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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę,  23  listopada 2016  roku,  odbyła  się  XXIX  sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie,  podczas  której  radni  podjęli  szereg 
bieżących uchwał, m.in. w sprawie zmian budżetowych, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, stawek podatków od środków transportu i nieruchomości, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Obradom przewodził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Rozpoczęcie i porządek obrad
Przed rozpoczęciem obrad do zebranych zwrócił 

się komendant Krzysztof Puszcz z mszczonowskiego 
Komisariatu Policji, który poinformował o powołaniu 
swojego nowego zastępcy oraz zaprosił na powiatową 
debatę o bezpieczeństwie. Korzystając z okazji, wice-
przewodniczący Andrzej Osiński zapytał o kradzieże 
w gospodarstwach rolnych na terenie gminy. Komen-
dant potwierdził, że w ostatnim czasie doszło do 
włamań, także do mieszkań w Mszczonowie i zapowie-
dział, że policja dokłada starań, by zatrzymać złodziei. 

Środowa sesja rozpoczęła się od zmian porządku 
obrad. Z planu wykreślono projekt uchwały w sprawie 
uchylenia dokumentu dotyczącego przyznawania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia bliźniąt. 
Radni negatywnie zaopiniowali wniosek, dlatego też dodatkowe 
świadczenie po urodzeniu dwójki dzieci zostało utrzymane. 
Swoje poprawki do porządku obrad wniósł Wiceburmistrz 
Grzegorz Kozłowski, który wnioskował o dołączenie do niego 
dwóch uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2023. 

Informacje o stanie oświaty
Pierwszym tematem, poru-

szonym podczas obrad Rady Miej-
skiej, był stan oświaty. Swoimi 
wystąpieniami rozpoczęli go Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego Wojciech 
Szustakiewicz oraz dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Adam Lemiesz. Obydwaj 
panowie zwrócili uwagę na sukcesy 
edukacyjne szkół średnich, które 
znajdują się na terenie Mszczonowa 
– Zespołu Szkół oraz Liceum Ogól-
nokształcącego. Omówiony został, 
między innymi, poziom zdawalności 
egzaminów maturalnych, który 
porównano ze średnią mazowiecką 
oraz krajową pokazując, że lokalne 
placówki nie ustępują poziomem 
większym jednostkom. Dyrektor 
Lemiesz przedstawił także wyniki 

tegorocznej rekrutacji zaznaczając, że wielu nowych uczniów 
mszczonowskich szkół dojeżdża spoza terenu 
powiatu. Przedstawiciel starostwa zwrócił także 

uwagę na dużą liczbę nauczycieli, którzy w tym roku podnieśli 
swoje kwalifikacje zawodowe. Wiele uwagi poświęcono także 
inwestycjom i pozyskanym funduszom zewnętrznym. Przedsta-
wiciele starostwa powiatowego opowiedzieli także o planach na 
przyszłość, w tym o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych do 
obsługi placówek oświatowych, którego założenie wymusza na 
nich zmiana ustawodawstwa.

Informacje z działalności szkół średnich, które są zlokali-
zowane na terenie gminy Mszczonów, przedstawiły także przed-
stawicielki placówek. W imieniu dyrekcji Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Szarych Szeregów, przemawiała pedagog Joanna 
Nowak-Zielonka. O Zespole Szkół w Mszczonowie opowiadała 
jego dyrektor, Marianna Sosińska. Obie panie uszczegółowiły 
informacje przekazane wcześniej przez dyrektora Lemiesza. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek zapytał o możliwość zamy-
kania bram Zespołu Szkół w okresie pomiędzy zajęciami z uwagi 
na liczne przypadki wykroczeń popełnianych na tym terenie. 
Dyrektor Sosińska powiedziała, że takie czynności podejmo-
wane w okresach weekendowych oraz wieczornych spowo-
dowały niszczenie ogrodzenia placówki, stąd też obecnie nie 
jest to praktykowane. Z kolei radny Mirosław Wirowski zapytał 
o istnienie monitoringu Liceum Ogólnokształcącego. Przedsta-
wicielka szkoły odpowiedziała, że teren jej placówki nie jest 
poddany tego rodzaju nadzorowi. Dyrektor Sosińska zauważyła, 
że montaż monitoringu na terenie ZS znacząco obniżył liczbę 
wykroczeń. Na zakończenie podziękowała wszystkim zebranym 
za współpracę podczas całego okresu pełnienia swojej funkcji 
i zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję 
przewodzenia Zespołowi. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zaape-
lował do dyrektor Zespołu Szkół, by tworząc profile oddziałów 
w swojej placówce wzięła pod uwagę potrzeby kadrowe, które 
zgłosił inwestor planujący budowę parku wodnego w miejsco-
wości Wręcza. 
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Dyrektor Ewa Zielińska, kierująca Zespołem Obsługi 
Placówek Oświatowych, na zakończenie omawiania stanu 
oświaty, przedstawiła sytuację mszczonowskich placówek. 
W swoim wystąpieniu przedstawiła ona wyniki z obowiązko-
wych egzaminów, które w bieżącym roku uzyskali uczniowie 
lokalnych placówek. W porównaniu ze średnią krajową i powia-
tową w większości były one bardzo wysokie. Dyrektor Zielińska 
w swojej prezentacji omówiła także liczebność uczniów 
w poszczególnych szkołach oraz stany kadrowe nauczycieli 
i pracowników a także liczbę awansów zawodowych peda-
gogów w bieżącym roku. Opis sytuacji oświaty obejmował także 
główne wydatki (w tym te, których nie obejmuje subwencja 
ministerialna), wysokość i rodzaje stypendiów, a także dzia-
łalność punktów przedszkolnych na wsiach, których założenie 
dyrektor oceniła jako bardzo dobry pomysł.

Agnieszka Walczyńska-Łoś, dyrektor mszczonowskiej 
szkoły podstawowej, w swoim krótkim wystąpieniu przedsta-
wiła siebie jako nowego kierownika placówki. Radny Mirosław 
Wirowski zapytał o podział uczniów na dwie tury zmianowe – 
poranne i popołudniowe godziny nauki. W odpowiedzi dyrektor 
wyjaśniła, że najprawdopodobniej już wkrótce zmiany te zostaną 
wycofane i powróci system nauki, który 
dla wszystkich uczniów będzie się rozpo-
czynał o godzinie ósmej. 

Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, Barbara 
Gryglewska, podziękowała wszystkim 
przedstawicielom placówek oświato-
wych za ich trud w wychowaniu najmłod-
szych mieszkańców gminy. Do pochwał 
skierowanych w stronę dyrektorów, 
nauczycieli oraz pracowników szkół dołą-
czył się także burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek. Podkreślił on także, że cieszy go 
to, iż uroczystości szkolne, takie jak te, 
które odbyły się niedawno w Lutkówce 
i Osuchowie, są organizowane na tak 
wysokim poziomie i są świętem nie tylko 

placówek, ale całej okolicznej społeczności. Do 
podziękowań przyłączył się także przewodni-
czący Łukasz Koperski, który serdecznie podzię-
kował i pogratulował wyników wszystkim 
obecnym przedstawicielom szkół. 

Podjęte uchwały
Pierwszy projekt uchwały dotyczył 

zmian budżetowych na rok 2016 a zgłosił go 
wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. Poprawki 
objęły zmniejszenie dochodów i podwyższenie 
wydatków w różnych obszarach funkcjono-
wania gminy. Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński przypo-
mniał, że zmiany uzyskały pozytywną opinię 
podczas prac jego organu. 

 Z kolejnym projektem uchwały do 
zaopiniowania wystąpił Grzegorz Ludwiak, 
dyrektor ZGKiM Mszczonów, który przedstawił 

korektę planów jednostki na kolejny rok. Zmiany dotyczyły 
rozbudowy sieci wodociągowej na wsiach i modernizacji istnie-
jących przyłączy we Mszczonowie. Poprawki w planach dotyczą 
m.in. miejscowości Gąba i Szeligi a także mszczonowskiego 
osiedla przy ul. Północnej oraz ulic Zarzeczna i Grójecka. 

Marta Strzelecka z Wydziału Organizacyjnego i obsługi 
Rady Miejskiej przedstawiła Program Współpracy Gminy 
Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Jego 
projekt został opracowany wspólnie przez wszystkie jednostki 
organizacyjne i obejmuje różne dziedziny życia społecznego: 
kulturę, sport, bezpieczeństwo, zdrowie, rekreację, promocję 
NGO i wolontariatu. 

Skarbnik Gminy Jadwiga Barbulant zgłosiła dwa projekty 
uchwał dotyczące podatków od środków transportu i nieru-
chomości. Zmiany wysokości opłat są spowodowane deflacją, 
która sprawiła, że wyznaczone stawki są nieznacznie za wysokie 
w porównaniu z ogólnopolskimi standardami. Obniżka dotyczyć 
będzie tylko niektórych rodzajów pojazdów i nieruchomości oraz 
będzie obejmowała jedynie niewielkie kwoty. Radny Krzysztof 
Krawczyk zapytał o zmianę opłat od lokali mieszkalnych. 
Skarbnik Barbulant odpowiedziała, że podatki od mieszkań nie 
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Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  była  analiza 
wydatków  instytucji  kultury  za  dziesięć 
miesięcy 2016 r. Członkowie zaopiniowali 
także materiały na sesję. Projekty uchwał 
dotyczyły  m.in.  rozwoju  sieci  wodocią-
gowej,  zmian  budżetowych  oraz  planu 

gospodarki niskoemisyjnej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa otworzył jej Przewodniczący, 
radny Ryszard Stusiński. W obradach 
uczestniczyli także wiceprzewodniczący 
RM Marek Zientek i Andrzej Osiński,radny 
Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, 

radny Marek Baumel, radny Waldemar 
Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Mirosław Wirowski 
i radny Andrzej Osial.

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

zostaną zmienione.
Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 

przypomniała informacje przedstawione podczas Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa przez Wojciecha Płachetkę – 
specjalistę z  Centrum Doradztwa Energetycznego. Dotyczyły 
one aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Mszczonów. Zgłoszone przez naczelnik uchwały dotyczyły także 
aktualizacji Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia Gminy 
Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe oraz 
objęły m.in. temat instalacji odnawialnych źródeł energii.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, przedstawiła projekty uchwał związanych z miejsco-
wymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz naby-
ciem nieruchomości w obrębie gminy. Pierwsza uchwała doty-
czyła zmiany przeznaczenia gruntów we wsi Gąba. Radni poznali 
m.in. nowe zasady kształtowania zabudowy na tym terenie oraz 
wskaźniki dotyczące tego zagadnienia. Nowe zapisy dotyczyć 
będą terenów znajdujących się na wschód od drogi do Micha-
lina. Zmianie ulegnie także plan zagospodarowania wsi Adamo-
wice. Na wniosek mieszkańców korekcie ulegnie przeznaczenie 
terenów, które będą mogły posiadać zabudowę mieszkalną. 
Radni wyrazili także zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Mszczonów nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Mszczo-
nowie. W przyszłości teren ten zostanie zagospodarowany pod 
budowę parkingu oraz będzie stanowić łącznik pomiędzy ulicami 
Sportową i Szkolną. Kolejny projekt uchwały w tej części doty-
czył odpłatnego nabycia nieruchomości w Badowo-Mściskach. 
Na terenie tym zostanie zbudowana studnia głębinowa, która 
będzie awaryjnym ujęciem wody. Na niezbędność tej inwestycji 
zwrócił także uwagę wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński. 
Ostatni projekt uchwały dotyczył nieodpłatnego nabycia nieru-
chomości od PKP, która będzie przeznaczona na mienie komu-
nalne. 

Korekta założeń uchwały budżetowej spowodowała 
konieczność naniesienia poprawek w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2016-2023, które przedstawił Wiceburmistrz 
Grzegorz Kozłowski. 

Informacje z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił 
jej przewodniczący, Krzysztof Krawczyk. Poinformował on zebra-
nych, że Komisja w okresie pomiędzy sesjami przeprowadziła 
kontrolę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Analiza wydatków nie stwierdziła nieprawidłowości. 

Informacje ze swojej działalności pomiędzy sesjami 
przedstawił także burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Poinformował 

on radnych, że w tym czasie wydał siedem zarządzeń dotyczą-
cych m.in. centralizacji VATu, uchwały budżetowej na 2017 rok 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zgromadzeni dowie-
dzieli się także o pozytywnej decyzji środowiskowej dotyczącej 
budowy parku wodnego we Wręczy, która przybliża inwestora 
do rozpoczęcia prac. Burmistrz Kurek opowiedział także o zebra-
niach z mieszkańcami, które przebiegały bez zakłóceń oraz przy-
niosły uczestnikom wyjaśnienie interesujących ich zagadnień. 

Wolne wnioski
Wiceprzewodniczący Marek Zientek wyjaśnił zebranym 

kontrowersyjną kwestię dzików, które dewastują ziemie rolnicze 
na terenie gminy. W swoim wystąpieniu podkreślił, że leśnictwo 
nie przemieszcza tych zwierząt w okolice Mszczonowa z innych 
rejonów oraz przedstawił statystyki pokazujące, że populacja 
dzików nie jest wcale tak liczna, jak uważają niektórzy miesz-
kańcy. 

Podczas wolnych wniosków poruszono także kwestie 
doświetlenia ul. Słonecznej w miejscowości Gąba oraz przy-
spieszenia remontu ul. Północna we Mszczonowie. Postulo-
wane zmiany, jak wyjaśnił Wiceburmistrz Kozłowski, są jednak 
obecnie niemożliwe z powodu planów budżetowych.

Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
w Mszczonowie, poinformowała o planach uruchomienia kalen-
darium na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w którym 
będą publikowane informacje dotyczące wydarzeń w gminie. 
Przewodniczący Łukasz Koperski zaapelował do niej o ciągłą 
promocję bezpłatnego serwera SMS, który również dostarcza 
informacji o bieżących wydarzeniach, rynku pracy czy też prze-
rwach w dostawie energii elektrycznej. Radny Robert Głąbiński 
zasugerował, by baner dotyczący serwera zamieszczać na ostat-
niej stronie biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”. 

Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Grażyna 
Pływaczewska przedstawiła wstępne plany dotyczące wyda-
rzeń kulturalnych w nadchodzącym roku, w tym cyklicznego 
Jarmarku Mszczonowskiego, którego gwiazdą będzie zespół Ich 
Troje. Korzystając z okazji zaprosiła także wszystkich na koncert 
kolęd w wykonaniu Olgi Barej, który odbędzie się w MOKu 10 
grudnia. Kolejne zaproszenie wystosowała kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ciszewska, który 6 grudnia 
organizuje Spotkanie Mikołajkowe dla swoich podopiecznych. 

Wszystkie zgłoszone projekty uchwał uzyskały akceptację 
członków Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI



6   grudzień 2016 / nr 12 (253)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Działalność i wydatki 
instytucji kultury

Sprawozdanie finan-
sowe Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury przedstawiły 
dyrektor Grażyna Pływaczewska 
oraz główna księgowa Edyta 
Wiśniewska. Budżet wydatków 
jednostki  w bieżącym roku 
wyniesie ok. 1,5 mln zł. W ciągu 
dziesięciu miesięcy MOK wyko-
rzystał 81% zaplanowanych 
w nim środków. Koszty funkcjo-
nowania Ośrodka objęły przede 
wszystkim organizację imprez 
i działań skierowanych do miesz-
kańców np. Jarmarku Mszczo-
nowskiego, Lata w mieście, 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy owocowego święta 
w Lutkówce. Oprócz tego wydatki MOKu, to także koszty wyna-
grodzeń, funkcjonowania obiektu, środków biurowych, usług 
obcych (np. serwisu sprzętu nagłaśniającego) czy też należności 
dla ZAiKSu.Część wydarzeń i zajęć stałych jest także dofinan-
sowywana przez sponsorów. Największe dochody MOKu są 
związane z działalnością kina oraz klubem dla młodzieży, który 
prowadzi Ośrodek.

Analizę wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie przedstawiły dyrektor Anna Czarnecka oraz 
główna księgowa Maria Jankowska. Budżet instytucji obejmuje 
koszty na poziomie niespełna 400 tys. zł. Podobnie, jak w przy-
padku MOKu, wydatki Biblioteki obejmują przede wszystkim 
koszty osobowe, funkcjonowanie i działania prowadzone przez 
jednostkę. Instytucja pozyskuje także środki finansowe z innych 
źródeł. Dotacje celowe, które Biblioteka uzyskuje, otrzymy-
wane są z Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Pierwsza z instytucji wspiera zakup 
nowości książkowych i multimedialnych. Dotacja z resortu doty-
czyła modernizacji Filii w Osuchowie. Na zakończenie podsumo-
wania wydatków MBP dyrektor Czarnecka zaprosiła wszystkich 
obecnych na uroczyste otwarcie odremontowanego budynku 
w dniu 25 listopada 2016 r.

Materiały na sesję
Z pierwszym projektem uchwały do zaopiniowania 

wystąpił Grzegorz Ludwiak, dyrektor ZGKiM Mszczonów, który 
przedstawił korektę planów jednostki na kolejny rok. Zmiany 
dotyczyć będą rozbudowy sieci wodociągowej na wsiach 
i modernizacji istniejących przyłączy we Mszczonowie.

Kwestię aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Mszczonów poruszył z kolei Wojciech Płachetka – specja-
lista z Centrum Doradztwa Energetycznego. Zgłoszone przez 
niego uchwały dotyczyły aktualizacji Projektu Założeń do Planu 
Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię Elektryczną 
i Paliwa Gazoweoraz objęły m.in.temat instalacji odnawialnych 
źródeł energii.

Bogusława Banasiak, pracownik socjalny Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, przedstawiła 

projekt uchwały dotyczący likwidacji dodatkowego wsparcia 
dla rodziców bliźniąt po urodzeniu dzieci. Od czasu rozpoczęcia 
rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, co miesiąc rodzinom 
przysługuje dodatkowe wsparcie, co też było argumentem 
za wycofaniem jednorazowych środków. Radni jednogłośnie 
odrzucili projekt uchwały pozostawiając dodatkowe pieniądze 
dla rodziców bliźniąt, bez względu na dochód rodziny.

Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego przedsta-
wili tematykę związaną z miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego. Pierwsza uchwała dotyczyć ma zmiany 
przeznaczenia gruntów we wsi Gąba. Radni poznali m.in. nowe 
zasady kształtowania zabudowy na tym terenie oraz wskaźniki 
dotyczące tego zagadnienia. Nowe zapisy dotyczyć będą terenów 
znajdujących się na wschód od drogi do Michalina. Zmianie 
ulegnie także plan zagospodarowania wsi Adamowice. Na 
wniosek mieszkańców korekcie ulegnie przeznaczenie terenów, 
które będą mogły posiadać zabudowę mieszkalną. Radni wyra-
zili także zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mszczonów 
nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Mszczonowie. 
W przyszłości teren ten zostanie zagospodarowany pod budowę 
parkingu oraz będzie stanowić łącznik pomiędzy ulicami Spor-
tową i Szkolną. Kolejny projekt uchwały w tej części dotyczył 
odpłatnego nabycia nieruchomości w Badowo-Mściskach. 
Na terenie tym zostanie zbudowana studnia głębinowa, która 
będzie awaryjnym ujęciem wody. Na niezbędność tej inwestycji 
zwrócił także uwagę wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński. 
Ostatni projekt uchwały dotyczył nieodpłatnego nabycia nieru-
chomości od PKP. Jak poinformował burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, lokale te będą przeznaczone na mienie komunalne. 

Marta Strzelecka z Wydziału Organizacyjnego i obsługi 
Rady Miejskiej przedstawiła Program Współpracy Gminy 
Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Jego 
projekt został opracowany wspólnie przez wszystkie jednostki 
organizacyjne i obejmuje różne dziedziny życia społecznego: 
kulturę, sport, bezpieczeństwo, zdrowie, rekreację, promocję 
NGO i wolontariatu. 

Skarbnik Gminy Jadwiga Barbulantzgłosiła dwa projekty 
uchwał dotyczące podatków od środków transportu i nieru-
chomości. Zmiany 
wysokości opłat są 
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Głównym  tematem  obrad  była  działalność  „Centrum  Zdrowia 
Mazowsza  Zachodniego”  Sp.  z  o.o.  Podczas  spotkania  radni 
zaopiniowali także materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej. 
Projekty  uchwał  dotyczyły  m.in.  planów  zagospodarowania 
przestrzennego  oraz  jednorazowego  zasiłku  dla  rodziców  bliź-
niąt po urodzeniu dzieci.

Wspólne posiedzenie komisji otworzył i poprowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. W obradach 
uczestniczyli: wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny 
Marek Baumel, radny Piotr Chyła, radny Robert Głąbiński, radna 
Barbara Gryglewska, radny Krzysztof Krawczyk, radny Dariusz 
Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Jerzy Siniarski, radna 
Renata Siwiec, radny Ryszard Stusiński, radny Waldemar Suski 
i radny Mirosław Wirowski.

Działalność „Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego”

Sprawozdanie z dzia-
łalności „Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego”, które 
zajmuje się prowadzeniem żyrar-
dowskiego szpitala, przedstawiła 
Prezes Spółki –Danuta Ciecierska. 
W ubiegłym roku placówka 
medyczna przyniosła zysk netto 
na poziomie ponad 88 tys. zł. 
W ciągu kilku ostatnich lat Spółka 
notuje nadwyżkę finansową lub 
straty, które są spowodowane 
niższymi środkami otrzymywa-
nymi z Narodowego Funduszu 
Zdrowia za wykonywanie poszcze-
gólnych usług. Prezes przypo-

mniała, że NFZ już od 8 lat nie zwiększył stawek za poszcze-
gólne świadczenia na rzecz pacjentów, choć w tym czasie ich 

koszt wzrósł (podwyżki cen, zwiększenie płac itp.). 
W ostatnich latach Spółka poczyniła szereg inwe-

stycji polegających na zakupie nowoczesnego sprzętu medycz-
nego oraz wymianie wadliwej i przestarzałej aparatury. Dzięki 
temu szpital mógł podnieść jakość usług świadczonych na 
potrzeby swoich pacjentów. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o planowa-
nych w szpitalu inwestycjach. Ponad 4 mln zł (ponad 3 mln zł 
dotacji z Unii Europejskiej) wyniesie realizacja zadania dotyczą-
cego rozwoju e-usług. Projekt ten został już częściowo zreali-
zowany a jego wdrożenie jest niezbędnym wymogiem w celu 
włączenia placówki w sieć szpitali działającą w ramach NFZ. 
Plany na przyszłość, które przedstawiła prezes Ciecierska, obej-
mują także remont i modernizację pomieszczeń placówki, które 
poprawią warunki lokalowe. Obejmują one m.in. wymianę 
poszyć dachowych, okien, oświetlenia na ledowe. Część 
środków na modernizację udało się Spółce pozyskać z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska, który sfinansuje do 80% 
inwestycji. 

Wciąż obowiązujące rozporządzenie dotyczące 
warunków, jakie muszą spełniać pomieszczenia szpitalne 
sprawia jednak, że szpital, aby moc istnieć w sieci NFZ, musi 
poczynić znaczne inwestycje w należące do niego budynki. 
Niezbędne jest, między innymi, stworzenie nowego bloku 
operacyjnego, sali wybudzeń oraz izby przyjęć. Spółka inwestuje 
w sprzęt, który jest konieczny do ratowania ludzkiego zdrowia 
i życia, jednak nie ma wystarczających środków, by przeprowa-
dzić wszystkie niezbędne remonty i modernizację swoich, często 
starych, budynków. W związku z tym, prezes Ciecierska zwró-
ciła się o pomoc do samorządów, które mogłyby partycypować 
w kosztach przystosowania szpitala do potrzeb pacjentów oraz 
wymogów ustawodawstwa. 

Przewodniczący RM Łukasz Koperski podziękował 
mówczyni za szczegółowe przedstawienie sytuacji żyrardow-

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Wspólne posiedzenie wszystkich 
Komisji Rady

spowodowane deflacją, która sprawiła, że wyznaczone stawki 
są nieznacznie za wysokie w porównaniu z ogólnopolskimi stan-
dardami. Obniżka dotyczyć będzie tylko niektórych rodzajów 
pojazdów i nieruchomości oraz będzie obejmowała jedynie 
niewielkie kwoty.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski także zgłosił dwa 
projekty uchwał na kolejną sesję. Pierwszy z nich dotyczył 
zmian budżetowych – zmniejszenia dochodów i podwyższenia 

wydatków w różnych obszarach funkcjonowania gminy. Korekta 
założeń finansowych spowodowała konieczność naniesienia 
poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-
2023.  Na zakończenie obrad Komisji burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek przedstawił sprawozdanie ze swoich działań i podjętych 
decyzji. Radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie projektu 
uchwał oprócz planu zniesienia pomocy dla rodziców bliźniąt.

Dagmara Bednarek, GCI
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skiego szpitala oraz planów reformy służby zdrowia, które 
w przyszłym roku wdrażać będzie resort zdrowia. Jako właściciel 
nieruchomości sąsiadującej z zabudowaniami placówki powie-
dział, że jest pozytywnie zaskoczony liczbą i wielkością inwestycji 
w sprzęt medyczny, a przede wszystkim trwającymi remontami, 
które wykonywane są przez pracowników – konserwatorów. 

Starosta powiatu żyrar-
dowskiego Wojciech Szusta-
kiewicz dodał, że na 2017 r. 
zaplanowano już kolejne zakupy 
wyposażenia, których łączny 
koszt wyniesie 1 mln zł. W swoim 
wystąpieniu przypomniał on, 
że szpital był już zadłużony, ale 
dzięki świetnemu zarządzaniu 
nie tylko nie ma długów, ale 
nawet generuje zyski. Wizerunek 
placówki psuje jednak wygląd 
obiektu, zarówno zewnętrzny, 
jak i wewnętrzny. Modernizacja 
obiektów jest niezbędna po 
to, by szpital dalej mógł nieść 
pomoc chorym. Starosta zapro-

ponował wszystkim samorządom powiatu żyrardowskiego, 
w tym gminie Mszczonów, by wykupiły udziały w Spółce. Procen-
towe partycypowanie w kosztach modernizacji mogłoby być 
obliczone na podstawie stosunku liczby mieszkańców danego 
samorządu do populacji całego powiatu lub też stosunku liczby 
pacjentów szpitala do ogólnej ilości leczonych w placówce. 
Pierwszy wskaźnik w przypadku Mszczonowa wyniósłby 
15,1%, a drugi – 9,6%. W odpowiedzi na wystąpienie starosty, 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił, że warto wesprzeć 
szpital, który spełnia warunki przystąpienia do sieci placówek, 
jednak gmina nie dysponuje w budżecie wydatkami zaplano-
wanymi na ten cel. Włodarz Mszczonowa zaproponował emisję 
obligacji, które wykupiliby pacjenci. Burmistrz zasugerował, że 
gminy mogą pomóc w zebraniu pieniędzy, które stanowić będą 
wkład własny podczas realizacji projektów z dofinansowaniem 
zewnętrznym. Przewodniczący Łukasz Koperski powiedział, że 
idea pomocy szpitalowi jest jak najbardziej słuszna, ponieważ 
opieka w placówce jest coraz lepsza a jakość świadczonych 
usług medycznych nieustannie rośnie. Zarówno burmistrz, jak 
i przewodniczący, proponowali staroście Szustakiewiczowi, by 
zorganizował zebranie wszystkich włodarzy gmin i przedstawi-
cieli Rad, by wspólnie poszukać rozwiązania problemów żyrar-
dowskiego szpitala. 

