicze właściwości krzemu mają ogromne znaczenie w zapo-
bieganiu osteoporozie, mają wpływ na włosy, paznokcie i skórę, 
utrzymują elastyczność tętnic, biorą udział w tworzeniu kola-
genu i absorbcji wapnia. Krzem jest także przydatny w proce-
sach regeneracji tkanek i gojeniu się ran.
Projekt realizowany przez Geotermię trwać będzie do 2018 
roku. 
 

Łukasz Nowakowski

Gotermia Mazowiecka

Pijalnia wód w Mszczonowie?

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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11 września w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury odbył się  wernisaż  prac Dominiki Radomskiej. Wystawa 
nosi skromny tytuł „KÓŁKO I KRESKA”, ale tak naprawdę – 
choćby ze względu na część zaprezentowanych prac- powinno 
się  ją  podpisać  „na tęczowo”. Barwy, rozmach i wyobraźnia 

artystki, wyrażona w jej dziełach zachwycają  i zniewalają  widza. 
Naprawdę warto zobaczyć,  zgromadzone w MOKu,  wytwory 
natchnienia  i wprawnej dłoni malarki. Działają  one  relaksująco 
na  oglądających. Poprawiają  nastrój. Wręcz odstresowują. 

Na  otwarcie wystawy  przybyli do MOK-u przyjaciele artystki, 
a także spora grupa mszczonowskich pasjonatów sztuki. Powi-
tania wszystkich gości dokonali wspólnie: kierownik MOK_u 
Marek Baumel oraz opiekunka Małej Galerii Anna Lipińska 
-Broda. Prace Dominiki Radomskiej można było oglądać  w 
MOK-u  do 16 października. 

MM

MOK

Relaksujący wernisaż 

Połączone uroczystości jubileuszu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie i inauguracji  roku akademic-
kiego Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  - 

2 października 2015 r. 

 Już  65 lat minęło od rozpoczęcia działalności Miejskiej   
Biblioteki   Publicznej w Mszczonowie. Jej szacowny jubi-
leusz był obchodzony 2 października w sali widowiskowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.  Obchodom towarzy-
szyło otwarcie  wystawy, poświęconej historii biblioteki, jaką  
wyeksponowano w Małej Galerii MOK-u. W uroczystościach 

uczestniczyli  nie tyko miejscowi pasjonaci czytelnictwa, 
pracownicy MBP i zaproszeni na jubileusz goście, ale także 
studenci mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
którzy tego dnia obchodzili w MOK-u inaugurację  roku 
akademickiego 2015/16. 
Wszystkich zebranych powitały wspólnie dyrektor MOK-u,  
Grażyna Pływaczewska wraz z dyrektor MBP  Anną Czar-
necką. Następnie rys historyczny biblioteki przedstawiły 
wspólnie bibliotekarki - Jolanta Matusiak i  Aleksandra 
Karolak. Uzupełnieniem prelekcji  była  prezentacja multime-
dialna, bogato ilustrowana archiwalnymi zdjęciami. Miłym i 
nieoczekiwanym akcentem uroczystości  było wręczenie pani 
Annie Czarneckiej wyróżnienia dla mszczonowskiej Biblioteki 
za udział w konkursie na najlepszą formę promocji czytel-
nictwa,  przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Bibliote-
karzy Polskich. Przekazania wyróżnienia swej następczyni 
dokonał były dyrektor MBP  Łukasz Krzysztof Załęski, który 

MBP i MUTW

To był wielki dzień dla wszystkich 
mszczonowskich pasjonatów czytelnictwa

Z ŻYCIA GMINY
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w swym przemówieniu  podziękował również za prawie 
3-letnią owocną współpracę z pracownikami Biblioteki  oraz 
władzami  samorządowymi, bez udziału których – jak zazna-
czył- nie byłaby możliwa niedawna, pełna   modernizacja 
MBP. W odpowiedzi na to wystąpienie głos zabrali przedsta-
wiciele władz samorządowych: przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski i przewodnicząca Komisji Oświaty RM 
– radna Barbara Gryglewska.  Prawdziwym prezentem dla 
wszystkich uczestników połączonych uroczystości jubileuszu 
i inauguracji roku akademickiego był  koncert piosenkarki 
Danuty Stankiewicz, zatytułowany „Warszawo ma”. Utytuło-
wana artystka, mająca w swoim dorobku  wiele programów 
i spektakli muzycznych oraz niezapomnianych  recitali  tym 
razem, wystąpiła z repertuarem,   przedstawiającym życie i 
kulturę żydowską w czasach wojny. 
Po koncercie głos zabrał  burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek, który podziękował wszystkim osobom, które 
swoją  pracą  i zaangażowaniem przyczyniły się  do rozwoju 

czytelnictwa w Gminie Mszczonów. Kolejnym punktem 
uroczystości było rozdanie nagród za udział w konkursie foto-
graficznym „Selfie z Mszczonowem w tle”, jaki  został prze-
prowadzony w ramach obchodów 25-lecia samorządu tery-
torialnego. Nie obyło się  też  bez uhonorowania najlepszych 
Czytelniczek i Czytelników, korzystających z zasobów MBP. 
W chwilę później nagrody za aktywną  postawę  odebrali 
też  najgorliwsi studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Nim jednak doszło do ich uhonorowania głos zabrały osoby 
odpowiedzialne za działalność  UTW:  rektor prof. dr hab. 
Witold Rakowski i przewodniczący MUTW Piotr Słojewski.   
Ostatnim punktem uroczystego wieczoru był poczęstunek w 
sali klubowej MOK_u, gdzie między innymi każdy mógł skosz-
tować tortu w kształcie otwartej księgi z wypisaną sentencją: 
„Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. 

Mateusz Milczarek 

W ubiegły piątek, 2.10 odbyła się już piąta w tym roku zbiórka 
krwi. Zainteresowanie podzieleniem się tym czerwonym 
złotem okazało się bardzo, bardzo duże. Chętni krwiodawcy 
zgłaszali się nawet w ostatnim kwadransie postoju ambulansu. 
Podsumowując udało się uzbierać 27,5 l. dzięki pomocy 62 z 76 
zadeklarowanych i chętnych do oddania osobom krwi. Jest to 
jak na-razie rekord naszych dotychczasowych zbiórek i mamy 

ogromną nadzieję, że 
każde następne będą 
również cieszyć się tak 
dużym zainteresowa-
niem. Kolejna szansa 
na pobicie rekordu już 
11 grudnia.

Tekst i foto HDK 
„Strażak” OSP 

Mszczonów

OSP

Rekordowa zbiórka krwi

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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LEĆ WALCZYĆ Z BIEDĄ
Dołącz do Drużyny SuperW – zostań wolontariuszem!

Co roku do SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZY-
SZŁOŚCI zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej 
pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworzą 
Drużynę SuperW, łączą biednych i bogatych.

W tym roku walczymy z biedą ze zdwojoną siłą – zapra-
szamy Cię do zostania wolontariuszem AKADEMII PRZY-
SZŁOŚCI lub SZLACHETNEJ PACZKI, co oznacza, że sam 
wybierasz rolę, w jakiej zmieniasz świat. Jako SuperW 
Akademii pomożesz dziecku przejść od porażki w szkole 
do sukcesu w życiu, a jako SuperW Paczki przekażesz 
impuls do zmiany potrzebującej rodzinie.

Aplikuj, jeśli:
• masz w sobie chęć niesienia pomocy
• chcesz się rozwijać i brać udział w szkoleniach
• lubisz pracę na wysokich obrotach i kochasz 

wyzwania
• chcesz dołączyć do prestiżowej Drużyny SuperW
• masz ukończone 18 lat

Zadania wolontariusza Paczki:
• spotkania z potrzebującymi rodzinami oraz pomoc 

tym, dla których jest
• ona realną szansą na zmianę
• współpraca z darczyńcami
• działania w drużynie wolontariuszy w celu poszuki-

wania darczyńców,
• organizacji magazynu i transportu paczek itp.

Zadania wolontariusza Akademii:
• spotkania z dzieckiem i pomaganie mu w pokony-

waniu szkolnych trudności
• współpraca z darczyńcami
• działania w drużynie w celu organizacji wydarzeń dla 

dzieci,
• współpracy ze szkołami itp.

Co możesz zyskać:
• realny wpływ na otaczającą Cię rzeczywistość
• radość z niesienia pomocy
• szansę na sprawdzenie się w działaniu
• rozwój cenionych kompetencji takich jak: komuni-

kacja, praca w zespole,
• budowanie relacji, organizacja własnego czasu
• udział w szkoleniach
• nową paczkę przyjaciół i znajomych

Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA pomogła 19 580 
rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie, a AKADEMIA 
PRZYSZŁOŚCI 1800 dzieciom.

Leć walczyć z biedą! Zgłoś się na: www.superw.pl 

KRZYSZTOF ŁĘCKI
Lider Rejonu Mszczonów i okolice

w proj. SZLACHETNA PACZKA
tel. 724-431-224

https://www.facebook.com/szlachetnapaczka.mszczonow

Z ŻYCIA GMINY

http://www.superw.pl
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Koperta życia
Twoja nadzieja na szybką 

i skuteczną pomoc

Koperta życia to dla ratow-
ników medycznych szybki 
dostęp do informacji o 
Twoim zdrowiu. Może to 
być ratunek dla wielu star-
szych, chorych i samot-
nych osób.

Jak działa „Koperta życia”? 

Każdy otrzymuje:

•    plastikową kopertę
• kartę informacyjną do 
wypełnienia
•    naklejkę na lodówkę
•    naklejkę na kopertę

Instrukcja

• wypełnij kartę informa-
cyjną
• włóż wypełnioną kartę 
informacyjną do koperty
• na kopertę naklej naklejkę 
„Koperta życia”
• kopertę z naklejką umieść 
w lodówce tak, aby była 
zawsze dostępna i widoczna
• na lodówkę przyklej 
naklejkę z napisem „TU JEST 
Koperta życia”.

RATUNEK W LODÓWCE

     „Koperta Życia” może być 
ratunkiem dla wielu star-
szych, chorych i samotnych 
osób. Jest to akcja, która ma 

usprawnić pracę zespołów 
ratownictwa medycznego i 
niejednokrotnie uratować 
życie potrzebującym. Na 
specjalnym formularzu 
zapisane są najważniejsze 
informacje na temat stanu 
zdrowia. Są to kluczowe dane 
dla podjęcia przez ratow-
ników szybkich i trafnych 
decyzji. Wypełniony formu-
larz wkłada się do specjalnie 
przygotowanej koperty, a tę 
z kolei do lodówki.

Dlaczego lodówka? Bo jest 
to urządzenie praktyczne 
obecne w każdym domu. 
Ratownikom medycznym 
łatwiej jest ją zlokalizować 
niż np. szufladę. Na lodówce 
naklejona jest specjalna 
naklejka z informacją, która 
sygnalizuje, że chory korzysta 
z „Koperty życia”.

Często zdarza się, że po przy-
jeździe karetki są problemy 
z wdrożeniem zabiegów 
ratujących zdrowie lub 
życie. Schorowani pacjenci, 
szczególnie ci, w podeszłym 
wieku, nie znają terminologii 
medycznej i nie potrafią spre-
cyzować przebytych badań 
czy zabiegów przeprowadza-
nych podczas ostatnich wizyt 

w szpitalu. Czasem trudno o 
logiczny kontakt z pacjentem. 
Jeśli będziemy wiedzieli, 
gdzie w mieszkaniu znajduje 
się karta choroby pacjenta, 
to zdecydowanie szybciej 
będzie można zdiagnozować 
uczulenia, choroby, wdrożyć 
leczenie i postępowanie 
ratunkowe.