Radny Waldemar Suski zapytał o możliwość pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych na modernizację obiektów placówki, 
jednak starosta odpowiedział, że obecnie nie ma takiej możli-
wości z uwagi na brak naborów na wnioski z tego zakresu. 
Radna Barbara Gryglewska podkreśliła, jak ogromne znaczenie 
dla społeczności powiatu ma szpital, który został założony w XIX 
w. W swoim krótkim wystąpieniu powiedziała także, że pomaga 
on ubogim i osobom starszym, prowadzi również oddział palia-
tywny, którego działanie jest niezwykle ważne, ponieważ społe-
czeństwo się starzeje. Radna Gryglewska podkreśliła także rolę 
Nocnej Pomocy Lekarskiej, która oferuje dostęp do pomocy 

lekarskiej poza godzinami pracy szpitala.

Opiniowanie materiałów na sesję
Pierwszy projekt uchwały przedstawiony podczas 

Komisji dotyczył działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Maciej Głąbiński, koordynator 
GKRPA, przedstawił zgromadzonym radnym projekt uchwały 
zatwierdzającej gminny program profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narko-
manii i przemocy w rodzinie. Plan GKRPA na 2017 rok obej-
muje, między innymi, takie działania jak organizowanie opieki 
w świetlicy środowiskowej czyrealizację wyjazdów dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych. W programie zapisane są także np. 
zadania Komisji oraz plan wydatków na 2017 r. Radny Mirosław 
Wirowski zapytał o formę używania przewidzianych w wydat-
kach testerów obecności narkotyków w organizmie. Przewod-
nicząca GKRPA Jadwiga Laskowska wyjaśniła, że testery te będą 
użyczone policji i wykorzystywane do badania uczniów gmin-
nych szkół, ponieważ nauczyciele nie mają uprawnień, by prze-
prowadzać takie kontrole. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Barbara Ciszewska przedstawiła projekt dokumentu uchylają-
cego uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla rodziców bliźniąt. Przed-
stawicielka MOPS uzasadniała, że zainteresowanie tym świad-
czeniem jest niskie a pieniądze zarezerwowane na jego wypłatę 
można przeznaczyć dla ludzi naprawdę potrzebujących pomocy. 
Burmistrz Kurek wyjaśnił, że rozdawanie dodatkowych zapomóg 
było uzasadnione przed wprowadzeniem Programu „Rodzina 
500+”. Obecnie środki te mogłyby być wykorzystane na pomoc 
ludziom, którzy mieszkają w skandalicznych warunkach. Plano-
wane zmiany wejdą w życie w 2017 r., więc osoby, które złożyły 
wnioski w roku bieżącym, otrzymają wypłatę świadczenia. 

Kolejne projekty uchwał przedstawiła Teresa Koszulińska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Pierwszy z nich 
dotyczył bezprzetargowego przedłużenia umowy dzierżawy 
działki w Osuchowie. W uzasadnieniu naczelnik Koszulińska 
wyjaśniła, że obecny dzierżawca zwrócił się o przedłużenie 
umowy, ponieważ nie jest w stanie zakupić tej działki, a na jej 
terenie z własnych środków wyremontował już spalony budynek 
i prowadzi w nim działalność gospodarczą. Kolejny projekt 
uchwały dotyczył przystąpienia do opracowywania planów 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Mszczonów. We wcześniejszych ustaleniach, przez nieuwagę 
właściciela, nie uwzględniono dwóch działek. Ostatnia z uchwał 
dotyczy przystąpienia do opracowywania planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Grabce 
Józefpolskie i Marków Towarzystwo. Wcześniejsze ustalenia 
dzieliły ten obszar na 2 części, nowa propozycja wyznacza 3 
obszary. Zmiany te przyspieszą budowę zakładu oczyszczania 
wody z separatorów, którą planuje na tym terenie prywatny 
inwestor.

Wszystkie przedstawione podczas prac Komisji projekty 
uchwał uzyskały pozytywną opinię radnych.

Dagmara Bednarek, GCI
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Z Andrzejem Mrówczyńskim, 
Przewodniczącym Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Mszczonowie o sprawach 

wspólnoty i nie tylko rozmawia 
Dagmara Bednarek.

Panie Przewodniczący, może 
na początek opowie Pan coś 
o sobie, w końcu nie jest Pan 
przecież rodowitym mszczono-
wianinem.
To prawda, ale urodziłem się 
niedaleko stąd - w sąsiedniej 
gminie. Mszczonów był wówczas 
najbliżej położonym miastem, 
które było dla okolicznych 
wsi swego rodzaju centrum, 
w którym załatwiało się różne 
sprawy. W latach 1954-58 zwią-
załem się z Mszczonowem na 
stałe, ponieważ uczęszczałem 

tutaj do Liceum Ogólnokształcącego. Edukacja w tej placówce 
sprawiła, że bez problemów dostałem się na Wydział Ogrodniczy 
SGGW. Potem koleje losu przeniosły mnie do Warszawy - tam 
spędziłem 40 lat, co przerwało moje bliższe kontakty z Mszczo-
nowem na wiele lat, czego dziś niezmiernie żałuję. Obecnie od 4 
lat mieszkamy z żoną w Mszczonowie i jesteśmy bardzo zadowo-
leni z tej decyzji, która była zresztą głęboko przemyślana.

Osobiście miałam okazję przekonać się, że jest Pan społeczni-
kiem; między innymi wzbogacił Pan zbiory Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej i pracował w komitecie organizacyjnym IV 
Zjazdu Absolwentów liceum. Co skłoniło Pana do działania 
w samorządzie spółdzielni?
Był to czysty przypadek. Pół roku temu na Walnym Zgromadzeniu 
członków Spółdzielni przeprowadzano wybory uzupełniające do 
Rady Nadzorczej. Jedna z osób obecnych na sali zaproponowała 
moją kandydaturę i stało się. Nie odmówiłem, bo mam trochę 
wolnego czasu a z szeroko rozumianą spółdzielczością miałem 
związki przez połowę mojego życia - pracowałem w Centrali 
Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich, byłem też członkiem 
spółdzielni ogrodniczej, działałem przy tym w różnych organiza-
cjach zawodowych i pracowniczych. 

W obecnej kadencji została Pan Przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Spółdzielni mieszkaniowej - jaka jest to Rada?
Myślę, że bardzo dobra i odpowiedzialna, chociaż po części 
mało doświadczona - z „dawnego” składu Rady nadal są w niej 

tylko 2 osoby na 11 członków, w tym ja. Na szczęście 
są jeszcze 2 osoby, które przed laty były już człon-

kami Rady i są dobrze zorientowane w sprawach naszej Spół-
dzielni. Sądzę, że gdzieś po roku działalności nowa Rada opanuje 
wszystkie zawiłości prawne, ekonomiczne i gospodarcze tak, by 
działać jeszcze sprawniej, z pożytkiem dla całej naszej społecz-
ności. Już teraz Rada działa bardzo skutecznie. Nie obywa się 
jeszcze, oczywiście, bez pytań i dyskusji, czasami gorących, ale 
merytorycznych, jednak są one sprawą normalną w przypadku 
wspólnego wydawania opinii. Nie ma natomiast kłótni i braku 
porozumienia. Myślę, że nie wykażę się naiwnością wierząc w tą 
Radę. Sądzę, że za 2,5 roku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, 
będziemy mogli powiedzieć członkom, że przekazujemy Spół-
dzielnię następcom w jeszcze lepszym stanie.

Jak opisałby Pan ten stan obecnie? 
Uważam, że jest dobry. Potwierdzają to wyniki finansowe 
i przeprowadzone przez biegłego rewidenta badania bilansu, 
jak i pełna kontrola za lata 2013-2015 przeprowadzona przez 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Oczywi-
ście, zawsze trafiają się niezadowoleni i malkontenci, często 
nieorientujący się w zasadach rządzących spółdzielniami, żąda-
jący rzeczy niemożliwych do spełnienia. Są i przypadki krańcowe 
- jeden z członków Spółdzielni oskarżył wręcz zarządzających 
o „nadużycie władzy” i „fałszowanie dokumentów”. Oskarżenia, 
powielane również w prasie, były bezpodstawne i szkodliwe, 
przedstawiały Spółdzielnię w fałszywym świetle. Zebrany przez 
Prokuraturę materiał dowodowy nie stwarzał najmniejszych 
wątpliwości i śledztwo zostało umorzone, jednak Spółdzielnia 
odnotowała istotne straty wizerunkowe. Dobrze, że Spółdzielnia 
ma zorganizowane własne archiwum, które pomogło wyjaśnić 
tę sprawę. 

Spółdzielnia działa dobrze i wykazuje dochody. Trzeba 
jednak wiedzieć, że jesteśmy małą jednostką i nie prowadzimy 
działalności gospodarczej, jak to ma miejsce w większych wspól-
notach. Nie wolno nam też zarabiać na opłatach wnoszonych 
przez mieszkańców - w większości jesteśmy tylko „przekaźni-
kiem” zebranych pieniędzy. 

Naszą Spółdzielnię tworzy 31 bloków mieszkalnych 
czyli ok. 1250 mieszkań i ok. 1100 członków plus 8 lokali użyt-
kowych, które zapewniają Spółdzielni symboliczne dochody. 
Takie są realia i wiele tu nie można zmienić. Zmieniamy jednak 
to, co się da i co przysparza oszczędności mieszkańcom - prze-
prowadziliśmy termomodernizację budynków, ciągle unowo-
cześniamy węzły ciepłownicze, wykonujemy szereg drobnych 
remontów własnymi siłami. Wszystko to daje określone efekty. 
Trzeba jednak mieć świadomość, że koszty eksploatacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nigdy nie będą u nas 
takie, jak w dużych miastach, korzystających z usług elektrocie-
płowni. Mamy za to czyste powietrze i brak pyłów w mieszka-
niach. Wystarczy porównać, jak się oddycha w Warszawie, a jak 
w Mszczonowie. 

Uważa Pan więc, że Spółdzielnia działa prawidłowo?
Tak, choć na pewno nie jest idealnie. Nowa Rada ma zapew-
nioną pracę do końca kadencji - jest dużo spraw bieżących, 
wynikłych chociażby ze zmiany przepisów, ciągle trzeba optyma-
lizować stawki różnych opłat, ale też zakończyć porządkowanie 
spraw z lat ubiegłych. Rozwiązania wymaga np. sprawa wielo-
letnich niedoborów przychodów z tytułu dostarczania ciepłej 

Wywiad

Spółdzielnia to wspólnota jej 
mieszkańców
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wody. Przyczyną tego stanu rzeczy było niedostosowanie opłat 
wnoszonych przez mieszkańców do kosztów zakupu ciepła przez 
Spółdzielnię. Nie wynikało to z niczyjej złej woli bądź zanie-
dbań, ale stawki podnoszono zbyt ostrożnie, mając na uwadze 
istniejący wtedy głęboki kryzys na świecie i nasilające się bezro-
bocie. Były wręcz obawy o możliwości płatnicze mieszkańców. 
Problemy te są już częściowo rozwiązane i w większości przy-
padków nie narastają już kwoty niedopłat, ale na pewno trzeba 
znaleźć skuteczny sposób zlikwidowania niedopłat z lat ubie-
głych. Sprawa jednak nie jest prosta i proces ten może potrwać 
kilka lat, a wszystko zależy od decyzji członków na kolejnych 
Walnych Zgromadzeniach. 

Jako przewodniczący Rady mogę tylko zapewnić wszyst-
kich członków, że Zarząd i Rada zrobią wszystko, co należy, aby 
rozwiązać problemy jak najlepiej. Tak na marginesie dodam, że 
nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zarówno członkowie Zarządu, 
jak i Rady Nadzorczej, odpowiadają całym swoim prywatnym 
majątkiem za ewentualne zawinione, złe decyzje gospodarcze. 
To powoduje, że muszą one być przemyślane i niezwykle 
rozważne. 

Jak widzi Pan przyszłość Spółdzielni i jej mieszkańców, którzy 
martwią się, że ich lokale obecnie nie osiągają atrakcyjnych 
cen?
Rzeczywiście, od kilku lat są kłopoty ze zbyciem mieszkań po 
atrakcyjnych cenach, jestem jednak optymistą i wierzę, że sytu-
acja ta może zmienić się diametralnie w najbliższych latach. 
Są ku temu dwie przesłanki. Po pierwsze - wiosną przyszłego 

roku ruszy wreszcie budowa parku wodnego we Wręczy, a po 
drugie - włodarze naszego miasta opracowali niezwykle ciekawy 
dla obecnych i przyszłych mieszkańców projekt rewitalizacji, 
który może sprawić, że Mszczonów będzie jednym z najład-
niejszych i najatrakcyjniejszych miasteczek Mazowsza. To może 
spowodować, że Spółdzielnia wróci do zaniechanego w kryzysie 
projektu budowy nowych budynków mieszkalnych, głównie 
z mieszkaniami typu kawalerka, bo to na nie będzie największy 
popyt. To może być pierwszy krok do dalszego rozwoju spół-
dzielczości.