O „Kopercie życia” będą poin-
formowani ratownicy pogo-
towia obsługujący gminę. 
Kopertę wraz z formularzem 
i instrukcją można będzie 
też bezpłatnie odebrać pod 
niżej podanym adresem oraz 
uzyskać dodatkowe infor-
macje i pomoc w wypeł-
nieniu formularza:

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów

tel. 46 857 27 82
tel. 46 857 12 73

lub u każdego sołtysa 
na terenie gminy 
Mszczonów. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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 Gotowanie, to podobnie, jak medycyna czy piłka 
nożna, jedna z tych dziedzin, na której podobno znają się 
wszyscy Polacy – a przynajmniej tak im się wydaje. Tak 
naprawdę nie jest jednak ważne, czy swoimi umiejętnościami 
dorównuje się Magdzie Gessler lub Robertowi Makłowiczowi. 
Najważniejsze jest to, by potrawy były smaczne oraz zdrowe - 
właśnie na tej myśli swój Projekt „Zdrowo, bo wiejsko” oparła 
grupa Zimniczanek – członkiń lokalnego Koła Gospodyń Wiej-
skich. Panie, pod przewodnictwem liderki grupy, sołtysowej 
Zimnic Anety Szczepańskiej, postanowiły pokazać swoim 
sąsiadom i wszystkim mieszkańcom okolicznych wsi jak należy 

gotować. Za cel obrały sobie obalenie mitu, że 
zdrowe odżywianie jest niesmaczne, drogie i czaso-

chłonne. Sukces zamierzały osiągnąć poprzez cykl pokazów 
gotowania połączonych z wystąpieniami dietetyka. Wszystkie 
one odbywały się w piątkowe wieczory w sali szkoły podsta-
wowej w Piekarach, której dyrektorem jest jedna z członkiń 

Koło Gospodyń Wiejskich

Zimniczanki pokazują jak gotować

Z ŻYCIA GMINY

„DAMA”, to filmowa opowieść o byłej Pierwszej Damie 
RP, Marii Kaczyńskiej, wyreżyserowana przez damę polskiego 
dziennikarstwa Marię Dłużewską. Publiczny pokaz tego 
dzieła w Mszczonowie odbył się w niedzielę 18 października 
w sali kinowej MOK-u.  Zaproszona na niego została sama 
reżyser filmu. Powitali  ją  osobiście burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek i dyrektor MOK-u Grażyna Pływa-
czewska. Następnie burmistrz Kurek podziękował przybyłym 
na seans mieszkańcom Mszczonowa. Po wyświetleniu doku-
mentu Maria Dłużewska odpowiadała na pytania widzów. 
Ta niezwykle utalentowana osoba, która jest jednocześnie 
scenarzystką, aktorką i  dziennikarką, znana jest też  dzięki 
swej opozycyjnej działalności z okresu PRL-u. Jej ostatnie 
dzieła filmowe, to:   Polacy (2013),   Testament (2013),  
Córka (2012),   oraz  dwa filmy,  które nakręciła wspólnie z 
Joanną  Lichocką-  Pogarda (2011) i Mgła (2011).  Burmistrz 
Kurek, podziękował jej za artystyczny wysiłek wręczając 

bukiet kwiatów, natomiast obecna na sali radna Barbara 
Gryglewska,  w imieniu oglądających,  pogratulowała dzien-
nikarskiej  odwagi, wyrażającej się  poruszaniem tematów, 
które pomijane są  w mediach głównego nurtu. 

W s z y s t k i e 
wywiady  wraz z 
innymi materia-
łami, pozyskanymi 
na potrzeby nakrę-
cenia „Damy” 
twórczyni filmu 
zawarła w książce 
swego autorstwa, 
która ukazała się 
pod takim samym 
tytułem. Można ją 
było nabyć na zakoń-
czenie niedzielnego 
spotkania i dodat-
kowo uzyskać na 
jej karcie tytułowej 
dedykacje autorki. 

MM

MOK

DAMA polskiego dziennikarstwa 
odwiedziła Mszczonów 
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Koła. Łącznie, tematyka gotowania objęła pięć spotkań doty-
czących: dań z owoców, potraw z warzyw, wypieku chleba, dań 
z mięsa i ryb oraz przygotowania uroczystego obiadu. Człon-
kinie Koła opowiadały o wartości odżywczej każdej z potraw, 
podpowiadały, jak wybrać najlepsze składniki a także na oczach 
zgromadzonej publiczności przygotowywały wszystkie dania. 
Każdy uczestnik spotkania również mógł się sprawdzić w takich 
czynnościach, jak krojenie warzyw, ocena świeżości owoców 
oraz dobieranie przypraw do mięs a także zadać dietetykowi i 
gospodyniom nurtujące pytania.
 Początkowo, Zimniczanki obawiały się o zaintere-
sowanie swoim pomysłem. W końcu Polacy zwykle uparcie 
powtarzają żywieniowe błędy wyniesione z domu, a najlepsza 
kuchnia, to ta zgodna z przepisami mamy i babci. Tymczasem, 
jak podsumowuje liderka grupy, Aneta Szczepańska zaintere-
sowanie pokazami przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Zamiast pustej sali, za każdym razem witała nas widownia, która 
wymuszała dostawianie dodatkowych krzeseł tak, by wszyscy 
mogli wygodnie zdobywać wiedzę o żywieniu. Uczestnicy byli 
bardzo otwarci, chętnie się uczyli i zadawali wiele pytań. Nie 
zabrakło też ochotników, nawet panów, którzy chcieli pomagać 
nam w gotowaniu, by od razu wrócić do domu z praktycznymi 

umiejętnościami. Nie ukrywam, że najprzyjemniejszą częścią 
każdego wieczoru była degustacja. Niektórzy goście śmiali się, 
że nasze potrawy smakiem i wyglądem na pewno nie ustępują 
tym w telewizji, więc może wśród nas jest następczyni Magdy 
Gessler. Komplementy sprawiły nam ogromną satysfakcję i 
radość oraz pokazały, że ludzie potrafią docenić bezinteresow-
ność, której teraz na świecie jest tak niewiele.
 Projekt „Zdrowo, bo wiejsko”, który otrzymał dotację 
w wysokości 5000 zł z Programu FIO Mazowsze Lokalnie, 
zakończył się 19 września wyjazdem członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich do Warszawy na biobazar. Gospodynie wesoło 
spędziły czas, ale przede wszystkim zaopatrzyły się na nim w 
ekologiczne produkty niezbędne do stworzenia kolejnych dzieł 
kulinarnej sztuki. Ich marzeniem jest bowiem dalsze zmie-
nianie żywieniowych przyzwyczajeń oraz organizacja kolej-
nych spotkań, podczas których także uczestnicy będą mogli 
zaprezentować swoje pomysły. Z pewnością uda im się to osią-
gnąć, ponieważ Zimniczanki pokazały, że gotowanie jest dobrą 
zabawą, ważnym elementem zdrowego życia oraz doskonałym 
sposobem na relaks; szczególnie wtedy, gdy przygotowuje się 
posiłki z oraz dla bliskich ludzi. 

Dagmara Bednarek

 Mieszkańcy niewielkich miasteczek często narzekają, 
że w ich miejscowościach brak jest rozrywek, skutkiem czego 
głównymi sposobami relaksu stają się elektroniczne gadżety. 
Tymczasem, w Mszczonowie, grupa Amshinow, skupiająca 
lokalnych społeczników, pokazała, że realizacja ciekawego 
pomysłu nie wymaga wielkich pieniędzy a jedynie dobrych 
chęci i zaangażowanych ludzi. Właśnie to okazało się kluczem 
do sukcesu projektu gier terenowych pod nazwą „Zagrajmy 
historię”, na którego realizację pozyskano mikrodotację w 
wysokości 4 000 zł z programu FIO Mazowsze Lokalnie.
 Już od końca sierpnia, mszczonowianie w różnym 
wieku mogą wraz z wolontariuszami i członkami grupy 
Amshinow udawać się w podróż po szlaku zabawy za 
pomocą różnych gier terenowych. Zdecydowana większość 
z nich dotyczy lokalnej historii i tradycji, ponieważ takie 
było założenie Projektu. Także Punkty, czyli miejsca, które 
trzeba odwiedzić, by zaliczyć zagadkę lub zadanie, wiążą się 
z dawnymi dziejami lub promują ważne miejskie organizacje 
i instytucje. Do tej pory, młodzi i trochę starsi pasjonaci 
terenowych gier, mogli wziąć udział w zabawach takich, 
jak „Impreza na orientację” czy „Spacer po nieistniejącym 
mieście” i, pod czujnym okiem wolontariuszy, zbierać literki, 
odwiedzać symboliczne lampiony z rysunkami, rozwiązywać 
historyczne zagadki, czy też zaliczać zadania. Zmaganiom 
tym towarzyszyło wiele radości, uczestnicy zdobyli też nowe 
wiadomości o Ziemi Mszczonowskiej oraz posiedli praktyczne 
umiejętności takie, jak przeładowywanie i oddawanie 
„suchego” strzału z pistoletu maszynowego PPS w lokalnej 
Izbie Pamięci. 
 Wielu uczestników, którzy wcześniej brali już udział w 
tego typu zabawach w innych miejscowościach, podkreślało, 
że członkowie grupy Amshinow wykazali się sprawną 

organizacją i ogromną pomysłowością przy opracowywaniu 
koncepcji gier. Z pewnością duża w tym zasługa pracowników 
Gminnego Centrum Informacji. Jego Dyrektor, Beata Sznajder, 
podkreśla, że jako GCI zawsze chętnie wspieramy cenne, 
społeczne inicjatywy. Wielu mieszkańców ma dobre pomysły, 
ale boi się formalnej i organizacyjnej strony składania oraz 
rozliczania projektów o dofinansowanie. Pracownicy GCI 
posiadają w tym zakresie doświadczenie, którym chętnie 
dzielą się z innymi. Projekt gier terenowych jest nam 
szczególnie bliski, bo liderami grupy społeczników jest troje 
pracowników Centrum realizujących własny pomysł, a tłem 
zabawy są dawne dzieje Ziemi Mszczonowskiej, które na co 
dzień promujemy poprzez działalność Izb Pamięci.
 Projekt „Zagrajmy w historię” potrwa do końca 
września, a jego zwieńczeniem będzie ognisko oraz turniej 
gry planszowej o historii Ziemi Mszczonowskiej i okolicy. 
Wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji wziąć udziału w 
zabawie, serdecznie zapraszamy na wspólny szlak śladami 
historii. Wszyscy uczestnicy turnieju terenowych gier, którzy 
ukończą przynajmniej cztery z nich, zostaną sklasyfikowani 
w specjalnym rankingu, a najlepsi z nich otrzymają rzeczowe 
upominki. Zapraszamy do zabawy!

Dagmara Bednarek

Projekt „Zagrajmy w historię”

Terenowe gry z historią w tle
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Od 25 września 2015r. do  30 września 2015r.

      Kolejny raz uczniowie z Gimnazjum im. Ks. Kan. M. Lipskiego w 
Osuchowie i uczniowie  z Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w 
Mszczonowie będą  uczestniczyli w polsko-niemieckiej wymianie 
młodzieży. Projekt wymiany finansowany jest z funduszy 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, 
funduszy Gminy Mszczonów oraz wpłat uczestników. 25 wrze-
śnia 2015r. powitamy niemieckich przyjaciół w Osuchowie, by  
przez kolejne dni wzajemnie poznawać się, zwiedzać miejsca 
atrakcyjne turystycznie i historycznie i dobrze się bawić. 
              Tegoroczny temat projektu to: Integracja i edukacja, 
czyli historyczne spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej. 
Głównym celem  projektu jest integracja młodzieży, poznanie 

historii, podróże do miejsc pamięci związanych z historią 
narodów, zapoznanie z folklorem, kulturą dnia codziennego. 
Praca nad wzajemnym zrozumieniem i przezwyciężeniem 
barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności 
i kulturze. 
 Dla młodzieży niemieckiej przygotowaliśmy wiele 
atrakcji, będzie przedstawienie teatralne w ich rodzinnym 
języku, pobyt na Termach w  Mszczonowie,  zabawy tere-
nowe na boiskach sportowych w Osuchowie, wycieczka do 
Rezerwatu Przyrody” Grądy Osuchowskie”,  wizyta w Centrum  
Nauki Kopernik w Warszawie
            W poniedziałek  28 września 2015r. odwiedzimy Sank-
tuarium  na Jasnej Górze, a potem  udamy się do Krakowa, by 
przez kolejne dni odkrywać na nowo miejsca ważne, zarówno 
dla Polaków, jak i dla Niemców. W tych wspólnych, historycz-
nych spotkaniach nie możemy pominąć Zamku Królewskiego 
na Wawelu, Fabryki Schindlera, Starego Miasta w Krakowie,  
a także Kopalni Soli w Wieliczce. Każdy dzień będzie okazją 
do wymiany doświadczeń, doskonalenia znajomości języka 
obcego, a przede wszystkim wielką integracją młodzieży 
polskiej i niemieckiej.

Urszula Gowin

Osuchów - Mszczonów - Erding

Osuchów-Mszczonów - Erding, czyli 
polsko-niemiecka wymiana młodzieży
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W ramach  obchodów 76 rocznicy Bitwy Mszczonow-
skiej  w dniach od 5 do 11 września odbywa się w Mszczo-
nowie  szereg wydarzeń związanych z historią. W czwartek 9 
września w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej otwarta została 
wystawa modeli samolotów, okrętów i historycznych  pojazdów 
wojskowych, jakie powstały podczas zajęć Wakacyjnej Mode-
larni. Kilkunastoosobowa grupa młodych mszczonowian w 
wieku od 7 do 15 lat przez cały lipiec wykonywała modele pod 
okiem:  Aleksandry Skonecznej i Dagmary Bednarek z Gmin-
nego Centrum Informacji. Efekt wakacyjnej  pracy został zapre-
zentowany podczas wernisażu, w  jakim wzięli udział nie tylko 
autorzy prac, ale również  ich krewni. Dziadkowie i rodzice 
byli zachwyceni dziełami swych pociech. Dzieci podczas gali 
otrzymały  od dyrektor Gminnego Centrum Informacji – Beaty 
Sznajder, pamiątkowe dyplomy, a także zestawy upominkowe 
złożone z gier  planszowych  i  modeli do sklejania. Młodzi 
modelarze prezentowali  publicznie swoje dzieła, a niekiedy 
nawet pokrótce o nich opowiadali zebranym. Największą  

liczbę  modeli (po 5 sztuk) w trakcie lipcowych zajęć  wyko-
nali:  7-letni Kubuś Choiński i 9- letni Antoś Stańczak. Dyrektor 
Sznajder podczas gali uhonorowała też  komendanta Hufca ZHP 
Mszczonów harcmistrza Zbigniewa Grabka, dzięki uprzejmości, 
którego wakacyjne zajęcia modelarskie mogły się odbywać  w 
dużej sali mszczonowskiej harcówki. Należy wspomnieć, że 
podczas otwarcia modelarskiej galerii obecni byli przedsta-
wiciele Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz  
Grupy Rekonstrukcji Historycznej  Strzelcy im. 31 pSK- Barbara 
Gryglewska i Piotr Dymecki. W planach Gminnego Centrum 
Informacji, a także MSH i GRH jest dołączenie przyszłej, stałej  
modelarni do  Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i szeroko 
rozumianych działań  grupy   rekonstrukcyjnej. Mszczonowscy 
pasjonaci historii pragną przy okazji uzyskania nowej  lokali-
zacji dla Izby urządzić  w niej stałe pomieszczenie modelarskie 
i jeden pokój  ekspozycyjny, w którym  docelowo znalazłaby się  
diorama zburzonego Mszczonowa, obrazująca jakie zniszczenia 
przyniósł miastu pamiętny wrzesień 1939 roku.  Oczywiście 
zanim adepci sztuki modelarskiej dojrzeją  do tak ambitnego 
zadania, jak stworzenie wspomnianej  dioramy, to w miejscowej 
rzeczce Okrzeszy upłynie jeszcze sporo wody. W końcu nie od 
razu Kraków… a właściwie, to miniaturowy Mszczonów zbudo-
wano. Jednak na właściwy efekt z pewnością  warto będzie 
odpowiednio długo poczekać. Póki co, niech się  młodzież  szkoli.  

MM   

GCI, MSH, GRH, ZHP

Modelarska wystawa  w Izbie Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
pracownikom gminnych placówek 
oświatowych Gminy Mszczonów 
życzenia wszelkiej pomyślności i 
satysfakcji z wykonywanej pracy złożyli: 
przewodnicząca Komisji Oświaty 
RM Barbara Gryglewska,  burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, a także dziekan Dekanatu 
Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski. 
Przedstawiciele samorządu oraz 
miejscowego duchowieństwa spotkali 
się  z nauczycielami, dyrektorami szkół 
i przedszkoli, a także pracownikami 
szkolnej administracji i obsługi  w 
Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Gala 
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oświatowa odbyła się   w przeddzień Dnia 
Edukacji Narodowej -13 października.  
Oprawę  artystyczną  Dnia Nauczyciela 
zapewnił  rewelacyjny duet Dominika 
Żuchowska i Andrzej Korycki, związany 
głównie z nurtem piosenki żeglarskiej, 
ale nie stroniący też od nastrojowych 
ballad,  a także różnorodnych piosenek 
autorskich. Artyści bawili pięknem swych 

głosów oraz dowcipami, nawiązującymi 
do wykonywanych utworów. Po 
koncercie najlepszym nauczycielom 
wręczone zostały Nagrody Burmistrza 
Mszczonowa. Otrzymali je; Agnieszka 
Kwiatkowska (SP Bobrowce), Ewa 
Słoneczna (SP Mszczonów), Jolanta 
Zielonka (SP Mszczonów), Ida Gontarz 
(SP Mszczonów), Jolanta Zdulska (SP 

Piekary), Ewa Baczyńska (SP Wręcza), 
Renata Sosnowska (Miejskie Przedszkole), 
Sylwia Wisławska (SP Lutówka), 
Bogusława Jabłońska (Gimnazjum 
Mszczonów), Liliana Ziółkowska – 
Kołczewska (Gimnazjum Mszczonów), 
Ewa Termera (ZSP Osuchów) i  Krzysztof 
Kurzepa (ZSP Osuchów). Szczególne 
brawa podczas spotkania otrzymali 
obecni na sali emerytowani pedagodzy. 
Nie zapomniano także o wszystkich 
osobach, związanych z mszczonowską  
oświatą, którzy odeszli już  na zawsze. 
Pamięć o nich  uczczono minutą  ciszy. 
Po zakończeniu części oficjalnej Dnia 
Nauczyciela przeniesiono obchody z sali 
widowiskowej do sali klubowej MOK_u, 
gdzie do blaskach i cieniach, dotyczących 
gminnych szkół i przedszkoli dyskutowano 
przy symbolicznym poczęstunku. 

MM

W mszczonow-
skim  Liceum Ogólno-
kształcącym rozpoczęto 
obchody 70 –lecia dzia-
łalności szkoły i 20 –
lecia nadania jej imienia 
Szarych Szeregów. 
Doniosłe rocznice 
obchodzone będą  przez 
cały ten rok szkolny i 
zakończą  się  zjazdem 
absolwentów. We wrze-
śniu  odbyły się  nato-
miast  cztery wydarzenia 
inaugurujące rocznicowe 
obchody. 
21 września w lice-
alnej sali gimnastycznej 
został zwołany Sejmik 
Uczniowski oraz miał 
miejsce coroczny  Konkurs Wiedzy o Patronie, połączony ze 
ślubowaniem pierwszoklasistów. 

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów

Rocznicowe obchody  
w  mszczonowskim  LO

Z ŻYCIA GMINY
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25 września na terenie szkolnego parku  odbył się  Jubileuszowy 
Festyn Szkolny, podczas którego przybyli goście mogli obejrzeć  
spektakle „Teatru 4 języków”, wystawiane w językach obcych, 
nauczanych w LO. Podziw festynowej publiczności  wzbudził  
pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu uczniów kształ-

cących się  w klasie o takim profilu. 
Oklaskiwane też  były koncerty: 
Orkiestry Dętej OSP Mszczonów i 
Grupy Ex Problem -Luizy i Piotra 
Sadowskich. Podczas bloku sporto-
wego „Na wesoło” – rywalizowały 
ze sobą  trzy klasy: I, II i III. Osta-
teczne wyniki zawodów ułożyły 
się  w kolejności zgodnej z wiekiem 
startujących. Trzecioklasiści  zebrali 
najwięcej punktów w trójboju, 
na który złożyły się: wyścigi w  
workach, sztafeta  i przeciąganie liny. 
Jubileuszowy festyn zakończył blok artystyczny pt.  „Wspomnień 
czar”,  jaki przy nastrojowym ognisku zaprezentowali uczniowie. 
Obfitował on  nie tylko z powstańcze piosenki, ale również   w 
gawędy o Szarych Szeregach. Ognisko w przyszkolnym parku 
rozpalił – oczywiście zgodnie z tradycją „jednej zapałki”- były 
dyrektor LO, Bogdan Laskowski. 
30.09. Uczniowie LO wraz ze  szkolnym sztandarem, nauczy-
cielami i dyrekcją  pomaszerowali ulicami Mszczonowa na 
jubileuszową  Mszę  Święta  do kaplicy Parafii pw. Świętego 
Ojca Pio. W marszu i Eucharystii towarzyszyli im rekonstruk-
torzy  z GRH STRZELCY im, 31 pSK, którzy dla uczczenia patrona 
szkoły (Szarych Szeregów) wystąpili w  uniformach  z okresu 
Powstania Warszawskiego`44. Po Mszy, odprawionej przez ks. 
proboszcza Sławomira Tulina wszyscy uczestnicy świątecznych 
obchodów przeszli do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, gdzie 
otwarta została   wystawa  „Powstańcze sceny”, składająca się  
ze   zdjęć  z inscenizacji, odwołujących się  do epizodów walk 
z Powstania Warszawskiego. W hallu MOK-u można też  było 
oglądać  stare szkolne kroniki, a także odebrać  pamiątkowy 
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Wakacje są czasem próżnowania, jednak nie zapominajmy o 
książkach! Tego lata pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie zadbali o to, by dzieci spędzające wakacje w 
punktach przedszkolnych miło i pożytecznie spędziły ten czas.