Czyli trzymamy kciuki za powodzenie projektu rewitalizacji 
miasta?
Tak i to mocno. Pomagajmy władzom miasta w realizacji tego 
działania. Wszystko wyjaśni się w lipcu przyszłego roku, kiedy 
będzie wiadomo, na jakie fundusze miasto może liczyć. Nawet 
jeśli to nie będzie całość zgłoszonych potrzeb, to i tak możemy 
jako miasto osiągnąć stan rozwoju, na który Mszczonów 
musiałby pracować przez co najmniej 50 lat.

Na koniec, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia i Nowym Rokiem, chciałbym wszystkim miesz-
kańcom naszych osiedli życzyć z całego serca dużo zdrowia, speł-
nienia marzeń, samych radości i uśmiechów oraz wszystkiego, 
co zwie się szczęściem.

Dziękuję za życzenia i rozmowę.
Dziękuję bardzo.

Dagmara Bednarek, GCI

Z nowym prezesem powia-
towym OSP Waldemarem Suskim 

rozmawia Mateusz Milczarek.
 
Panie prezesie, gratuluję niewąt-
pliwego awansu. Sprawdził się 
pan jako prezes gminny, teraz 
przed panem kolejne wyzwanie 
na szczeblu powiatowym. Czym 
zasłużył pan na zaufanie strażac-
kiego środowiska?
Z pewnością nie było łatwo wygrać 
w tych wyborach. Na pewno 
punktów przysporzyła mi strażacka 
działalność na poziomie gminnym 

w Mszczonowie. Ruch strażacki w naszej gminie jest naprawdę 
silny i wywiera niemały wpływ na całe powiatowe środowisko 
OSP. Wygrać z druhem Andrzejem Iwańskim z Wiskitek, który 
pełnił funkcję komendanta powiatowego przez dwie ostatnie 
kadencje, to było prawdziwe wyzwanie. Podczas konstytu-
owania się Zarządu długo utrzymywał się pat w postaci sześciu 
głosów za mną, takiej samej ilości za druhem Iwańskim i jednego 

głosu wstrzymującego. Ostatecznie członkowie nowo wybra-
nego Zarządu, to mi powierzyli funkcję prezesa. Mszczonów 
i Wiskitki, to dwa najsilniejsze i najliczniejsze ośrodki strażackie 
w powiecie żyrardowskim. Teraz spoczywa na mnie olbrzymia 
odpowiedzialność. Muszę udowodnić druhom i druhnom ze 
wszystkich gmin, iż pragnę i potrafię pracować dla dobra całego 
środowiska, niezależnie od tego kto z jakiej miejscowości 
pochodzi. 

W jednej z lokalnych gazet napisano, że podczas wyborów 
zaiskrzyło. Te wyborcze iskry mogą przerodzić się w pożar?
W końcu jesteśmy strażakami, więc gaszenie jest naszą specjal-
nością. Mówiąc poważnie - nie wierzę, abyśmy mogli się 
podzielić. Jestem osobą, która od lat działa społecznie i zawsze 
udawało mi się wokół moich inicjatyw łączyć ludzi. Tak będzie 
i tym razem. Sądzę, że proponowane przeze mnie zmiany 
z pewnością zostaną zaakceptowane. 

Szykują się więc zmiany? Na czym mają one polegać?
19 grudnia odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Zarząd 
Powiatowego OSP. Do tej pory posiedzenia odbywały się 
w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej. Tym razem zaproszę 
wszystkich do Domu Strażaka w Mszczonowie. Połączymy 
to posiedzenie z wigilijnym opłatkiem. W organizacji tego 
podwójnie świątecznego spotkania będę mógł liczyć na wsparcie 
mszczonowskich druhów. Przy opłatku, w świątecznym nastroju 
p o r o z m a w i a m y 
o naszych planach 

Wywiad

W pierwszej kolejności postawię na 
młodzież 
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na całą kadencje. Chciałbym wysłuchać propozycji repre-
zentantów wszystkich jednostek. Ze swej strony w pierwszej 
kolejności zgłoszę potrzebę powołania komisji ds. młodzieży. 
To jest statutowe zadanie Zarządu, które do tej pory nie było 
realizowane. Zawsze stawiałem na młodzież i w niej widzę 
siłę sprawczą dla całego ruchu. Gdy zaczynałem swoją dzia-
łalność w OSP Mszczonów powierzono mi pracę z MDP. Wiele 
się wtedy nauczyłem. Wiem ile pracy pochłania opieka nad 
młodymi kadrami, ale też świetnie sobie zdaję sobie sprawę 
z tego, jakie to później przynosi efekty, gdy o młodzież się dba 
i pracuje się nad jej wciąganiem w strażackie szeregi. Na pewno 
zrobię też wszystko, aby turnieje wiedzy pożarniczej były konty-
nuowane i dynamicznie się rozwijały. To nie tylko zabawa, ale 
przede wszystkim pomysł na kształcenie i motywowanie do 
zdobywania wiedzy przez młodych strażaków. Tak jak przed laty 
byłem inicjatorem zorganizowania turniejów wiedzy pożarniczej 
w Mszczonowie, a następnie w powiecie, tak teraz przyczynię 
się do upowszechnienia tej idei oraz nadania jej właściwej rangi.

Kierunek „młodzież” nadany więc zostanie wszystkim 
jednostkom OSP?
Ufam, że nikomu niczego w tej mierze nie będziemy musieli 
narzucać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze znaczenia wycho-
wania i kształcenia młodzieży. Oczywiście chciałbym uniknąć 
złego skojarzenia, że plany nowego Zarządu będą polegały 
na narzucaniu rozwiązań poszczególnym jednostkom. Przede 
wszystkim chciałbym się wsłuchiwać w to co mają do powie-
dzenia wszyscy członkowie OSP. Z tego też względu już na 
początku kadencji zamierzam rozpocząć sukcesywny objazd 
poszczególnych jednostek. Muszę poznać, zrozumieć, zobaczyć 
na własne oczy, z jakimi problemami borykają się druhowie 
w najmniejszych strażnicach. Nie każda jednostka ma takie 
zaplecze i możliwości działania jak moja macierzysta OSP 
Mszczonów, którą znam od lat. Ufam, że jako wieloletni samo-
rządowiec, bo pełnię też przecież funkcję radnego w swojej 
gminie, będę mógł podczas wspomnianego objazdu dora-
dzić przyjaciołom z innych gmin, w jaki sposób układać sobie 
współpracę z miejscowym samorządem. W Mszczonowie jest 
ona wzorcowa, więc – jak sądzę- tu wytyczone wzory mogą się 
okazać pomocne dla innych. 

Wróćmy jeszcze do młodzieży, gdyż nie ukrywam, że ten 
pomysł kryje w sobie olbrzymi potencjał. W jaki sposób chce 
pan zachęcić młodych ludzi do wstępowania w strażackie 
szeregi. Jak wygrać z grami komputerowymi, telewizją, porta-
lami społecznościowymi, które zabierają im czas i zniechęcają 
do uczestnictwa w realnym życiu?
Z postępem nie można walczyć, ale trzeba go umiejętnie wyko-
rzystać do własnych celów. Chociażby portale społecznościowe 
mogą nam przecież posłużyć do promocji strażackich wartości 
oraz popularyzowania strażackiej przygody wśród młodzieży. 
Profile jednostek już teraz cieszą się olbrzymim zainteresowa-
niem. Stworzymy też stronę internetową Zarządu Oddziału 
Powiatowego, na której będą dostępne wszystkie potrzebne 
informacje, akty prawne, ogłoszenia, statut, regulaminy, propo-
zycje programowe i projekty –jakie pomogą w działalności 

wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych. Atrak-
cyjne, dynamiczne szkolenia, to też sposób na pozy-

skanie strażackiego narybku. Nie wolno ponadto zapominać, 
że działalność jednostek to nie tylko akcje gaśnicze i ratun-
kowe. Przecież Ochotnicze Straże Pożarne od dziesięcioleci 
były motorami lokalnej kultury, rozrywki i życia towarzyskiego. 
To są nasze atuty, które musimy wykorzystywać. Trzeba tylko 
być aktywnym. Z tego też względu przypominam wszystkim 
jednostkom o organizowaniu: rajdów, pikników, pokazów 
sprzętu i umiejętności. Sposobem na integrowanie lokalnych 
środowisk wokół strażnic jest również dbałość o przeszłość. 
Niejednokrotnie lokalna historia, to w dużej części historia 
danej jednostki. W Mszczonowie we współpracy z przyjaciółmi 
stworzyłem kiedyś strażacką Izbę Tradycji. Z tego też względu 
wiem doskonale, iż poszukiwanie swoich korzeni ma posmak 
prawdziwej przygody. Wierzę również, iż należy dzielić się 
dobrymi pomysłami i energią z innymi organizacjami społecz-
nymi. Dlaczego nie zorganizować czegoś na kształt konfederacji 
prężnie działających organizacji. Przecież dla młodych strażaków 
doświadczenie harcerskiego życia, czy też szkoleń wojskowych 
ze strzelcami - może być naprawdę bardzo atrakcyjne. W drugą 
stronę zadziała to tak samo. Wiem, że tak się dzieje, gdyż bardzo 
często pracujemy z tą samą młodzieżą, trzeba jej jedynie wysłać 
czytelny sygnał, że akceptujemy każdą formę jej aktywności 
i zamierzamy ją popierać. To szalenie rozwijające, a poza tym 
należy pamiętać o tym, że razem możemy więcej. Korzystajmy 
wspólnie ze swych potencjałów.

Wymienionych propozycji jest już naprawdę sporo. Kolejne na 
pewno pojawią się po wspomnianym objeździe powiatu. Czy 
może na coś jeszcze chciałby pan położyć szczególny nacisk?
Tak. Bardzo chciałbym, aby w jednostkach dużo prężniej 
i bardziej profesjonalnie pracowały komisje rewizyjne. Widzę 
potrzebę przeszkolenia ich członków. Sądzę, że zorganizujemy 
dla całego powiatu taki kurs, w którym powinni też uczestniczyć 
prezesi jednostek. Pragnę doceniać i promować zaangażowanie, 
odwagę i poświęcenie poszczególnych strażaków. Wielu z nich, 
to cisi bohaterowie. Dlaczego nie powinno się o ich osiągnię-
ciach poinformować w miejscowych mediach? Uważam za 
zasadne wprowadzenie „nagrody strażaka miesiąca”. Szczególne 
zasługi będziemy promować taką nagrodą i publikacjami medial-
nymi. Sądzę, że redakcje i rozgłośnie dadzą się namówić na taką 
współpracę z Zarządem Powiatowym, a właściwie komisją, 
którą wyłonimy, aby oceniała osiągnięcia najlepszych druhów. 

A jeżeli podczas danej akcji wykaże się przygodny przecho-
dzień, który nie jest strażakiem?
Wzorowe postawy cywilów także można nagradzać. Oczywiście 
pozostaje sprawą otwartą, jaką do tego wykorzystać formułę. 
Nie ma natomiast żadnych problemów z nagradzaniem „małych 
bohaterów”. Wystarczy nagłośnić akcję obecnego rządu, który 
dla dzieci, jakie wykazały się bohaterstwem, zaradnością lub 
inicjatywą podczas sytuacji kryzysowych – funduje specjalny 
medal, nadawany przez MSWiA. Wielokrotnie to właśnie dziecko 
zawiadamia pogotowie, że mama straciła przytomność i potrze-
buje pomocy. Samo wtedy dzwoni pod właściwy numer 112 lub 
999, informuje co się stało, określa miejsce zdarzenia... Takie 
zachowania ratują życie. „Małych bohaterów” należy doceniać. 
Druki tej akcji będą dostępne na naszej, nowej stronie. Zgłaszać 
takich małych bohaterów mogą właściwie wszyscy. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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A jak zabiegać o nowy sprzęt dla strażaków? 
Kwestia sprzętu jest kluczowa dla strażackiej działalności. 
Wciąż jest go zbyt mało, gdyż przy tak intensywnej eksplo-
atacji zwyczajnie się niszczy, zużywa. Należy wiedzieć, że co 
roku potrzeby inwestycyjne są zgłaszane przez poszczegól-
nych komendantów jednostek, a następnie Zarząd Powiatowy 
wspólnie z PSP ocenia wnioski danych OSP, opiniuje je i przeka-
zuje do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Drugą 
ścieżką pozyskiwania sprzętu i dofinansowywania jednostek 
są samorządy, które naprawdę utrzymują nasze strażnice. 
Obiecuję, iż dołożę wszelkich starań, aby tego sprzętu było jak 
najwięcej, choć prezes gminny nie ma tu pełnej mocy spraw-
czej. Na ile jednak będę w stanie, zapewniam, iż nie zaniedbam 
żadnej z okazji, aby wesprzeć proces doposażenia lokalnych 
jednostek. 