Odwiedziliśmy punkty przedszkolne we Wręczy i w Lutkówce. 
We Wręczy porozmawialiśmy sobie trochę o różnych miej-
scach spędzania ferii szkolnych. Pomogli nam w tym tytułowi 
bohaterowie książeczki „Jaś i Pusia na wakacjach”. Poćwiczy-
liśmy naszą spostrzegawczość i zdolność zapamiętywania, były 
również rebusy i zgadywanki. 

Drugie zajęcia odbyły się w Lutkówce . Do zajęć wybraliśmy 
„Wiersze dla dzieci” Juliana Tuwima oraz książkę „Pomelo ma 
się dobrze pod swoim dmuchawcem” (duet Ramona Bădescu i 

Benjamin Chaud) Przed-
szkolaki poznały dwa 
bardzo miłe stworzenia 
– Słonia Trąbalskiego i 
Słonia Pomelo.  
Oba utwory zostały 
skrupulatnie przeczy-
tane i wysłuchane, 
porozmawialiśmy sobie 
również o chwilach, 
w których czujemy się 
radośni, o momentach 
w których odczuwamy 
strach, itp.

Ostatnim zadaniem było 
wykonanie własnego 
portretu Słonia Pomelo 
i jego dmuchawca. Dzieci miały dosłowny ubaw po pachy, bo 
tym razem do wykonania tej pracy plastycznej użyliśmy farb!

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Wakacje z książką 

znaczek obchodów i broszurę , zawierającą  materiały o historii 
szkoły.  Gdy już wszyscy przeszli do sali widowiskowej MOK-u, 
oficjalnego powitania przybyłych gości dokonała  osobiście  
dyrektor LO Mariola Mońko. Później przyszedł czas na   rocz-
nicowe   przemówienia. Na scenie uhonorowani  też  zostali: 
przyjaciele i sponsorzy szkoły oraz  jej  byli dyrektorzy: Geno-
wefa Śledź, Halina Nowak, Bogdan Laskowski. Po wysłuchaniu 
wszystkich wystąpień, prowadzący rocznicową  galę – profesor 

Włodzimierz Graczyk zaprosił zebranych  do obejrzenia  filmu 
o historii szkoły, a zaraz po nim programu słowno-muzycznego, 
wyreżyserowanego przez profesor Genowefę  Śledź. Popołudnie 
zakończono poczęstunkiem w sali klubowej MOK-u,  w trakcie 
którego częstowano rocznicowymi tortami na 70-lecie szkoły i 
20-lecie nadania jej imienia Szarych Szeregów.  

Piotr Dymecki

Ewa Nowak w MBP 
W czwartek Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie miała 
zaszczyt gościć pisarkę Ewę Nowak – autorkę wielu powieści dla 
młodzieży, pedagoga, terapeutkę i publicystkę.
Wychowana w Warszawie, w rodzinie nauczycielskiej, ukończyła 
Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
Współpracuje z popularnymi czasopismami młodzieżowymi, 
m.in. „Cogito” i „Victor Gimnazjalista”. Jej pierwsza powieść 
„Wszystko, tylko nie mięta” została wydana w 2002 roku. Aktu-
alnie ma na swoim koncie 39 napisanych powieści. 
Jak wspomniała nam na spotkaniu, lubi pisać powieści psycho-
logiczne. Jej książki cechuje intelektualny humor, który połą-
czony jest jednocześnie z celnością opisywania rzeczywistości. 
Postacie nie są płaskie, z każdą kolejną kartką dowiadujemy się 
o nich czegoś nowego.
Spotkanie przeprowadzone w grupie uczniów z klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie dotyczyło nie tylko życia 
i twórczości autorki. Pani Ewa zaraziła wszystkich uczestników 
swoim entuzjazmem i otwartością. Spotkanie było swoistą lekcją 
dla młodzieży – uczniowie dowiedzieli się czym jest aparycja, co 
ma większe znaczenie – wygląd zewnętrzny czy osobowość, czy 
mowa ciała rzeczywiście jest taka ważna, itp.
Pisarka pokazała również, ze pisać może każdy. Pani Ewa prze-
prowadziła z uczniami (a także paniami bibliotekarkami) zabawę 
w tworzenie książki. Czy wiedzieliście, że na napisanie książki jest 

wzór matematyczny? P+P=P . Co znaczą te trzy P? 
Postać + Problem = Powieść. Dla nas było to zaska-

kujące równanie, jak również i oczywiste. Kiedy poznaliśmy 
powyższy wzór, przystąpiliśmy do budowy utworu. Autorka 
zadawała mnóstwo pytań – kto jest bohaterem naszej powieści? 
Ile ma lat? Czy ma rodziców/opiekunów? Kim są z zawodu? W 
kim jest zakochany nasz główny bohater? – i wiele innych. Kiedy 
wszystkie szczegóły zostały opisane, a i znaleźliśmy problem 
występujący w naszej książce, mogliśmy wreszcie wymyślić tytuł 
naszej powieści.
Czwartkową lekcję szóstoklasiści zapamiętają niewątpliwie, bo 
była to niezwykle interesująca i motywująca wizyta.

MBP

KULTURA
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Globtroter 
Piątek obfitował w wiadomości podróżnicze! A to wszystko za 
sprawą Pana Piotra Kowalczyka – podróżnika, pasjonata foto-
grafii, kolekcjonera minerałów oraz nauczyciela geografii i języka 
angielskiego.
Na spotkanie z klasą II i III gimnazjum przyjechał aż z Norwegii. 
O 8:50 mieliśmy okazję przypomnieć sobie saharyjskie tempe-
ratury i zobaczyć prezentację oraz wysłuchać opowieści o niesa-
mowitej Afryce Zachodniej.
Nasza multimedialna wycieczka rozpoczęła się 
w Maroku – kraju wielu kontrastów, gwarnej 
i wielobarwnej mozaiki orientalnej kultury.  
Następnie ujrzeliśmy bezkresną pustynię, pola minowe 
Mauretanii, sawannę oraz malownicze lasy Gambii. 
Zobaczyliśmy bajkowe wybrzeża, archipelagi Gwinei 
Bissau, dalej podążyliśmy do Senegalu na safari.   
Z opowieści Pana Piotra dowiedzieliśmy się m.in. dlaczego wybrał 
akurat tę część Afryki, jaki środek lokomocji jest najlepszy, gdzie 
spać, co należy ze sobą zabrać. Nie omieszkał wspomnieć nam 
o kosztach swojej prawie 3-miesięcznej wyprawy oraz tego, że 
w taką podróż najlepiej wybrać się w 2-3 osoby. Opowiedział 

nam również o problemach jakie napotkał podczas wyprawy. 
Uczniowie z uwagą słuchali wszystkich wypowiedzi Naszego 
gościa, zadawali również własne pytania.
Sądzimy, ze nie tylko pani od geografii była zadowolona z tej 
wizyty w bibliotece. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i 
niesamowite spotkanie z prawdziwą Afryką!

Oferta dla dzieci i dorosłych 
Od października zamierzamy ponownie zorganizować czas 
wolny dzieciom i seniorom. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie jeszcze raz zawi-
tała „na pokładzie” pełnym inspiracji – tym razem jest to projekt 
Organizacji Orange, skierowany do osób 50+, Akcja: e-moty-
wacja.
W projekcie tym bierze udział ponad 350 placówek. 
Akcja e-motywacja to cykl spotkań online z osobami 
znanymi, mającymi niecodzienne pasje i zaintereso-
wania. Uczestnicy akcji: e-motywacji zostaną zapro-
szeni do udziału w przygodzie z odkrywaniem…siebie!  
Dodamy odwagi i uzupełnimy zapasy energii przydatne 
do życia aktywnego i spełnionego. Zaprosimy seniorów do 

spotkania „tuż za rogiem” - w przyjaznej atmosferze biblio-
teki. 
Spotkania będą odbywały się średnio co dwa tygodnie – 
dokładne informacje odnośnie terminów można uzyskać w 
naszej placówce. Gościem pierwszego z nich, które odbędzie się 
już 8 października będzie aktorka Emilia Krakowska. 
W bibliotece ponownie zawitają dwie animatorki – Sylwia 
Wiśniewska i Dorota Jakubowska, które wspólnie tworzą duet 
pn. Małpie Figle. Nasze figlary będą organizowały ciekawe 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w przedziale wiekowym 
5-8 lat.
Na najmłodszych z kolei przygotowaliśmy cykliczne „Czytanie 
na dywanie”. Zapraszamy rodziców z dziećmi we wtorki o godz. 
12:00. Start: 20 października.

MBP

Pan Tygrys dziczeje
We wtorek 6 października odwiedziły nas przedszkolaki z 
miejscowości Bobrowce. Była to pierwsza wizyta dzieci w 
naszej siedzibie, dlatego chętnie oprowadziliśmy je po Naszej 
placówce. Dzieci dowiedziały się jakim miejscem jest biblioteka 

i co w niej można robić, jak się do nas zapisać, czym zajmują się 
nasi bibliotekarze, itd. 
Podczas krótkiej wizyty nie obyło się także bez czytania. Zaję-
liśmy wygodne miejsca na dywanie i poznaliśmy głównego 
bohatera książki Petera Browna – Pana Tygrysa.
„Pan Tygrys dziczeje” to pozycja, którą powinny poznać osoby, 
które choć raz w życiu zadały sobie pytanie: czy ciągłe bycie 
grzecznym i poważnym nie jest nudne? Książeczka opisuje 
historię Tygrysa, który mieszka w mieście pełnym szykownych 
dam i dżentelmenów, jest na co dzień elegancki i poukładany, 
stosujący dobre maniery, ale pewnego dnia wpada na iście dziki 
pomysł...
Ta pełna uroku historyjka pokazała nam, że warto jest żyć 
zgodnie z samym sobą. Nauczyliśmy się również tolerancji 
różnych typów zachowania i przekonaliśmy się, że „każdy od 
czasu do czasu powinien troszkę zdziczeć!”  
Po przeczytaniu książeczki dzieci miały do wykonania zadanie 
– musiały dorysować paski naszemu Panu Tygrysowi (każde 
dostało własnego tygrysa!). Jako że nikt w domu nie posiada 
dzikiego kota, dzieci zabrały swoje narysowane tygrysy do 
domów.

MBP
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Sukcesy biegaczy z LKS Osuchów. 
Końcówka lata obfitowała  w starty  
osuchowskich biegaczy. Zawodnicy  LKS 
Osuchów 19 
września wzięli 
udział V Grójec-
kiej Dysze. W 
biegu głównym 
na dystansie 
10 kilometrów 
srebro wywal-
czył Andrzej 
W o j t c z a k . 
W biegach 
młodzieżowych 
na dystansie 
500 metrów 
w kategorii 
chłopców z rocz-
ników 2005/06 
czwarte miejsce 
zajął Igor Nowa-
kowski, a piątą  

pozycję  zapewnił sobie  Paweł Szustakie-
wicz. Na tym samym dystansie w kategorii 
dziewcząt  z roczników 2003/04 drugie 
miejsce zajęła Aleksandra Borowska, a 
czwarte Marta Szustakiewicz. Złoto na 
trasie o długości 1000 m zdobyła nato-
miast Marlena Rykaczewska, która starto-
wała w kategorii wiekowej (1997/1999). 
Kolejne trzy złote krążki dla LKS Osuchów 

przyniosły dwa kolejne starty. W I Biegu 
Ulicznym w Teresinie na dystansie 5 kilo-
metrów zwyciężył Karol Frelik. 26 wrze-
śnia w III Przełajowym Biegu Leśnika 
w Skierniewicach powtórzył on sukces 
na dystansie 8.5 kilometra, a na trasie 
3.5 kilometra w tych samych zawodach 
tryumfował Andrzej Wojtczak. 

MM

LKS Osuchów

Udana końcówka września

Zawodnicy LKS Osuchów w sobotę 
12.09 brali udział w Biegach Przełajowych 
o Puchar Prezydenta Legionowa. Zawod-
nicy rywalizowali ze sobą  na malowni-
czych,  leśnych trasach.  Bieg główny na 

dystansie 10 km przyniósł osuchowianom 
miejsce trzecie (Karol Trelik) i czwarte 
(Andrzej Wojtczak). W biegach młodzieżo-
wych udało się  biegaczom LKS Osuchów 
zdobyć  aż  trzy złote medale. W kate-

gorii chłopców z rocznika 2005 zwyciężył 
Igor Nowakowski, a jego klubowy kolega 
Paweł Szustakiewicz zdobył brąz. Wśród 
chłopców z rocznika 2003 tryumfował 
Szymon Jasiński. W gronie dziewcząt 
ze szkół średnich najlepsza okazała się  
Marlena Rykaczewska.  Marta Szustakie-
wicz zajęła natomiast 3 miejsce w rocz-
niku 2003. 

MM

LKS Osuchów

Trzy złote krążki od Prezydenta Legionowa 

SPORT
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W dniu 26.09.2015r. w Mszczonowie odbył się I turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2015/2016. W zawodach wystartowało 25 zawodników i zawod-
niczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Fran-
ciszkowa, Mszczonowa, Budek Piaseckich i Korytowa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodycze i napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkuren-
cjach: 

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
  I miejsce – Łaś Amelia, Wiskitki

II miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
III miejsce – Anna Pawlak, Żyrardów
IV miejsce – Kinga Krajewska, UKS Lutkówka 

2.	 Młodzicy:
  I miejsce – Kacper Basiński, UKS Lutkówka

II miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
III miejsce – Marcin Pawlak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Bartosz Witecki, UKS Lutkówka
V miejsce – Michał Młynarczyk, Wiskitki

3.	 Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie 
II miejsce – Jakub Gołyński, Korytów
III miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów

4.	 OPEN: 
I miejsce – Jakub Gołyński, Korytów
II miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów
III miejsce – Marek Witkowski, Żyrardów
IV miejsce – Mirosław Kaźmierski, Budki Piaseckie
V miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” 
Mszczonowa edycja 2015/2016 odbędzie się 24.10.2015r. 
(sobota), na który serdecznie zapraszam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
  Instruktor tenisa s tołowego

OSiR

I turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 
w tenisie stołowym 2015/2016

XVIII Półmaraton Philipsa, jaki 
odbył się  6 września w Pile,  miał rangę 
Mistrzostw Polski Seniorów w Półma-
ratonie. W ulewnym deszczu na starcie 
tego trudnego biegu stanęło  ok.  4 tys.  
zawodników. W tym gronie znalazł się  
też  młody zawodnik LSK Osuchów Karol. 
Frelik. Był  to dla niego pierwszy start w 
Mistrzostwach Polski na tym dystansie.  
Bieg rozegrał jednak po mistrzowsku 
uzyskując wysoką  dziewiątą  lokatę. Tego 
samego dnia jego klubowy kolega  Andrzej 
Wojtczak wystartował  w 34. Biegu Toma-
szowskim im. Bronisława Malinowskiego. 

Zmagał się  tam z seniorami na dystansie 
10 km. i zajął punktowane 3 miejsce.

Dwaj czołowi zawodnicy LKS 
Osuchów 3 października  uczestniczyli w 
XX Finale Ogólnopolskich Biegów Prze-
łajowych Zrzeszenia LZS w Wolborzu.  
Andrzej Wojtczak w kategorii juniorów 

starszych zajął tam III miejsce, a Karol 
Frelik wśród seniorów wywalczył piątą 
lokatę. 

  Obaj zawodnicy otrzymali za te 
starty wysokie noty od swojego trenera 
Stanisława Zdunka. 

MM

LKS Osuchów

Frelik i Wojtczak 
pokazują  klasę

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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Co roku we wrześniu wspominamy naszych 
przodków, którzy mieli odwagę  przeciwstawić  się  niemiec-
kiej potędze i chwycili za broń w imię  obrony Ojczyzny. 
Niestety od lat o wiele mniej mówi się i pisze o tych, którzy 
w tym samym czasie na Kresach bronili Polski przed równie 
agresywnym i morderczym państwem, jakim była Rosja 
sowiecka.  Wysiłek zbrojny naszych ziem kresowych pozo-
staje niejako w cieniu tego co działo się  w 1939 roku na 
zachodzie kraju. Świat rekonstruktorski wpisuje się  w tę  
zasadę. Pasjonatów odtwórstwa historycznego częściej 
można spotkać  na inscenizacjach i uroczystościach,  doty-
czących wydarzeń, związanych z walkami z Wehrmachtem 
niż  z Armią  Czerwoną. Dzięki naszym kontaktom z Muzeum 
Lwowa i Kresów zyskujemy  możliwość przełamywania tej 
reguły.  Już  kilkakrotnie na terenie, okalającym tą  niezwykłą  
placówkę muzealną, jaka zlokalizowana jest w mazowieckiej 
Kulkówce, urządzaliśmy uroczystości, czy też  drobne insceni-
zacje.  Nasze etiudy rekonstrukcyjne z racji bliskości publicz-
ności i bardzo ograniczonych możliwości pirotechnicznych 
coraz częściej przypominają  swą formą spektakle teatralne. 
W grę  wchodzą  dialogi, które słyszy publiczność. Charak-
teryzacja musi być  uważna, gdyż  widzowie wręcz mogą  

nas dotknąć, a czasami  grający wchodzą nawet  widownię, 
aby jeszcze bardziej wciągnąć  ją  w klimat widowiska. 19 
września nasza grupa wraz z kolegami z- Klubu Miłośników 
Historii z Warszawy, Projektu Rosja w Ogniu z Krakowa i 
Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej- przedsta-
wiła dla gości Muzeum Lwowa historię  kresowego dworu, 
w którym po 17-tym września  trwa dyskusja nad  tym czy 
uciekać, a jeżeli już to gdzie. Niespodziewanie  ten rodzinny 
spór  przerywa pojawienie się rannych  polskich  żołnierzy, 
którzy szukają  schronienia i opieki medycznej. Miejscowy 
Jankiel, przegnany wcześniej przez dziedzica za składanie mu 
nikczemnych propozycji wyzbycia się  rodowego majątku,  
mści się  na sąsiadach. Żyd sprowadza na prowizoryczny 
punkt opatrunkowy patrol czerwonoarmiejców. Dochodzi 
do masakry. Na szczęście z pobliskiej bitwy w pobliże dworu 
ściągają  pomniejsze polskie oddziały. Jeden z nich zostaje 
przez dziedzica wezwany na   pomoc mieszkańcom wymy-
ślonych Biniszewicz. Jednak ratunek przychodzi drama-
tycznie późno. Dworskie podwórko już  jest zasłane trupami. 
Nieliczni  ocaleni  nie tracą  już  czasu na puste dyskusje. Teraz 
już  wiedzą, że należy uciekać. Trzeba ewakuować  się  wraz z 
wojskiem. Wszyscy odchodzą do Lwowa. 

Opisana powyżej  mini inscenizacja była oprawą  do 
uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Kolumny Kresowej, 
jaka stanęła na terenie Muzeum, a także  promocji książki 
„Lwów – dzieje miasta”, autorstwa Ryszarda Jana Czarnow-
skiego i Eugeniusza Wojdeckiego. Wspomniana Kolumna 
Kresowa, to pomnik wyjątkowy w swej wymowie. W urnach 
u jej podstawy złożona bowiem została ziemia z licznych 
miejsc kaźni naszych Rodaków na wschodzie, między innymi   
z: Wołynia, Katynia oraz  Ponar. 

Gospodarzami uroczystości byli właściciele Muzeum 
Lwowa Aleksandra i Bogdan Biniszewscy. Gośćmi honoro-
wymi muzealnych obchodów 76 –rocznicy napaści sowietów 
na Polskę  byli: kombatanci, przedstawiciele władz samo-
rządowych Gmin Mszczonów i Radziejowice, a także człon-
kowie organizacji kresowych, działających na terenie naszego 
kraju. Członkowie mszczonowskiej  GRH pragną  wyrazić  swą  
wdzięczność panu Markowi Tadrzakowi, który wspomógł 
organizację  inscenizacji swym konnym zaprzęgiem. 

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

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzy-
szenie Historyczne)   

GRH i MSH

Wspomnienie „17-września”  
w Muzeum Lwowa i Kresów 

HISTORIA
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Dla kultywowania pamięci o Patronie 
Marszruta po malowniczej Puszczy Kozienickiej 

-  po drogach, którymi przed 76 laty szli żołnierze 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich – tak pokrótce można opisać to co 
się wydarzyło 19 i 20 września. Tegoroczny  Marsz Szlakiem 
31 pSK był już  szóstym z rzędu. Jego organizatorem jest 
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. W 
tym roku rekonstruktorom z Kozienic towarzyszyli w drodze 
przez historyczne zakątki puszczy koledzy z mszczonow-
skiej GRH Strzelcy im. 31 pSK. W gronie pasjonatów historii 
droga się nie dłuży. Cały czas uczestnicy marszu wymieniali 
się  doświadczeniami i historycznymi ciekawostkami. W 
sumie pieszo, z pełnym oporządzeniem, a chwilami także 
na zabytkowej ciężarówce rekonstruktorzy przebyli trasę  42 
kilometrów. Przystanki na drodze marszruty znajdowały się  
w:  Cecylówce Głowaczowskiej, Studziankach Pancernych, 
Sabinowie (las Ostrzeń), Chodkowie, Ryczywole, Łaszówce, 
Czterech  Kopcach, w miejscu  potyczki na drodze mariań-
skiej, oraz w  Augustowie. Kontynuatorom tradycji Strzelców 

Kaniowskich serce najmocniej biło przy mogile na Czterech 
Kopcach, a także tam przy pomniku w Augustowie, który 
stanął w miejscu ostatniej bitwy pułku. 

W sobotnie popołudnie rekonstruktorom towarzy-
szyli w drodze uczniowie  z  PSP nr 3 w Kozienicach oraz PSP w 
Woli Chodkowskiej. To szalenie ważne, aby historyczną pasją 
dzielić  się  z najmłodszymi.  Uczniowie na pożegnanie otrzy-
mali  od organizatorów Marszu upominki w formie lokalnych 
publikacji historycznych (komiks „Krew Puszczy”, publikacja 
o kpt. Antonim Sikorskim i walkach czołgów 7TP na terenie 
Ziemi Kozienickiej), a także płyty z filmem „Z okupacyjnych 
dziejów Kozienic”. 

W kończącej VI Marsz uroczystości patriotycznej 
przy pomniku w Augustowie wraz z członkami Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej uczestniczyli 
leśnicy z Nadleśnictwa Kozienice, mieszkańcy sołectwa Augu-
stów, strażacy z OSP w Stanisławicach, weterani i rezerwiści 
WP z Kozienic oraz przedstawiciele Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego. 