Realizacja wszystkich nawet największe planów zależy od 
zgodnego działania, od siły danego środowiska. Zmobilizuje 
pan do takiej współpracy wszystkich strażaków w powiecie?
Ufam, że tak. Liczę, że wszyscy zrozumieją, jaką jesteśmy siłą i ile 
możemy, gdy zaczniemy mówić jednym głosem. W powiecie jest 
nas prawdziwa armia. Blisko 1000 osób w mundurach. Marzy mi 
się, aby choć raz w roku, w majowe, strażackie święto wszystkie 
druhny i druhowie stawili się na powiatowych obchodach, 
uczestniczyli w jednej Mszy Świętej, a następnie razem wzięli 
udział w wielkim pikniku integracyjnym. Do zachęcenia do takiej 
mobilizacji mam jeszcze kilka miesięcy. Dołożę wszelkich starań, 
aby się udało. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Czytelników. 

Mateusz Milczarek, GCI

Od dnia 30 kwietnia 
roku 2016 ma znaczenie czy 
zbywany grunt jest lasem 
bądź czy jest przeznaczony 
pod zalesienie. Jeżeli udzie-
limy pozytywnej odpowiedzi 
na to pytanie, wówczas Skar-
bowi Państwa, reprezentowa-
nemu przez Lasy Państwowe, 
a w praktyce przez nadleśni-
czego: a) w przypadku umowy 
sprzedaży - przysługuje prawo 
pierwokupu takiego gruntu, b) zaś w przypadku każdej innej 
umowy (np. umowy darowizny, umowy o dział spadku, umowy 
zniesienia współwłasności, itp.) bądź jednostronnej czynności 
prawnej – przysługuje prawo nabycia takiej nieruchomości, za 
zapłatą równowartości pieniężnej. 

Prawo pierwokupu polega na tym, że zamiast standar-
dowej umowy sprzedaży, zawiera się w to miejsce dwie umowy, 
a mianowicie: 1) warunkową umowę sprzedaży (umowa sprze-
daży dojdzie do skutku, jeżeli nadleśniczy nie skorzysta w ciągu 
1 miesiąca z pierwszeństwa w nabyciu takiego gruntu) oraz 2) 
umowy przeniesienia własności, na mocy której kupujący stanie 
się właścicielem gruntu (zawiera się ją wtedy, gdy nadleśniczy 
nie skorzystał z prawa pierwokupu lub upłynął miesięczny 
termin na skorzystanie z prawa pierwokupu gruntu przez nadle-
śniczego). 

W przypadkuzawarcia każdej innej umowy zbycia 
gruntu leśnego niż umowa sprzedaży (darowizna, zniesienie 
współwłasności, itp.), Lasy Państwowe mogą złożyć oświad-
czenie o nabyciu na swoją rzecz takiego gruntu, za zapłatą 
wartości określonej w umowie (Lasy Państwowe nabywają 
grunt bezpośrednio od obdarowanego, osoby która nabyła na 
podstawie działu spadku lub zniesienia współwłasności lub na 
innej podstawie prawnej, przy czym zgoda tej osoby nie jest 

potrzebna). 
Jakie grunty mogą zostać nabyte przez Lasy Państwowe? 

Są to grunty, które wystarczy, że spełniają jedno z czte-
rech poniżej wymienionych kryteriów: 1) oznaczone jako las 
w ewidencji gruntów i budynków (czyli oznaczone symbolem 
„Ls” w wypisie z rejestru gruntów), 2) przeznaczone do zale-
sienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (czyli z wypisu z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego musi wynikać, że grunt jest prze-
znaczony pod zalesienie), 3) przeznaczone do zalesienia okre-
ślonego w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 4)grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, 
pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami 
i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozba-
wiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący 
rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego 
albo c) wpisany do rejestru zabytków, a także związany z gospo-
darką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 
leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie 
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami 
energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, 
a także wykorzystywany na parki leśne i urządzenia turystyczne, 
objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją 
starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej(infor-
macja ta wynika z zaświadczenia wydanego przez Starostwo – 
Wydział Ochrony Środowiska). 

Czy są wyjątki, kiedy nadleśniczy nie ma ani prawa pier-
wokupu, ani też prawa nabycia gruntu leśnego? Tak, jest ich kilka. 
Po pierwsze wtedy, kiedy nabywcami są: 1) małżonek zbywcy, 2) 
krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia 
stopnia, 3) krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do 
trzeciego stopnia, 4) osoba związana ze zbywcą z tytułu przy-
sposobienia, opieki lub kurateli, 5) jednostka samorządu teryto-
rialnego (np. gmina). Nadleśniczy nie ma prawa pierwokupu ani 
odkupienia gruntu leśnego również w przypadku: 1) gdy naby-
liśmy grunt w drodze dziedziczenia, 2) gdy przedmiotem zbycia 
jest gospodarstwo rolne. 

Ewa Łojew-
ska,notariusz we 

Mszczonowie

Wywiad

ZMIANY W USTAWIE O LASACH?
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W Mszczonowie trwa omawianie planowanych inwe-
stycji oraz różnego rodzaju przedsięwzięć, jakie składają się 
na projekt Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 
2016-2023. Z tego względu 30 listopada, w sali widowiskowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie przed-
stawicieli samorządu z mieszkańcami Osiedli Mieszkaniowych 
Dworcowa I, II i III. Na wstępie wspomnianego spotkania dzia-
łania rewitalizacyjne planowane do wykonania na wspomnia-
nych osiedlach, a także ogólny zarys projektu rewitalizacji, 
przedstawił wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. Przypomniał 
on, że Rada Miejska Mszczonowa uchwałę w sprawie przystą-
pienia do opracowania Programu Rewitalizacji podjęła 24 lutego 
2016 roku. Samo określenie „rewitalizacja” oznacza dosłownie 
„przywrócenie do życia, ożywienie”. W przypadku miast, osiedli, 
dzielnic dotyczy ono ożywienia zdegradowanych obszarów, 
które utraciły swoją pierwotną funkcję na skutek kryzysu, wyni-
kającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Burmistrz 
Kozłowski wyjaśnił ponadto, że mszczonowski program rewita-
lizacyjny będzie obejmował działania w sferze społecznej, prze-
strzenno–funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczy-
niając się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Wyzna-
czenie „obszarów zdegradowanych Mszczonowa” odbyło się po 
przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w której analizowano 
sytuację miejską w czterech sferach: społecznej, przestrzenno–
funkcjonalnej, gospodarczej oraz środowiskowej. Dokument ten 
został poddany konsultacjom społecznym. Cztery obszary na 
terenie miasta, jakie na skutek diagnozy zostały wskazane jako 
wymagające działań rewitalizacyjnych, to:  

−	 ścisłe centrum Mszczonowa (rynek, park 
i błonia przykościelne, Osiedle Poniatowskiego 
oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej oraz 
części ulic Grójeckiej i Rawskiej, 

−	 osiedla Dworcowa I i II, Ośrodek Zdrowia przy 
ulicy Maklakiewicza oraz dwie szkoły średnie 
Mszczonowa – LO i ZS, 

−	 osiedle Dworcowa III,
−	 Osiedle Spokojna. 

W tych obszarach zaplanowano szereg działań inwesty-
cyjnych, na które dzięki opracowaniu i przyjęciu przez władze 
samorządowe Programu Rewitalizacji będzie można starać się 
o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na lata 2014-
2020. Burmistrz Grzegorz Kozłowski podczas swego wystą-
pienia przedstawił przybyłym mieszkańcom listę potencjal-
nych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd będzie 
zabiegał. Wymienił on m.in.: park miejski na przykościelnych 
błoniach, termomodernizację budynku OSP oraz czterech gmin-
nych, mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie 
piętra w skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie 
powstanie 100 nowych miejsc przedszkolnych), wybudowanie 
obiektów sportowych (boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz 
zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic 
Malinowej, Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej, Zarzecznej, 
Szkolnej  i Dworcowej, przebudowa i uatrakcyjnienie placu 
zabaw przy ulicy Północnej, wybudowanie placu zabaw dla 
przedszkolaków pomiędzy skrzydłem „B” (zachodnim) Szkoły 
Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, w którym to zostaną w przyszłości umiejscowione siedziby 
gminnych organizacji pozarządowych, zaadoptowanie budynku 
komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31 na potrzeby punktu 
rehabilitacji i domu dziennego pobytu dla osób w podeszłym 
wieku, a także samotnych i schorowanych, remont, przebudowę 
i termomodernizację budynku obecnego Komisariatu Policji, do 
którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzenie centrum miej-
skiego monitoringu. 

W sumie w ramach programu rewitalizacji na terenie 
miasta przewidziana jest realizacja aż 89 projektów za łączną 
kwotę przekraczającą 58 milionów złotych. Wkład własny gminy 
w to olbrzymie przedsięwzięcie ma oscylować w granicach 4 
milionów 700 tysięcy złotych. Realizacja wyznaczonych działań, 
zawartych w projektach twardych (inwestycyjnych) oraz mięk-
kich (działania prospołeczne, uzupełniające planowane inwe-
stycyjne) będzie miała miejsce do 2023 roku. Jeśli te projekty 
zyskają dofinansowanie, staną się kołem zamachowym gmin-
nego rozwoju.

W trakcie spotkania w dniu 30 listopada, mieszkańcy 
osiedli Dworcowa opiniowali te inwestycje, które dotyczą ich 
terenów. Skupiono się miedzy innymi na planowanej przebu-
dowie ulicy Brzoskwiniowej oraz ronda u zbiegu ulic Tarczyńskiej, 
Spółdzielczej i Maklakiewicza. Wzdłuż ulicy Brzoskwiniowej, pod 
dwóch jej stronach, mają powstać liczne miejsca parkingowe do 
parkowania prostopadłego. Poza tym na wysokości obiektów 
Klubu Sportowego „Mszczonowianka” powstanie zatoka dla 
autobusów. Od strony zachodniej ulicy zaplanowany został 
chodnik. Od strony bloku mieszkalnego przy ulicy Północnej 20 
mają zostać wybudowane kolejne miejsca parkingowe, które 
wraz ze wspomnianymi miejscami przy ulicy Brzoskwiniowej 
powinny zaspokoić potrzeby mieszkańców, a także osób parku-
jących przy stadionie Mszczonowianki w trakcie imprez sporto-
wych. Inwestycję ma dopełnić wykonanie oświetlenia ulicznego, 
a także kanalizacji deszczowej. 

Kolejne omawiane w trakcie zebrania przedsięwzięcie 
inwestycyjne dotyczyło wybudowania terenów sportowych 

WIEŚCI Z RATUSZA

Konsultacje

Mieszkańcy wnieśli uwagi do planowanych 
działań i inwestycji rewitalizacyjnych 
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Dzisiejsze utrudnienia i przyszłe wielkie szanse 
Tegoroczne spotkania samorządowe dostarczyły uczest-

niczącym w nich mieszkańcom wielu informacji na temat 
kierunków rozwoju gminy i planów inwestycyjnych. W spotka-
niach, jakie w dniach od 14 do 21 listopada odbywały się w sali 
widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, a także 
w budynkach szkolnych we Wręczy, Piekarach, Osuchowie, 
Bobrowcach i Lutkówce, z mieszkańcami spotykali się burmi-
strzowie Mszczonowa, przewodniczący Rady Miejskiej oraz 
radni z poszczególnych okręgów. Najliczniejsza grupa samorzą-
dowców wzięła udział w spotkaniu mszczonowskim, w jakim 
uczestniczyli mieszkańcy z największej liczby okręgów wybor-
czych. Na żadnym z wymienionych zebrań nie zabrakło burmi-
strza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka. To on tłumaczył 
przybyłym, w jakim kierunku zmierza gmina i jakie są jej obecne 
szanse rozwojowe. Niestety, upływający rok nie był najlepszy 
pod względem finansowym. Zwiększony o 100% podatek „jano-
sikowy”, polegający na łożeniu przez tzw. bogate polskie gminy 
na te, które nie radzą sobie najlepiej ze swymi finansami, wyssał 
z naszego budżetu fundusze, które moglibyśmy przeznaczyć na 

rozwój. Co gorsza z powodu promowania tychże ubogich samo-
rządów nie przeszły złożone w tym roku projekty unijne, propo-
nowane przez naszą gminę. W podobnej sytuacji znalazły się 
wszystkie gminy z powiatów Zachodniego Mazowsza. 

Zdaniem burmistrza sytuacja ta może odmieni się przy 
kolejnym rozdaniu unijnych funduszy. Tym samym nasze szanse 
na pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego do planowa-
nych inwestycji wzrosną w przyszłym roku. Jesteśmy już przy-
gotowani z nowymi programami. Najbardziej zaawansowany 
jest przygotowany od 
około roku program 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

(boisk i obiektów lekkoatletycznych) przy Liceum Ogólnokształ-
cącymi i Zespole Szkół. Swoje uwagi mieszkańcy wnieśli również 
do założeń zagospodarowania terenu rekreacyjnego w centrum 
osiedla Dworcowa III. Dopominano się o postawienie w tym 
miejscu szaletu publicznego, a także oddzielenie na placu zabaw 
atrakcji dla najmłodszych dzieci od tych, jakie są przeznaczone 
dla starszych. 