Tekst i foto: Piotr Dymecki GRH Strzelcy im. 31 pSK

Rekonstruktorzy w Fabryce Broni 
Z  możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu Drzwi Otwarte 
Fabryki Broni „Łucznik” RADOM skorzystało setki osób. 19 

września plac fabryczny zapełnił się  pasjonatami broni i 
historii. Można było zwiedzać fabrykę, oglądać  jej produkty, 
a także uczestniczyć w VISOWISKU, czyli pokazach i strze-
laniu z legendarnego Visa. Pokazy broni współczesnej i histo-
rycznej cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Prezen-
tacja uzbrojenia nowoczesnej armii przygotowana została z 
rozmachem. KTO Rosomak i T-72  zrobiły wrażenie  na oglą-
dających.  Atrakcyjnie wypadły też  stoiska przygotowane 
przez grupy rekonstrukcyjne. Wśród wystawiających się w 
Radomiu znaleźli się rekonstruktorzy kultywujący tradycje: III 
Okręgu Policji Państwowej, 51 pułk piechoty Strzelców Kreso-
wych, żandarmerii II RP, powstańczego Batalionu  Chrobry I, 1 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Pionierów 40 pułku 
piechoty Dzieci Lwowskich, 8 pułku piechoty Legionów, 3 
pułku Strzelców Podhalańskich,  żołnierzy  wyklętych od 
Wojciecha Lisa ps. Mściciel, Garnizonu Lublin, a także 31 
pułku Strzelców Kaniowskich. 

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

ryczne  
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Rekonstrukcyjny piknik na otwarcie 
wystawy 

100. rocznica Operacji Łódzkiej- to tytuł wystawy, 
jaka eksponowana jest w poszczególnych placówkach muze-
alnych województwa łódzkiego. W niedzielę  13 września 
odbył się wernisaż tejże  wystawy w Muzeum w Brzezinach. 

Nadano jej także podtytuł, odwołujący się  bezpośrednio 
do Brzezin, a mianowicie „Zagłada Miasta Krawców- Akt 
I”. Po otwarciu wystawy odbył się  piknik rekonstrukcyjny, 
jaki dla gości muzeum poprowadzili rekonstruktorzy z GRH 
STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. W rekonstrukcyjnym 
szpitalu polowym  można było  usłyszeć  o tym jak leczono 
w okresie Wielkiej Wojny. W sztabie i przy stanowisku ckm-u 
Maxim wz. 1905 zapoznać  się ze sprzętem,  używanym przez 
carską  armię. Natomiast w kuchni okopowej zakosztować  
herbaty z samowara, czy też pułkowego przysmaku-  smalcu 
na świeżym wojskowym chlebie. Dyrekcja Muzeum dla 
swych gości przygotowała też  grochówkę, dzięki której nikt 
nie usiadł głodny do seansu pod chmurką, podczas którego 
wyświetlono fabularyzowany dokument o Operacji Łódzkiej 
pt. „Wróćcie zanim opadną  liście” w reżyserii Pawła Siedlika. 
Projekcja wieńczyła muzealny  wieczór, poświęcony wydarze-
niom, jakie odbyły się przed wiekiem.   

Wernisaż, piknik historyczny, a także  seans pod 
chmurką  w przymuzealnym kinie były częścią  Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2015, jakie odbywają  się  w tym roku pod 
hasłem: „Utracone dziedzictwo”. 

Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK

INKA nareszcie w Warszawie 
Uczestnictwo w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu 

pomnika INKI w Warszawie było wydarzeniem ze wszech 
miar niezwykłym. Udział w nim mszczonowska GRH poczy-
tuje za zaszczyt. Strzelcy zostali zaproszeni przez organiza-
torów do wzięcia udziału w oprawie rekonstruktorskiej Mszy 
Świętej,  w intencji Bohaterskiej Sanitariuszki Inki i wysta-
wienia dioramy na dziedzińcu Katolickiego Zespołu Eduka-
cyjnego  im. Ks. Piotra Skargi, Mszczonowskich rekonstruk-
torów nie zabrakło też  oczywiście przy samym odsłanianiu 
pomnika. Dołączyli oni do oddziału,  składającego się z grup 
rekonstrukcyjnych,  wywodzących się z: Warszawy, Ostrołęki, 
Krakowa i Płocka.  

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości ich  uczestnicy 

mogli korzystać  z atrakcji pikniku patriotycznego.  Zaintere-
sowani mogli odwiedzić  dioramy rekonstruktorskie, a także 
obejrzeć  spektakl teatralny pt. „Proces INKI”, wystawiony 
przez Grupę Teatralną  JESTEŚMY z Pruszkowa. Panel histo-
ryczny przy udziale historyków z IPN-u zorganizowany został 
w sali gimnastycznej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego. 
Warszawskie Towarzystwo  Strzeleckie dla młodzieży uczest-
niczącej w wydarzeniu przygotowało strzelnicę. Nie zabrakło 
też  oczywiście tradycyjnej grochówki z kuchni polowej. Na 
scenie rozstawionej przy kościele pw.  Świętego Stanisława 
Męczennika koncertował zespół CONTRA MUNDUM. 

Honorowy patronat nad uroczystościami, związa-
nymi z odsłonięciem pomnika Danuty Siedzikówny  INKI w 
Warszawie objął Prezydent RP Andrzej Duda.  

Tekst i foto: Piotr Dymecki
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100 lat temu w okolicach Lesznowoli 
Stulecie Bitwy pod Lesznowolą, Łazami, Janczewicami i Magdalenką 

zostało upamiętnione inscenizacją  historyczną, przygotowaną  przez  
Towarzystwo Przyjaciół Mrokowa.  Widowisko odbyło się w niedzielę 4 
października  w Lesznowoli. Uczestniczyło w nim wiele grup rekonstruk-
cyjnych. Wśród przybyłych byli rekonstruktorzy z: Garbatki, Mławy, Iłży, 
Kozienic, Przasnysza, Krakowa, Warszawy  i Mszczonowa. Mszczono-
wianie tradycyjnie zaprezentowali swój polowy punkt sanitarny, a także 
dwie obsady ckm-ów z epoki oraz oddział strzelców. Inscenizację  obej-
rzało blisko tysiąc osób. Rozległe pole, stanowiące scenę  widowiska,  
umożliwiło wszystkim dobrą  widoczność. Po zakończeniu inscenizacji 
ekipa TVP w oparciu o jego scenografię  kręciła sceny do fimu doku-
mentalnego, dotyczącego odtwórstwa historycznego. 

Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)

Nie zawsze historycznie…
Członkowie mszczonowskiej  Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej dzięki 
zaproszeniu przyjaciół z Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospolitej 
mogli uczestniczyć  w zajęciach z 
zielonej taktyki i pierwszej pomocy, 
jakie odbyły się  w Skierniewi-
cach w niedzielę  11 października. 
Udział w nich wzięło blisko 30 osób 
z takich miejscowości jak: Skier-
niewice, Pruszków, Aleksandrów 
Łódzki i Mszczonów. 

Foto: Piotr Dymecki i Dariusz 
Jańczy

Grodziskie wspomnienie 
BOHATERSKIEGO ROTMISTRZA 

Mszczonowska GRH uczestniczyła 2  października w premierowym 
seansie filmu „Pilecki”, jaki miał miejsce w grodziskim Centrum Kultury. 

Członkowie grupy w historycznych uniformach witali widzów w hallu 
grodziskiego kina, następnie obejrzeli film w reżyserii Mirosława Krzysz-
kowskaiego, a na koniec wzięli udział w spotkaniu  z synem Witolda 
Pileckiego – Andrzejem Pileckim, jakie odbyło się  w restauracji „Babie 
lato”. Spotkanie, to było też  poświęcone promocji książki „Pilecki- 
śladami mojego taty”, jaką  napisali wspólnie Mirosław Krzyszkowski 
i Bogdan Wasztyl. Powstała ona  na podstawie rozmów z Andrzejem 
Pileckim. Po zakończeniu spotkania można było nabyć  książkę  i uzyskać  
w niej  pamiątkowe  wpisy od syna bohaterskiego rotmistrza  oraz  
Bogdana Wasztyla. Rekonstruktorzy mieli okazję  długo rozmawiać  z 
Andrzejem Pileckim, który nie tylko odpowiadał na pytania dotyczące 
swego ojca, ale także wyrażał żywe zainteresowanie działalnością  grupy 
oraz  całym ruchem odtwórstwa historycznego. Mszczonowscy Strzelcy 
na ten niezwykły wieczór postanowili przywdziać  różne uniformy-  od 
roku 1920, aż po czasy Żołnierzy Niezłomnych. W ten sposób postano-
wili oddać  hołd Bohaterowi, który o wolną  Polskę  walczył  od wojny 
polsko-bolszewickiej, aż do czasów zmagań z powojennym reżimem 
komunistycznym. 

Organizatorem wydarzenia, poświęconego BOHATERSKIEMU 
ROTMISTRZOWI byli członkowie - „Na FALI” Stowarzyszenia Rodziców 
Przedszkola  i Szkoły Promienie oraz Szkoły Azymut. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)
Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne) 
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Ołtarzewskie morze krzyży
12 września w Ołtarzewie odbyła się inscenizacja, nawiązująca 
do wydarzeń historycznych z wojny obronnej `39. W widowisku 
uczestniczyli m.in. członkowie GRH Strzelcy im. 31 pSK z 
Mszczonowa. Po zakończeniu widowiska, nie bacząc na 
zmęczenie podjęliśmy decyzję o udaniu się na miejscowy 
cmentarz wojenny. Rzędy krzyży, jakie na nim stoją, czynią 
niezapomniane wrażenie. Tych krzyży jest blisko tysiąc. 
Każdy symbolizuje młode życie oddane za Ojczyznę. Wśród 
spoczywających w Ołtarzewie są także żołnierze pułków 
kaniowskich - z 28 i 30 pSK. Z szacunku dla wszystkich 
poległych Bohaterów zapaliliśmy przy centralnym krzyżu 
nekropolii dwa znicze pamięci w kolorze białym i czerwonym.

Bitwa Ołtarzewska rozegrała się w dniach 12-13 września. Była 
ona efektem działań oddziałów Grupy Operacyjnej Piotrków, 
które podjęły próbę przebicia się do Warszawy. Na swojej 
drodze napotkały one jednak oddziały pancerne wroga. Na 

ołtarzewskich polach poległo 1236 polskich żołnierzy, z czego 
966 spoczywa na miejscowym cmentarzu wojennym. Pozostali 
Bohaterowie spoczęli na cmentarzu w Pilaszkowie. Cześć Ich 
Pamięci!