Wiele emocji wzbudził temat przeznaczenia budynku 
po dawnym składzie węglowym przy ulicy Sienkiewicza na 
potrzeby przyszłej Mszczonowskiej Spółdzielni Socjalnej. Pomysł 
zorganizowania w tym miejscu pralni oraz łaźni był głośno 
komentowany przez aktywne grono mieszkanek. Emocji nie 
zabrakło także w trakcie wskazania nowego miejsca dla organi-
zacji emeryckich. Pomysł przeniesienia ich do budynku, zajmo-
wanego obecnie przez Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej nie 
wszystkim przypadł do gustu. 

Trzeba dodać, że obecni na spotkaniu dopytywali się 
także o możliwość wybudowania dodatkowych miejsc parkin-
gowych przy ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Sien-
kiewicza, aż do skrzyżowania z ulicą Tarczyńską. Postulowano 
ponadto wybudowanie kanalizacji deszczowej na ulicy Tarczyń-
skiej. 

Już poza programem rewitalizacji, przebudowana ma 
zostać ulica Warszawska od Term aż do ronda u zbiegu ulic 
Tarczyńskiej, Szkolnej i Warszawskiej. Pojawi się na niej nowy 
chodnik, a także ścieżka rowerowa. Plan ten spotkał się z akcep-
tacją mieszkańców, gdyż dostrzegli oni, jak ta inwestycja ułatwi 

dzieciom i młodzieży z terenów Osiedla Dworcowa III dojście do 
obiektów szkolnych i sportowych, znajdujących się przy ulicy 
Szkolnej. 

Spotkanie poświęcone omówieniu projektów rewitaliza-
cyjnych w końcówce wykorzystano także na wyjaśnienie wszyst-
kich aktualnych problemów mszczonowskich osiedli. Samo-
rządowcy tłumaczyli, że inne wyczekiwane przez mieszańców 
obiekty oraz działania będą uwzględniać przy tworzeniu kolej-
nych projektów, jakie niekoniecznie będą związane z programem 
Rewitalizacji Miasta.

MM, GCI

Spotkania

SPOTKANIA SAMORZĄDOWE w 2016 
roku

Bobrowce
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rewitalizacji. Na terenie Mszczonowa zostały wyznaczone cztery 
obszary: centrum, osiedla Dworcowa I, II oraz teren przychodni 
i szkół ponadgimnazjalnych, osiedle Dworcowa III, osiedle 
Wspólnoty Mieszkaniowej KERAMZYT, na których przewidziana 
jest realizacja aż 89 projektów za łączną kwotę przekraczającą 
58 milionów złotych. Wkład własny gminy w to olbrzymie przed-
sięwzięcie ma oscylować w granicach 4 milionów 700 tysięcy 
złotych. Realizacja wyznaczonych działań, zawartych w projek-
tach twardych (inwestycyjnych) oraz miękkich (działania prospo-
łeczne, uzupełniające planowane inwestycyjne) będzie miała 
miejsce do 2023 roku. Jeśli te projekty zyskają dofinansowanie, 
staną się kołem zamachowym gminnego rozwoju. 

Drugą szansą na rozwój Gminy Mszczonów, a nawet 
całego regionu, jest realizacja tak wyczekiwanego Parku Rozrywki 
we Wręczy. Pod koniec listopada burmistrz podpisał już decyzję 
środowiskową dla tej potężnej inwestycji i jeżeli tylko nie będzie 
od niej odwołań, to budowa parku rozpocznie się w roku 2017. 
Ostatnie lata były dla inwestora prawdziwą drogą przez mękę – 
stwierdził burmistrz. Nikt nie przewidywał, że inwestycja o takiej 
wartości napotka na tyle utrudnień. Inwestor jest jednak na tyle 
zdeterminowany, iż przebrnął przy pomocy Gminy przez prawie 
wszystkie problemy. 

Reforma szkolna u nas bez problemów
Na każdym ze spotkań poruszana była sprawa zapowia-

danej reformy szkolnictwa. Burmistrz zapewniał, że nauczyciele 
oraz pracownicy szkół nie mają się czego bać, bo na terenie 
gminy nikt z nich nie straci pracy. W nowym układzie, jeśli rząd 
zrealizuje swoje zapowiedzi, takie szkoły jak Lutkówka i Piekary 
powrócą do kształcenia klas 0-8. W Mszczonowie klasy 0-4 
będą się uczyć w budynku Szkoły Podstawowej, a klasy 5-8 
w budynku obecnego Gimnazjum. We współdziałających ze 
sobą Szkołach w Osuchowie i w Bobrowcach podział klas będzie 
wyglądał następująco: 4-8 - Osuchów) i 0-3 - Bobrowce. We 
Wręczy pozostaną, jak dotychczas, klasy 0-3. Obowiązek zapew-
nienia miejsc przedszkolnych wszystkim trzylatkom gmina 
rozwiąże poprzez uruchomienie filii Miejskiego Przedszkola we 
wschodnim budynku Szkoły Podstawowej. Trwają tam obecnie 
prace modernizacyjne, po zakończeniu których w miejsce byłych 
lokalów mieszkalnych dla nauczycieli, powstaną klasy przed-
szkolne dla setki dzieci. Plac zabaw dla maluchów wybudowany 
zostanie na terenie pomiędzy Izbą Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, a zachodnim skrzydłem Szkoły Podstawowej. 

Bez podwyżek 
Nadchodzący rok nie przyniesie podwyżek w opłatach za 

wodę, ścieki i śmieci. Zapewnienie o utrzymaniu dotychczaso-
wych stawek złożył mieszkańcom osobiście burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek. 

LutkówkaLutkówka

Mszczonów Mszczonów

WIEŚCI Z RATUSZA
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Wstrzymane „doświetlenie” i założenia wodo-
ciągowe

Samorządowcy, odpowiadając na pytania mieszkańców 
dotyczące instalowania nowych punktów oświetleniowych 
(lamp ulicznych), informowali, że do czasu realizacji dużego 
projektu z dofinansowaniem zewnętrznym, dzięki któremu 
gmina zamierza przeprowadzić całościowo modernizację obec-
nego oświetlenia ulicznego i drogowego oraz zapewnić jego 
niezbędną rozbudowę - wstrzymane zostają pojedyncze dzia-
łania, polegające na montowaniu jednej, dwóch lamp w różnych 
punktach, wskazywanych przez mieszkańców. Podobnie, 
kompleksowo, samorząd zamierza rozwiązać kwestię brakują-
cych wodociągów. W Urzędzie Miejskim przygotowywany jest 
rozbudowany programu, uwzględniający dofinansowanie unijne 
na wybudowanie na terenie gminy brakujących odcinków wodo-
ciągowych. 

Zmiany siedzib mszczonowskich instytucji i orga-
nizacji oraz TERMY ośrodkiem rehabilitacji

Rozpoczęły się już przygotowania do budowy nowego 
komisariatu. Prace budowlane ruszą w roku 2017. Nowoczesny 
budynek stanie w pobliżu TERM i ronda na ulicy Wschodniej 
i trasie nr 50. Budynek po starej siedzibie policji przejmie gmina. 
Między innymi znajdą się tam pomieszczenia dla Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, która obecnie działa w budynku przy 
ulicy Warszawskiej. Planowana jest też rozbudowa i moder-
nizacji budynku „starej lecznicy”. Powiększeniu ulegnie cześć 
przeznaczona na rehabilitację, gdyż ilość osób potrzebujących 
terapii wzrasta lawinowo. W rozbudowanym budynku będzie 
też dodatkowo miejsce dla podopiecznych Fundacji „Uśmiech 
Dziecka”, powstaną także pomieszczenia dla Domu Dziennego 
Pobytu dla osób starszych i schorowanych, którym bliscy nie 
są w stanie zapewnić całodobowej opieki. Burmistrz zapowie-
dział, że po uruchomieniu Parku Rozrywki we Wręczy, mszczo-
nowskie TERMY, będą poza sezonem letnim przestawiać swoją 
działalność na wodną rehabilitację. Tego typu posunięcie nie 
tylko będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, ale także 
na pewno dodatkowo wypromuje Termy poza granicami gminy 

i powiatu. 

Kiedy koleją do Warszawy
Mieszkańców wciąż interesuje, czy możliwe jest urucho-

mienie bezpośredniego połączenia kolejowego pomiędzy 
Mszczonowem i Warszawą. Wciąż żywy pozostaje pomysł dużej 
stacji w Szeligach, jednak jego realizacja będzie możliwa dopiero 
po wybudowaniu Parku Rozrywki. Obecnie najbardziej realny 
wydaje się pomysł połączenia do stolicy po trasie Skiernie-
wice-Łuków-Czachówek. Tory na tej trasie muszą jednak przejść 
modernizację, gdyż w wielu miejscach są w tak opłakanym 
stanie, że pociągi mogą po nich jechać zaledwie 30 km/h. Plano-
wana jest jednak modernizacja linii do standardów umożliwia-
jących poruszanie się po niej jednostek, rozwijających prędkość 
do 120 km/h. 

Drogi powiatowe 
Nie milkną też pytania o stan dróg powiatowych 

na terenie gminy. Jak wynika z danych Starostwa w tym roku 
wydano na nie blisko  2,1 miliona złotych. Inwestycje przepro-
wadzane były  przy współudziale Gminy Mszczonów.  Gminny 
wkład  wyniósł ok. 30% ich ogólnej wartości (600 550 złotych). 
Zrealizowane w tym roku przedsięwzięcia, to:  
- przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów – Piekary 
– Wygnanka – łączny koszt inwestycji 1,1 mln, w tym środki 
powiatowe  699 450 zł., środki gminne – 400 550 zł;
- przebudowa drogi powiatowej 4719W Puszcza Mariańska – 
Mszczonów – łączny koszt inwestycji 404 674 zł., w tym środki 
powiatowe  204 674 zł., środki gminne – 200 000 zł.;
- przebudowa drogi powiatowej 4717W Waleriany – Olszówka 
– łączny koszt inwestycji 270 600 zł., w tym środki powiatowe  
67 300 zł., pozostałe środki z innych źródeł zewnętrznych;
- przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów – Piekary 
– Wygnanka (miejscowość Zimnice) – łączny koszt inwestycji 
233 700 zł., całość finansowana ze środków powiatowych;
- dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią 
CMK w Lublinowie, w ciągu drogi 4719W – łączny koszt 70 000 
zł., w całości pokryty z budżetu powiatowego.

Co dalej ze szpitalem? 
27 maja br. do wszystkich gmin powiatu żyrardow-

skiego Starostwo wystosowało propozycję dotyczącą  objęcia 
przez nie  udziałów w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 
Sp. z o.o. Środki pozyskane z ewentualnego wykupu udziałów 
miałyby zostać  przeznaczone na cele inwestycyjne. Warto tu 
przy okazji przypomnieć, że w 2006 roku wszystkie samorządy 
gminne  udzieliły powiatowi pożyczki samorządowej na zmniej-
szenie  zadłużenia ówczesnego SP ZOZ. Zgodnie z zawartymi 
wtedy umowami pożyczka ta musiała być w połowie spłacona. 
Ostatnią ratę Starostwo  uregulowało  w roku 2012. Jeśli chodzi 
o konkretne liczby, to Gmina Mszczonów udzieliła pożyczki 
w wysokości 304 tysięcy złotych. Dług szpitala wynosił wówczas 
około 38 milionów złotych. Pożyczka pozwoliła więc zmniej-
szyć tę stratę o około 
0,8%. 

Piekary

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Dofinansowanie do…
Gmina chce dofinansowywać działania mieszkańców, 

które będą miały efekt proekologiczny. Cały czas utrzymane 
zostaje dofinansowane do wymiany pokryć dachowych z eter-
nitu na inne materiały oraz do budowy bio-bloków, czyli przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Do 5 tysięcy złotych można 
też liczyć na dofinansowanie przy wymianie starego pieca 
węglowego na nowoczesny piec gazowy lub działający na inne 
ekologiczne paliwo. Szczegółowe informacje na temat każdego 
z programów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminnej 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. 

Wiadukt do remontu, przejazd do likwidacji 
Wszystkie wiadukty na terenie Gminy Mszczonów znaj-

dują się na drogach powiatowych lub krajowych, jest jednak 
wyjątek od tej reguły. Wiadukt w Grabcach Towarzystwo pozo-
staje pod zarządem gminnym. Wymaga on przeprowadzenia 
stosownego remontu. Niestety, takie prace są szalenie kosz-
towne. Wyeksploatowana budowla znajduje się nad trasą kole-
jową Skierniewice – Łuków. Ta będzie w niedługim czasie prze-
chodziła modernizację i zostanie przystosowana do prędkości 
120 km/h. Tym samym znikać na niej będą takie kolizyjne prze-
jazdy jak w sąsiadującej z Grabcami Długowiźnie. Wzdłuż torów 
wybudowane zostaną trasy serwisowe, które będą prowadziły 
do wiaduktów. Stąd też pojawia się pilna potrzeba naprawy 
gminnego wiaduktu.

Nie dajmy sobie zabrać wspólnotowych gruntów 
i pamiętajmy o studniach 

 W wielu wsiach występują tzw. wspólnoty gruntowe. 
Niewielkie kawałki działek rozsiane są w różnych punktach 
poszczególnych miejscowości. Od przyszłego roku staną się one 
własnością Skarbu Państwa, jest jednak szansa zachowania ich 
dla lokalnych społeczności. Przed końcem grudnia należy złożyć 
do Urzędu Miejskiego prośbę o przejęcie ich przez gminę. Wtedy 
nie stracimy nad nimi kontroli. Nadal radni z poszczególnych 
okręgów będą mogli wnioskować o takie ich wykorzystanie, żeby 
jak najlepiej służyły mieszkańcom danych wsi. Skupiając się na 

sprawach wsi burmistrz zwracał też uwagę mieszkańcom, aby ci, 
którzy korzystają z własnych studni i pobierają z nich więcej niż 
5 m3 wody na dobę, nie zaniedbali sprawy pozwolenia wodno-
prawnego. 

Podatek przelewem albo u sołtysa
Zmiany od nowego roku czekają nas też w samym Urzę-

dzie Miejskim. Kasa, w jakiej do tej pory mieszkańcy mogli płacić 
podatek, będzie się zajmowała jedynie sprzedażą znaków skar-
bowych. Podatek za grunty i nieruchomości mieszkańcy będą 
musieli uiszczać przelewami (bez prowizji w banku PEKAO BP, 
gdyż obsługuje on finansowo Urząd Miejski i jednostki samorzą-
dowe gminy) lub bezpośrednimi wpłatami u sołtysów. 

Dodatkowe ronda na 50-tce
Na obwodnicy Mszczonowa znajdują się dwa krytyczne 

skrzyżowania. Pierwsze jest w pobliżu Keramzytu, natomiast 
drugie w Grabcach (przejazd w kierunku drogi na Budy Mszczo-
nowskie). Przejazd w tych miejscach cały czas rodzi ryzyko 
kolizji. Zatłoczona „50-tka” jest naprawdę trudna do przecięcia. 
W tych dwóch miejscach samorząd zabiega o utworzenie ronda. 
Konieczne staje się też powiększenie głównego ronda na mszczo-
nowskiej obwodnicy, w którym spotykają się ze sobą dwie trasy 
tranzytowe (50-ka i 8-emka). Dołożenie na nim drugiego pasa 
usprawniłoby ruch i zapobiegło tworzeniu się kłopotliwych 
korków. 

INTERNET, to już „ostatnia mila” 
Niekończące się problemy z dostępem do sieci interne-

towej są kłopotliwe dla mieszkańców. Wciąż słychać narzekania 
na zbyt małą przepustowość lub zupełny brak dostępu do sieci. 
Stajemy się niechlubną, samotną wyspą pośród internetowego 
morza. Należy wiedzieć, że kwestia zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego Internetu nie jest w kompetencjach Gminy. 
Urząd Marszałkowski, który zrealizował projekt „Internet dla 
Mazowsza” poprzez wybudowanie sieci szkieletowej, czyli głów-
nych światłowodów na terenie całego Mazowsza, w tym gminy 
Mszczonów, przekazał to zadanie prywatnym operatorom tele-
komunikacyjnym. Aktualnie trwa wybór inwestora, który wybu-

Osuchów

Wręcza

WIEŚCI Z RATUSZA
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Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach Projektu „Postaw 
na  zrównoważoną  promocję  regionu”  realizowanego  przez 
Lokalne Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz „Zielone 
Sąsiedztwo”.  Działanie  uzyskało  dofinansowanie  z  Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ostatnie warsztaty w ramach Projektu „Postaw na zrównowa-
żoną promocję regionu” dotyczyły tworzenia gadżetu promo-
cyjnego i odbyły się 18 listopada w Gimnazjum im. Edwarda  

hr. Krasińskiego w Radziejowicach. Po raz kolejny spotkanie 
poprowadziła Dagmara Bednarek, młodszy specjalista ds. 
promocji i zarządzania informacją w mszczonowskim Gminnym 
Centrum Informacji. Warsztaty otworzyła Magdalena Podsiadły 
- Prezes Zarządu LGD „Ziemia Chełmońskiego”, która przywi-
tała licznie przybyłą młodzież. Podczas zajęć uczestnicy poznali 
definicje promocji i gadżetu, a także funkcje upominków i cechy 
idealnego gadżetu. Kulminacyjnym punktem spotkania było 
stworzenie projektu pocztówki promującej „Ziemię Chełmoń-
skiego”. Każdy z gimnazjalistów wykonywał indywidualną pracę, 
która miała pokazywać symbole i walory Radziejowic. Wszystkie 
wykonane rysunki dowodziły kreatywności i spostrzegawczości 
młodzieży oraz umiejętności wykorzystania zdobytych infor-
macji w praktyce. Z pewnością będą one cenną pomocą podczas 
tworzenia pocztówki z terenu „Ziemi Chełmońskiego”. 

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Pracowali nad pocztówką LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”
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duje sieć zwaną „ostatnią milą”, łączącą główny światłowód 
(wcześniej wspomniany szkielet) z poszczególnymi gospodar-
stwami domowymi. Te łączniki rozprowadzane będą po terenie 
Gminy, najbardziej dogodnymi sposobami, czyli będą podwie-
szane do słupów energetycznych bądź zostaną poprowadzone 
w ziemi. Istnieje szansa, że cała inwestycja zakończy się w prze-
ciągu 3 lat. Całkowita kwota inwestycji przewidziana została na 

ok. 6-7 milionów złotych. Trudno jeszcze teraz skalkulować cenę 
za dostęp do sieci dla indywidualnego odbiorcy, ale szacunkowo 
można założyć, iż wyniesie ona 30-40 złotych miesięcznie. 

MM  GCI (przy wykorzystaniu danych Starostwa Powiatowego 
w Żyrardowie) 

ZADBAJMY O NASZE ZDROWIE – STOP ZANIECZYSZCZANIU POWIETRZA!

Burmistrz Mszczonowa apeluje do Mieszkańców Gminy Mszczonów o wykazanie większej dbałości  o stan 
powietrza, jakim oddychamy.  W miesiącach jesiennych i zimowych przy intensywnym korzystaniu z domowych 
pieców nad miastem zaczyna nosić  się  smog.   Niskie temperatury, mała prędkość wiatru, brak ruchów wstę-
pujących powietrza wszystko to sprawia, że spaliny z naszych kominów unoszą  się  tuż  nad ziemią,  utrudniając 
wszystkim oddychanie. Spaliny emitowane z domowych palenisk zawierają dużą ilość  zanieczyszczeń. Przy-
czyniają  się  do tego niekorzystne, w paleniskach domowych,  warunki  spalania (niska temperatura spalania, 
mniejszy dostęp tlenu). Olbrzymi wpływ na to, co emitujemy do atmosfery ma też  jakość paliwa, jakim zasilane 
są  nasze piece. Najgorsze, gdy trafiają  do nich zwykłe odpady. Takie zanieczyszczenia przyczyniają  się  do 
znaczącego pogorszenia zdrowia u osób, które są  narażone na ich wdychanie. Należy przypomnieć, że spalanie 
odpadów jest działaniem zabronionym i  podlega karze! Musimy wszyscy zdawać  sobie sprawę, iż  spalając 
odpady w piecach domowych, szkodzimy nie tylko sąsiadom, a także sobie samym i członkom swoich  rodzin. 
Zanieczyszczone powietrze może wywoływać alergie, duszności, ataki astmy, a także zwiększać  ryzyko wystą-
pienia   wielu ciężkich chorób (włącznie z nowotworami).

DBAJMY o POWIETRZE , którym ODDYCHAMY!!!
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W środę, 17 listopada, w siedzibie Gminnego Centrum Infor-
macji odbyło się spotkanie z inspektorami Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Aneta Proch, Aneta Łęgiewska, Małgorzata 
Kunicka i Małgorzata Radziszewska udzielały porad dotyczących 
emerytur, rent, prowadzenia działalności gospodarczej oraz ulg 
i umorzeń od składek dla firm. Łącznie na spotkaniu z ekspert-
kami pojawiło się ponad dwadzieścia osób. Interesanci pytali 
głównie o wiek emerytalny, wysokość świadczeń z ZUS, ale także 
składali wnioski i pobierali formularze. Każdy z uczestników 
wykorzystywał neutralność miejsca oraz brak ograniczeń czaso-

wych, by uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące interesu-
jącego zagadnienia. Ekspertki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
były bardzo usatysfakcjonowane atmosferą spotkania i zadekla-
rowały gotowość do podobnych konsultacji w przyszłości.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Spotkanie z ekspertami ZUS 
w Gminnym Centrum Informacji
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Na przełomie listopada i grudnia tego roku gmina 
gościła przedstawicieli ukraińskiego samorządu, którzy odby-
wali w Polsce wizytę studyjną. Organizatorem przyjazdów był 
Związek Miast Polskich, stowarzyszenie, do którego przynależy 
także Mszczonów. Delegatów z Ukrainy podejmowały także 
Kobyłka, Wieruszowa, Solec Kujawski oraz Nowy Tomyśl. Wizyty 
studyjne odbywały się w ramach projektu „Praktyka wdrażania 
strategii rozwoju gminy” i były kolejnym etapem współpracy 
z wschodnimi sąsiadami Polski. 

Mszczonów gościł na swoim terenie Ludmylę Pavlenko 
oraz Allę Omelchuk - reprezentantki hromady (samorządu) 
Shumsk z obwodu tarnopolskiego. Podczas wizyty w gminie 
poznały one zasady funkcjonowania poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych, odbyły także 
spotkania w lokalnych Izbach Pamięci, Komisariacie Policji, 
ośrodku zdrowia a także w siedzibach gazety „Życie Żyrardowa” 
oraz radia Fama. Głównym celem gości było poznanie praktycz-
nych zasad wdrażania strategii rozwoju gminy oraz możliwości 
ich wykorzystania w ukraińskich realiach. Wizyta studyjna była 
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poznania obiek-
tywnej opinii innych samorządowców. Całość zakończyły warsz-

taty podsumowujące, które odbyły się w Warszawie. W pane-
lach i dyskusjach, oprócz uczestników projektu, wzięli udział 
także przedstawiciele wszystkich goszczących ich gmin.

Reprezentantki Shumska były pod dużym wrażeniem 
Mszczonowa, funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek 
organizacyjnych. Szczególnie zainteresowała je, między innymi, 
gminna oświata. Goście z Ukrainy odwiedzili wszystkie placówki 
edukacyjne, także te z terenów wiejskich. Ogromnym zaskocze-
niem była dla nich nie tylko sama działalność i poziom kształ-
cenia w szkołach, ale także ich znaczenie dla lokalnej społecz-
ności. Uczestniczki wizyty studyjnej zadały także wiele pytań 
dotyczących opieki społecznej na terenie naszej gminy. Szcze-
gólnie zainteresowały je wytyczne dotyczące przyznawania 
świadczeń oraz stypendiów edukacyjnych i sportowych. Gospo-
darka komunalna, a szczególnie kwestia śmieci, także stała się 
zagadnieniem, które dostarczyło gościom „dobrych praktyk”, 
możliwych do wdrożenia na ich terenie. Problem gospoda-
rowania odpadami dotyczy wszystkich krajów, także Polski 
i Ukrainy. Właśnie dlatego goście szczególnie uważnie przyglą-
dali się temu, jak został on rozwiązany w gminie Mszczonów. 
Uczestniczki zadeklarowały, że także w swoich instytucjach 

GCI

Wizyta gości z Ukrainy we 
Mszczonowie
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Jak nakazuje lokalna tradycja, co roku  6 grudnia samorzą-
dowcy Mszczonowa wspólnie z przedstawicielami Mszczonow-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przy współpracy 
z MOK-iem i OSIR-em, organizują gminne Mikołajki. W tym 
roku uczestniczyło w nich blisko 350 dzieci. Ta pokaźna i jakże 
wesoła gromadka zapełniła całe wnętrze miejskiej hali spor-
towej, mieszczącej się przy ulicy Szkolnej. Wokół świątecznego 
drzewka, ustawionego w centralnym punkcie hali, panował 
prawdziwie świąteczny nastrój wyczekiwania. Wszystkie 
maluchy rozglądały się niecierpliwie, z której strony nadejdzie 
Święty Mikołaj, aby wręczyć im słodkie prezenty. Czas do jego 
pojawienia się umilała pani Mikołajowa. Rozśpiewane i roztań-
czone atrakcje Luizy Sadowskiej podobały się dzieciom. Pani 
Mikołajowej pomagali pomocnicy Świętego Mikołaja, w których 
wcieliła się grupa sześciu radnych: Barbara Gryglewska, Renata 
Siwiec, Robert Głąbinski, Dariusz Olesiński, Ryszard Stusiński 
i Waldemar Suski. Cały czas rozdawali oni cukierki i baloniki. 
Nie zawiódł też burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
który zarządził zapalenie świateł na choince. Wraz z dziećmi 
sekundy do tej uroczystej chwili głośno odliczali pracownicy 
MOPS-u, którzy odegrali role śnieżynek oraz mikołajowych reni-
ferów. Pojawienie się Świętego Mikołaja, przywitane zostało 

MOPS, OSiR, MOK

Mszczonowskie MIKOŁAJKI 

i placówkach oświaty wprowadzą zasady segregacji śmieci, 
które wdrożono na naszym terenie. 

Ciekawym punktem wizyty była także wizyta na obiekcie 
mszczonowskich Term. Goście z Ukrainy mogli z bliska przyjrzeć 
się innowacyjnemu systemowi wykorzystywania wody geoter-
malnej na potrzeby rekreacji oraz ogrzewania mieszkań spół-
dzielczych. Na zakończenie odwiedzin na Termach, uczestniczki 
mogły także skorzystać z oferty obiektu, który przez cały rok 
zaprasza wszystkich do basenów, niecek, zjeżdżalni, sauny, groty 
solnej oraz innych atrakcji. Goście byli pod ogromnym wraże-
niem tego, jak Mszczonów potrafił wykorzystać swoje naturalne 
zasoby dla dobra mieszkańców, kreowania wizerunku, promocji 
regionu oraz przyciągnięcia turystów. 