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Piotr Dymecki i Tadeusz Iwan

76. rocznica pamiętnego września  
w Mszczonowie
Co roku władze samorządowe Mszczonowa w porozumieniu 
z miejscową parafią farną, Gminnym Centrum Informacji oraz 
Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i Grupą Rekon-
strukcji Historycznej STRZELCY im. 31 pSK, upamiętniają kolejne 
rocznice zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej`39. W ramach tego-
rocznych obchodów rocznicy Bitwy Mszczonowskiej w dniach 
od 5 do 11 września odbyło się w Mszczonowie szereg wyda-
rzeń związanych z historią.
Wszystko rozpoczęło się od II Marszu Szlakiem Strzelców Kaniow-
skich. 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 Mszczo-
nowa przeszła zorganizowana grupa ok. 40 osób, złożona z 
rekonstruktorów, harcerzy oraz cywilów- mieszkańców Mszczo-
nowa i sąsiednich miejscowości, którzy wyrazili chęć udziału 
w przedsięwzięciu. Trzon marszu stanowili członkowie GRH 
Strzelcy im. 31 pSK z Mszczonowa. Towarzyszyli im przyjaciele 
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, 
która pokrywała się z drogą, jaką 
Strzelcy Kaniowscy przebyli tuż 
przed Bitwą Mszczonowską, jego 
uczestnicy zapalili znicze pamięci 
na mogile ofiar wojennego terroru 
z lat 1939-45, znajdującym się na 
starym cmentarzu w Studzieńcu 
oraz przy mszczonowskim pomniku 
Strzelców Kaniowskich. Na każdym 
postoju rekonstruktorzy opowia-
dali o wydarzeniach z roku 1939, a 
także o broni, jakiej przed 76- laty 
używali polscy żołnierze.
8 września zapłonęły znicze pamięci 
i zaciągnięta została warta hono-
rowa przy pomniku Mieszkańców 

Mszczonowa, którzy 
oddali życie podczas 

II wojny światowej, jaki stoi przy ulicy Grójeckiej. Rekonstruk-
torzy i członkowie MSH wybrali ten dzień, gdyż, w 1939 roku to 
właśnie 8.09., o godzinie 8.00, na ulicach Mszczonowa pojawiły 
się pierwsze niemieckie czołgi. Niemalże natychmiast najeźdźcy 
przystąpili też do palenia i mordów. Jedna z egzekucji miała 
miejsce na placu targowym przy ulicy Grójeckiej, zwanym też 
ówcześnie „świńskim rynkiem”. Mszczonowianie upamiętnili 
ofiary zbrodni wojennej, stawiając w miejscu bestialskiego 
mordu postument. W tym roku symboliczne białe i czerwone 
znicze na pomniku postawiły jedne z najmłodszych mszczonow-
skich rekonstruktorek, siostry – Gosia i Basia Malec.
W czwartek 9 września w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
otwarta została wystawa modeli samolotów, okrętów i histo-
rycznych pojazdów wojskowych, jakie powstały podczas zajęć 
Wakacyjnej Modelarni. Kilkunastoosobowa grupa młodych 
mszczonowian w wieku od 7 do 15 lat przez cały lipiec wyko-
nywała modele pod okiem: Aleksandry Skonecznej i Dagmary 
Bednarek z Gminnego Centrum Informacji. Efekt wakacyjnej 
pracy został zaprezentowany podczas wernisażu, w jakim 
wzięli udział nie tylko autorzy prac, ale również ich krewni. 
Dziadkowie i rodzice byli zachwyceni dziełami swych pociech. 
Dzieci podczas gali otrzymały od dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji – Beaty Sznajder, pamiątkowe dyplomy, a także 
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zestawy upominkowe złożone z gier planszowych i modeli do 
sklejania. Młodzi modelarze prezentowali publicznie swoje 
dzieła, a niekiedy nawet pokrótce o nich opowiadali zebranym. 
Największą liczbę modeli (po 5 sztuk) w trakcie lipcowych zajęć 
wykonali: 7-letni Kubuś Choiński i 9- letni Antoś Stańczak. 
Dyrektor Sznajder podczas gali uhonorowała też komendanta 
Hufca ZHP Mszczonów harcmistrza Zbigniewa Grabka, dzięki 
uprzejmości, którego wakacyjne zajęcia modelarskie mogły się 
odbywać w dużej sali mszczonowskiej harcówki. Należy wspo-
mnieć, że podczas otwarcia modelarskiej galerii obecni byli 
przedstawiciele Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy im. 31 pSK- 
Barbara Gryglewska i Piotr Dymecki.
11 września w kościele farnym w Mszczonowie odbyła się 
wieczorna Msza Święta w intencji Bohaterów Bitwy Mszczo-
nowskiej oraz wszystkich mszczonowian, jacy utracili życie 
podczas II wojny Światowej. Eucharystię sprawował ks. dziekan 

Tadeusz Przybylski. Oprócz rekonstruktorów za swego patrona 
modlili się też harcerze z mszczonowskiego Hufca ZHP im. 31 
pułku Strzelców Kaniowskich. Po Mszy wszyscy pamiętający o 
doniosłej rocznicy udali się pod pomnik Strzelców Kaniowskich, 
jaki stoi na Placu Papieskim w Parku Sasa. Tam zaciągnięta 
została honorowa warta i zapalono znicze pamięci.
Dodatkowym elementem mszczonowskich obchodów 76. rocz-
nicy Bitwy Mszczonowskiej były dyżury rekonstruktorów w 
Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Od poniedziałku 7.09 do 
czwartku 10.09 mieszkańcy miasta mogli w godzinach 20.00-
22.00 nie tylko oglądać sale ekspozycjne Izby, ale także wysłu-
chać opowieści o mszczonowskim wrześniu` 39 oraz szlaku 
bojowym 31 pSK.

tekst: Piotr Dymecki
foto: Archiwum GRH (Marek Wardak, Małgorzata Dymecka, 

Piotr Dymecki)

W dniu 24 września 2015r. miała miejsce już po 
raz trzeci Integracyjna Gra Terenowa, w której wzięli udział 
uczniowie i uczennice klas pierwszych naszego Gimnazjum. 
Dzięki sprzyjającej aurze pogodowej, zabawa odbywała się w 
godzinach 8:00- 13:00 na Mszczonowskich Termach. W grze 
wzięła udział większość pierwszoklasistów, pod czujnym okiem 
swych wychowawców, a organizatorami byli starsi koledzy i 
koleżanki z Samorządu Uczniowskiego i nie tylko.
 Ok. 8:30  wszyscy chętni uczestnicy dotarli na Termy, 
gdzie zostali pomieszani między klasami, tak by mieli szansę 
się bliżej poznać. Zabawa była podzielona na II części: I część 
- bieg po określonym terenie Term w Mszczonowie (bez części 
basenowej), oraz część II - odpoczynek na basenach termalnych 
ufundowany przez Panią Dyrektor Gimnazjum. Głównym zada-
niem w części zabawy było docieranie do kolejno wyznaczonych 
stacji, na których czekali na pierwszaków ich starsi koledzy z przy-
gotowanymi wcześniej zadaniami sprawnościowymi, takimi jak 
: przenoszenie rannego od linii startu do mety, toczenie opony, 
strzelanie do bramki, rzucanie balonem z wodą, przekazywanie 
piłki, tzw. „kurier”, rzucanie do celu oraz zadania intelektualne, 
m.in. rebusy, bajki, łączenie flag zgodnie z ich państwami etc. 

Za każde dobrze wykonane zadanie drużyna dostawała okre-
śloną ilość punktów. Zwycięska grupa miała została nagrodzona 
wykwintnym obiadem i deserem zrobionym przez organiza-
torów, dlatego też wszyscy starali się wkładać jak najwięcej 
wysiłku i pracy w te zadania.
 Jedna z uczestniczek imprezy - Agata Fedorowicz 
podzieliła się z nami swoimi odczuciami: „24 września każdy 
pierwszak wziął udział w zabawie integracyjnej na terenie Term.
Na początek dzieliliśmy się między sobą na grupy, dopiero potem 
zaczęła się prawdziwa zabawa. Naszym zadaniem było bieganie 
od stanowiska do stanowiska gdzie czekały na nas różne zadania. 
Zadania były ciekawe i śmieszne. W czasie wyznaczonym na 
zadanie musieliśmy zdobyć jak najwięcej punktów. Przy każdym 
stanowisku musieliśmy wykazać się zarówno wiedzą, jak i 
sprawnością fizyczną. Każdy z drużyny znalazł jakąś dziedzinę, w 
której był dobry. 
Bawiliśmy się świetnie i każdy z nas starał się zdobyć wymarzoną 
liczbę punktów. Nagrodą będzie uroczysty obiad, który przy-
gotowują nasi koledzy z klas trzecich. Po skończonej zabawie 
mieliśmy czas dla siebie. Jedni się wygłupiali inni grali w piłkę. 
Uważam, że zabawa była fajną formą integracji.
Musimy też podziękować samorządowi za zorganizowanie tych 
zabaw.”
 Nie należy zapominać o pomysłodawczyni imprezy - 
pani Katarzynie Malinowskiej oraz zawsze otwartej na pomysły 
młodzieży-  Pani Dyrektor naszego Gimnazjum- Pani Annie Rusi-
nowskiej. Równie wielkie podziękowania ślemy do pozostałych 
nauczycieli i wychowawców, którzy przyczynili się do spędzenia 
tego dnia w tak dobrej atmosferze. Ogromne podziękowania 
kierujemy przede wszystkim do Pana Dyrektora OSiR - Pana 
Michała Szymańskiego i wszystkim osobom z obsługi obiektu 
Term- za umożliwienie a zarazem uatrakcyjnienie nam tej 
zabawy. Liczymy, że za rok znów powtórzymy jej organizację we 
współpracy z lokalnymi jednostkami.
 Najmłodszym kolegom życzymy jak najwięcej radości 
i chęci do współtworzenia naszej małej społeczności uczniow-
skiej, a każdy z nas z pewnością znajdzie w naszej szkole „swój 
kawałek podłogi”.

Weronika Grzybowska
sekcja medialna SU

Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza

Integracja Pierwszych Klas
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Kampania w naszej szkole.
Zaraz, na początku roku szkolnego pani dyrektor 

zorganizowała apel, na którym ogłosiła, że i w tym roku 
szkolnym startujemy z akcją „Samorządy mają głos”. 
(Hurrra!!)
Następnie dotychczasowi opiekunowie su przypomnieli na 
czym polegają: kampania wyborcza, zgłaszanie się kandy-
datów oraz jak wyglądają demokratyczne wybory.  

Osoby chcące wprowadzić zmiany w naszej szkole, 
musiały przygotować plakat z programem 
wyborczym, który zaprezentowany był na 

szkolnym korytarzu. Zgłosiło się dziewięcioro kandydatów. 

 Dnia 22 września 2015r. dzieci z Miejskiego Przedszkola 
Nr 1 w Mszczonowie z  grupy „Biedronki” miło spędziły dzień 
w Łubnie (gmina Wiskitki). Przedszkolaki o godzinie 9.30 z 
pobliskiego targowiska zabrała ciuchcia, która wiozła  do celu 
bocznymi drogami. Dzięki temu mogły zobaczyć zwierzęta 
wiejskie takie jak: krowy, konie, kozy, owce, gęsi, kaczki, kury 
czy psy. Przedszkolaki również mogły obserwować  przez okna 
jesienne prace w polu. Na miejscu korzystały z placu zabaw, 
gdzie głównymi atrakcjami był „mini” wyciąg krzesełkowy, 
trzyosobowa karuzela, gra w piłkę, przeciąganie liny, grill na 
świeżym powietrzu i wiele innch atrakcji.  Dzieci miały okazję 
oglądać mini ZOO, w nim zwierzęta takie jak: lamy, kozy, owce, 
bażanty złotopióre, pawie oraz różne gatunki gołębi, a chętni 
mogli karmić zwierzęta.Wszyscy z uwagą i skupieniem słuchali 

ciekawostek związanych z życiem tych zwierząt. Ciuchcia 
przywiozła dzieci do przedszkola punktualnie o godzinie 
15.00. Wszyskim przedszkolakom bardzo podobał się wyjazd 
i z niecierpliwością  czekają na następny.

Marzena Puchała

Nocowanie najstarszych grup stało się już tradycją Smerfo-
landii, w tym  roku wyjątkowo odbyło się ono już w pierw-
szym miesiącu uczęszczania  Rybek i Motylków. Wychowaw-
czynie przygotowały na ten dzień mnóstwo atrakcji i zabaw. 
Na  początek zadania związane ze zdobywaniem sprawności 
KOLEJARZA,  włąsnoręcznie wykonany pociąg i tory spra-
wiły dzieciom mnóstwo radości,  następnie odbyły się długo 
wyczekiwane  podchody wokół Przedszkola,  około godziny 
19.00 była wspólna kolacja i znów zabawy ruchowe. Tuż 
po  20.00 nastąpiło obiecane nocne wyjście i poszukiwanie 
skarbów. Były  listy, zadania, nagrody i oczywiście potrzebne 
latarki co najbardziej  ucieszyło dzieci. Na zakończenie miłego 
wieczoru zabawa w sali zabaw.   Kiedy Przedszkolaki już umyły 

ząbki i wszyscy byli w piżamkach  najbardziej wyrwali obej-
rzeli Tarzana na dużym ekranie. Nikt nie płakał,  nie pytał o 
Rodziców i wszyscy z uśmiechami spokojnie zasnęli.  Następ-
nego dnia odbyło się wspólne śniadanie i około godziny 10.00  
Rodzice odebrali swoje Pociechy.   

Anna Kawecka 
Smerfolandia 

Smerfolandia

Tradycyjne nocowanie

Miejskie Przedszkole Nr 1

Ciuchcią do Łubna

SP im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

Kandydaci na start!

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Wszyscy odpowiedzialnie przygotowali plakaty i przedsta-
wili to, co chcieliby polepszyć, aby uczniom żyło się lepiej. 
I tak upłynęła połowa września. Cała społeczność mogła 
zapoznawać się z obietnicami wyborczymi naszych kandy-
datów.

„Wyciszony” półmetek września
W Osuchowie wrześniowe dni od 14. do 19. 

br. stały się synonimem ciszy przedwyborczej. Sądny 
dzień nadszedł 21.09.2015r. Wybory zostały zorganizo-
wane i przeprowadzone  przez naszych nauczycieli: p. D. 
Jankowską i p. K. Kurzepę oraz zespoły chętnych uczniów.

„Co też (…) musiało się dziać w głowach kandydatów?”
Od samego rana kandydaci myśleli o wynikach 

głosowań. Na piątej lekcji pani dyrektor zwołała całą 
społeczność szkolną na salę gimnastyczną, na której miały 
odbyć się wybory.

Nad wy wyborami czuwała komisja wyborcza, w skład 
której wchodzili uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. 
Komisja wyborcza rozdawała kartki  z nazwiskami wszyst-
kich uczestników, a uczniowie w wydzielonych miejscach 
mogli oddać swoje głosy i wrzucić je do urny. Już pod 
koniec lekcji były znane wyniki głosowań. Każdy z nas w 
napięciu czekał, by je poznać… Nasi „komisyjni” koledzy 
mieli dużo odpowiedzialnej pracy, żeby dokładnie zliczyć 
głosy.

Przez sekundę pomyślałem, co też wtedy musiało 
się dziać w głowach kandydatów?
 A oto wyniki: Przewodniczący su – Norbert Kok; 
z-ca przewodniczącego – Julia Wojtczak; sekretarz – 
Ewelina Kowalczyk.

Bartek Jarkiewicz, kl. 3b
Damian Wojtyniak, kl. 3b

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
w Szkołach i Przedszkolach realizowane 
są jak co roku spotkania z policjantami, 
podczas których uczulają oni dzieci m.in. 
na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

We wrześniu dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej w 
Osuchowie uczestniczyły w spotkaniu z 
policjantem Komendy Powiatowej Policji 
w Mszczonowie.

Dzieci miały okazję porozmawiać z Poli-
cjantem o zachowaniu bezpieczeństwa 
w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym 
przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym 
zachowaniu się na przejściach dla pieszych 
oraz bezpiecznym zachowaniu się w ocze-
kiwaniu na autobus szkolny, jak również 
o ostrożności podczas wsiadania i wysia-
dania z autobusu. Nasz Gość zwrócił uwagę 
na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać 
na dziecko na drodze, omówił  sposoby 
unikania lub pokonywania ich. Ponadto 
podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy 
odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zada- wane pytania, wykazywały się wiedzą z zakresu bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  
niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny 
udział dzieci otrzymały książeczki-poradniki oraz elementy 
odblaskowe.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci, o czym świadczyły liczne pytania kiero-
wane do Policjanta. Po spotkaniu dzieci w grupkach długo 
rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w 
dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości 
zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród dzieci oraz, 
mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie 
w przyszłości w szkole i poza nią.  

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu 
działań realizowanych w ramach programu profilaktycz-
nego naszej szkoły „Bezpieczna droga do Szkoły”.

Marzena Taras

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Przedstawienie kukiełkowe 
”Kocmołuszek”
W dniu 7 października 2015 r. dzieci Szkoły Podstawowej w 
Bobrowcach uczestniczyły w przedstawieniu  pt.,, Kocmo-
łuszek’’. Tematem spektaklu było zapoznanie ze sposobami 
dbania o swoje zdrowie oraz higienę osobistą. Dzieci nie 
tylko oglądały, ale także czynnie uczestniczyły w humory-
stycznym przedstawieniu. Bawiąc jednocześnie uczyły się 
tego, jak ważnym jest dla zdrowia bycie czystym i schludnym. 
Główne postacie tej bajki to: Książę i Księżna  Brudasowie, 
syn – Kocmołuszek, Brud – Czarodziej, Anemia, Próchnica, 

Królewna Śnieżka. Celem bajki było promowanie zdrowego 
odżywania się oraz higieny własnej. Akcja rozgrywała się w 
bajkowej scenerii na zamku Księcia Brudasa. Na uwagę zasłu-
giwały bogate treści dydaktyczne, wartka akcja, dialogi pełne 
humoru, piękne dekoracje, oryginalne kukiełki, profesjo-
nalna oprawa muzyczna oraz gra lalek przeplatana narracją 
na żywo. Wszystkie dzieci bardzo uważnie słuchały mądrych 
rad i ochoczo odpowiadały na pytania. Po występie aktorzy 
rozmawiali z dziećmi na temat przedstawienia, zachęcali 
do jedzenia owoców i warzyw oraz dbania o higienę. Dzieci 
nagrodziły aktorów gromkimi brawami.

Hanna Żukowska

W dniu 18 września 2015r w Szkole Podstawowej w Bobrow-
cach ruszyła tradycyjnie kolejna akcja Sprzątania Świata. 
Tego dnia wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami 
uzbrojeni w rękawice i worki na 
śmieci zabrali się do porządko-
wania okolicznych ulic w pobliżu 
szkoły. Celem tych działań było  
promowanie dbania o środo-
wisko, edukacja odpadowa 
oraz inicjowanie działań, dzięki 
którym zmniejszy się nasz nega-
tywny wpływ na środowisko. W 
ramach tej akcji zwracana była 
uwaga na rolę jaką każdy z nas 
może odegrać w porządkowaniu 
najbliższej okolicy. Coroczna 
akcja pomaga w kształtowaniu 
postaw ekologicznych, które 
w przyszłości powinny stać się 

stylem naszego życia. Myślę, że wszystkim nie jest obojętny 
los i wygląd naszego otoczenia. Data sprzątania jest wyzna-
czona na wrzesień, gdyż zauważono ogromny wzrost liczby 
odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. 
Jest to swego rodzaju przygotowanie podłoża na zimę, tak 
żeby śnieg nie przykrył śmieci. Bardzo często nie zdajemy 
sobie sprawy, że wyrzucanie nawet pojedynczych   odpadów 
przyczynia się do zanieczyszczeń naszego środowiska.

Hanna Żukowska

MERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Bobrowcach

Sprzątanie Świata 2015
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W sobotę, 6 czerwca 2015 r. w naszej szkole odbyło się 
spotkanie absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku 
szkolnym 1072/73. Inicjatorką spotkania była jedna z ówcze-
snych uczennic, pani Zofia Kowalska (obecnie Dwornik). 
Byli uczniowie na swój zjazd zaprosili gości, wśród których 
byli: obecna dyrektor szkoły, pani Małgorzata Sekulska oraz 
wychowawcy i nauczyciele absolwentów: państwo Janina 
i Ryszard Stusińscy, pani Genowefa Starostka, pani Janina 
Chełmińska z mężem, pani Wanda Koprowska z mężem 
oraz pani Maria Witecka z mężem.
Uroczystość rozpoczęto od wspólnego odwiedzenia 
osuchowskiego cmentarza i zapalenia zniczy na grobach 
nieżyjących nauczycieli: śp. Janiny Andrychowicz, śp. 
Elżbiety Łazickiej oraz zmarłego przed kilkoma laty kolegi, śp. 
Edwarda Bednarka. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy 
Św., sprawowanej w kościele w 
Osuchowie przez ks. Kanonika 
Jerzego Witkowskiego. Dalsza 
część spotkania odbyła się w 
Szkole Podstawowej w Pieka-
rach, gdzie przybyłych gości 
powitała pani dyrektor Małgo-
rzata Sekulska. Zwracając się 
do gości wyraziła nadzieję, że 
nie jest to ostatni zjazd absol-
wentów. W imieniu nauczy-
cieli głos zabrał pan Ryszard 
Stusiński, który podziękował 
za wspaniałą inicjatywę i  
zaproszenie. Następnie wielo-
letnia wychowawczyni klasy, 
pani Janina Stusińska odczy-
tała listę obecności. Swoją 
obecność potwierdzili absol-
wenci: Krystyna Gołębiewska 
(obecnie Zaniewska), Jadwiga 
Bednarek (obecnie Sobiecka), 

Danuta Jabłońska (obecnie Skowrońska), Zofia Kowalska 
(obecnie Dwornik), Maria Pieniążek (obecnie Mirgos), 
Jolanta Mirgos (obecnie Chruszcz), Krystyna Laskowska 
(obecnie Borowska), Hanna Lewandowska (obecnie 
Kwaczyńska), Zofia Stusińska (obecnie Rutkowska), Andrzej 
Kwaczyński i Zygmunt Tomaszewski. 
Potem wszyscy udali się na zwiedzanie szkoły. Wszyscy 
zgodnie orzekli, że szkoła choć ta sama to jednak piękniejsza, 
bardziej kolorowa. Wspomnieniom nie było końca, m.in. 
pani Starostka wspominała swoje pierwsze kroki w  szkole 
i pracę z ta klasą jako bardzo miłe doświadczenie. Warto 
dodać, że należy do nauczycieli najdłużej pracujących  w tej 
szkole,  z którą była związana przez 35 lat, od 1969 do 2004 r. 
Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystej kolacji, podczas 
której nie zabrakło wspomnień, rozmów i dobrej muzyki w 
wykonaniu męża inicjatorki spotkania – pana Dwornika. 
Organizatorzy dziękują  wszystkim uczestnikom zjazdu: 
nauczycielom, koleżankom i kolegom z klasy VIII, rocznik 
1972/73 oraz  obecnej dyrektor szkoły za udział w tym miłym 
wspomnieniowym spotkaniu.

SP Piekary

WZRUSZAJĄCE SPOTKANIE PO 42 LATACH

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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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, profile aluminiowe 3m i 4m
Kontakt: baza magazynowa Mszczonów  
  tel. 694 129 283, 694 929 537.
  
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:
- NOWA DOSTAWA TOWARÓW - ATRAKCYJNE CENY !!!
- Duży wybór obuwia szkolnego  „Befado”, obuwie tekstylne 
damskie i męskie,  szeroki asortyment odzieży dziecięcej.

Zatrudnię Stolarza,

miejsce pracy: 

Żabia Wola  

tel: 501 78 78 53
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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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