Delegację z samorządu Shumsk po Ziemi Mszczonow-
skiej oprowadzał burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz pracow-
nicy Gminnego Centrum Informacji - dyrektor Beata Sznajder 
i specjalistka ds. promocji Magdalena Podsiadły. Uczestniczki 
wizyty studyjnej na jej zakończenie w ciepłych słowach podzię-
kowały gospodarzowi i swoim przewodniczkom za umożliwienie 
odwiedzenia wielu obiektów i odpowiedzi na wszystkie pytania, 
a także za wskazanie możliwości wykorzystania mszczonow-

skich rozwiązań w ukraińskich samorządach. Ze swojej strony 
włodarz gminy i przedstawiciele GCI wyrazili nadzieję, że to nie 
ostatnie takie spotkania oraz zaprosili do ponownych odwie-
dzin i kontaktu w przypadku pojawienia się dodatkowych pytań. 
Władze gminy są bowiem otwarte i chętnie wspierają tych, 
którzy chcą poznawać lokalne rozwiązania ważnych kwestii po 
to, by poprawiać jakość życia swoich mieszkańców.

Dagmara Bednarek, GCI
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okrzykami radości. Dzieci podbiegały do wyczekiwanego gościa. 
Piotr Sadowski z MOK-u, który co roku odgrywa tę zaszczytną 
rolę, nie mógł się przedrzeć do sceny, przy której zgromadzone 
zostały prezenty. Rozdawanie paczek ufundowanych przez takie 
firmy jak Mostva, Lis Meble, Centrum Wolnocłowe Wschód - 
Zachód, Geotermia Mazowiecka, YKK, Point Park PROPERTIES, 
FM Logistic, Mondi, Jeronimo Martins (Biedronka) i anonimo-
wego darczyńcę - przebiegło bardzo sprawnie. Później dzieci 

pozowały jeszcze do zdjęć z Mikołajem i panią Mikołajką.
Przy organizacji Mikołajek z władzami samorządowymi gminy 
współpracowały: MOPS, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Mszczonowski Ośrodek Kultury (nagłośnienie i program arty-
styczny). Drzewko choinkowe ofiarował leśniczy Leśnictwa 
Osuchów Marek Zientek. 

MM, GCI

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Poniżej, zostały przedstawione dostępne fundusze euro-
pejskie z różnych programów  dla mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw z woj. mazowieckiegona okres 
25.11.2016r.–31.03.2017r.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze
 Lokalnej Grupy Działania  

„Ziemia Chełmońskiego” w ramach realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” Żabia Wola 
ul. Warszawska 24

www.ziemiachelmonskiego.pl
46 858 91 51, 795 584 876, 795 587 114

biuro@ziemiachelmonskiego.pl

1.1.1	 Zakładanie działalności gospodarczej

od29.11.2016 r. do  29.12.2016r. do godz. 1400

Na co (m.in.):Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 –2020:
− § 2 ust. 1. pkt. 2 – Podejmowanie działalności gospodarczej, 
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 
w tym zakresie.

Wartość projektu: (premie 80 tys. zł)

1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw  

od29.11.2016 r. do  29.12.2016r. do godz. 1400

Na co (m.in.):Zakresy Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finan-
sowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020:
− § 2 ust. 1. pkt. 2 litera c - Rozwijanie działalności gospo-
darczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie. 
− § 2 ust. 1. pkt. 3 - Wspieranie współpracy między podmio-
tami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiej-
skim objętym LSR. 
− § 2 ust. 1. pkt. 4 - Rozwój rynków zbytu produktów i usług 
lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 
modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach 
działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wartość projektu: refundacja 70% kosztów kwalifikowanych , 
maksymalnie poziom dofinansowania do 300 tys. zł 

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

od 01.09.2016r.do 30.12.2016r.

Na co (m.in.): W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofi-
nansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, 
w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojo-
wych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dla kogo? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać 
się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub 
średniego przedsiębiorcy.

Minimalny wkład własny: Min. 20%-65% (zgodnie z możliwą do 
przyznania intensywnością pomocy).

Wartość projektu: Minimalna wartość kosztów kwalifikowal-
nych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 
mln PLN. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
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nie może przekroczyć 50 mln euro.

RPO 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsię-
biorstw

od 31.10.2016r.do 04.01.2017r.

Na co (m.in.): projekty badawczo-rozwojowe, bon na inno-
wacje, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, 
proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych 
i innowacyjnych, rozwój regionalnego systemu innowacji.

Dla kogo?przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne, Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z: 
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi.

Minimalny wkład własny: Nie dotyczy.

Wartość projektu: Nie dotyczy.

RPO 4.2 Efektywność energetyczna

od 31.10.2016r.do 05.01.2017r.

Na co (m.in.): termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, wysokosprawna kogeneracja.

Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki 
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobo-
wość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiada-
jące osobowość prawną; przedsiębiorstwa (dotyczy tylko 3. typu 
projektu: Wysokosprawna kogeneracja); zakłady opieki zdro-
wotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 
ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ; instytucje kultury; 
uczelnie/szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje poza-
rządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

Minimalny wkład własny: 20 %

Wartość projektu: Nie określono.

POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

od 18.07.2016r.do 20.01.2017r.

Na co (m.in.): wsparcie mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemy-
słowej w trybie: krajowym, regionalnym, unijnym międzynaro-
dowym. Wyłączeniu ulegają zgłoszenia do Urzędu Patentowego 
RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski oraz 
realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wniosko-
dawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu 
broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unie-
ważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia 
wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 

prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dla kogo? mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, 
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego reje-
stru.

Minimalny wkład własny: 50%

Wartość projektu: Od 10 000 do 1 000 000 złotych
.

POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

od 06.06.2016r.do 30.01.2017r.

Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej 
mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi 
polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego 
wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu 
wzorniczego.

Dla kogo? mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Minimalny wkład własny: Minimalny wkład własny wynosi: 1) 
20% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku 
mikro lub małego przedsiębiorcy, 2) 30% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsię-
biorcy.

Wartość projektu: Minimalna wartość kosztów kwalifiko-
walnych projektu wynosi: 60 000,00 zł. Maksymalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00zł.

POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB

od 04.11.2016r.do 31.03.2017r.

Na co (m.in.): proinnowacyjne usługi (aktywność badawczo-
-rozwojowa, innowacyjna) świadczone przez akredytowane 
instytucje otoczenia biznesu (IOB), wspierające MŚP w opraco-
waniu i wdrożeniu innowacji, realizowanych w obszarach Krajo-
wych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Dla kogo?mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Minimalny wkład własny: 30%

Wartość projektu: Nie dotyczy

POWER 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na 
rynku

 od 31.08.2016r.do 31.03.2017r.

Na co (m.in.): identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia 
(zarówno indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup przed-
siębiorstw), opraco-
wanie analizy potrzeb 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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rozwojowych MMŚP, przygotowanie planów rozwojowych oraz 
monitoring i doradztwo w zakresie ich wdrożenia, identyfikacja 
potencjalnych dostawców usług rozwojowych, analiza dostęp-
ności usług rozwojowych dla MMŚP w regionach, działania szko-
leniowe i/lub doradcze skierowane do MMŚP dotyczące funk-
cjonowania na rynku zamówień publicznych, wdrażania strategii 
wejścia na zagraniczne rynki zamówień, działania szkoleniowe 
i/lub doradcze skierowane do MMŚP dotyczące zasad reali-
zacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywat-
nego i przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz procesu 
negocjacji.

Dla kogo?podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju 
zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjności, przedsię-
biorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, 
partnerzy społeczni, przedsiębiorcy.

Minimalny wkład własny: 10%

Wartość projektu: min. 50 tys. zł

Nowym, powiatowym prezesem Ochotniczych Straży 
Pożarnych został Waldemar Suski, dotychczasowy prezes gminny 
OSP Mszczonów. W wyborach, jakie odbyły się podczas IV 
Powiatowego Zjazdu OSP w dniu 19 listopada w Domu Strażaka 
we Mszczonowie, pokonał on jednym głosem dotychczasowego 
prezesa powiatowego, druha Andrzeja Iwańskiego z Wiskitek. 
Nie przyszło mu to jednak łatwo. Gdy nowy Zarząd Powiatowy 
próbował się ukonstytuować rozkład poparcia, podczas głoso-
wania na prezesa, długo utrzymywał się w patowym stosunku 
6:6 plus jeden głos wstrzymujący. To był prawdziwy ewene-
ment w historii strażackich Zjazdów. W końcu niezdecydowany 
członek nowo wybranego Zarządu opowiedział się jednak za 
kandydaturą druha Waldemara Suskiego. 

Nowe władze powiatowe OSP wyglądają po wyborach 
następująco: prezes Waldemar Suski (Mszczonów), wiceprezesi 
– Daniel Sawicki (Żyrardów) i Mirosław Zielonka (Mszczonów), 
sekretarz Mieczysława Korzonkowska (Mszczonów), skarbnik 

Krzysztof Sobczyk (Puszcza Mariańska), członkowie Prezydium 
Zarządu - Andrzej Iwański (Wiskitki), Marek Choiński (Puszcza 
Mariańska), członkowie Zarządu Powiatowego - st. bryg. Andrzej 
Oklesiński, Stanisław Kajrukszto, ks. kapelan OSP Sławomir 
Tulin, Kazimierz Sadowski, Marek Leja, Grzegorz Zawadzki, 
członkowie Powiatowej Komisji Rewizyjnej - Danuta Banaszkie-
wicz (przewodnicząca), Janusz Legięcki (wiceprzewodniczący), 
Leoncjusz Tondera (sekretarz), Stanisław Zduńczyk (członek). 

OSP

Mszczonowianin nowym prezesem 
powiatowym OSP 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW / Z ŻYCIA GMINY
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W trakcie Zjazdu na członka Zarządu Mazowieckiego Oddziału 
OSP wybrano Krzysztofa Sobczyka, a delegatem na Zjazd Woje-
wódzki Marka Choińskiego. Kadencja nowego Zarządu potrwa 
pięć lat. Strażacy liczą, iż będzie ona owocna. Wybór druha 
Waldemara Suskiego, osoby z dużym samorządowym stażem, 
zapowiada zacieśnienie związków jednostek OSP z poszcze-
gólnymi władzami gminnymi. Taką potrzebę widzą też sami 
samorządowcy. Najlepiej świadczy o tym fakt, iż nie zabrakło 
ich na Zjeździe. Wśród gości przybyłych na obrady znaleźli się: 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, wójt Radziejowic 
Urszula Ciężka oraz reprezentant samorządu powiatowego Kazi-
mierz Sadowski. W gronie zaproszonych byli ponadto: kapelan 
strażaków ks. Sławomir Tulin, dyrektor Biura Logistyki Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Andrzej 
Oklesiński, wiceprezes Zarządu Mazowieckiego OSP Zbigniew 
Gołąbek, komendant PSP w Żyrardowie mł. brygadier Roman 
Murgrabia i niedawny komendant PSP w Żyrardowie st. bryg. 
Krzysztof Newen. 

Jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie 
powiatu żyrardowskiego, to prawdziwa siła, która już nie raz 
dowodziła, jakie znaczenie odgrywa w życiu lokalnych społecz-
ności. W sumie w dwudziestu ośmiu działających na terenie 
powiatu jednostkach skupionych jest przeszło tysiąc ochot-
ników. Najwięcej z nich działa w Gminach Mszczonów i Wiskitki 
(po około 300 osób), 270 druhów jest w Gminie Puszcza 
Mariańska, a połączone siły strażackie w Radziejowicach i Żyrar-
dowie wynoszą 200 osób. W ubiegłej kadencji Zarząd Powia-

towy promował szkolenia i kursy z zakresu ratownictwa medycz-
nego i technicznego. Pomimo wyeksploatowanej bazy sprzę-
towej strażacy w ostatnich pięciu latach bili prawdziwe rekordy 
w ilości wyjazdów do akcji. W sumie interweniowali aż 2.5 
tysiąca razy. Największą ilość wyjazdów odnotowały jednostki 
OSP Mszczonów i OSP Bartniki. Wszystkie te dane znalazły się 
w sprawozdaniu, jakie podczas Zjazdu przedstawił druh Andrzej 
Iwański (dotychczasowy prezes powiatowy OSP). Przed głoso-
waniem za udzieleniem absolutorium delegaci na zjazd wysłu-
chali także sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, jakie 
złożyła druhna Danuta Banaszkiewicz. 

Podczas obrad o znaczeniu,  jakie w utrzymaniu spraw-
nego systemu ratowniczo – gaśniczego, spełniają ochotnicy 
mówił szef Biura Logistyki Komendy Głównej PSP st. bryg. 
Andrzej Oklesiński. Warto wyjaśnić, że świetnie zdaje on 
sobie sprawę, jak ta współpraca pomiędzy jednostkami OSP, 
a Państwową Strażą Pożarną wygląda, gdyż wcześniej przez 
lata był komendantem PSP w Żyrardowie. Zwrócił on też uwagę 
na olbrzymią rolę samorządów, które partycypują w kosztach 
utrzymania działających na swych terenach jednostek ochotni-
czych. O wzorowej współpracy pomiędzy OSP i PSP mówił też 
obecny komendant PSP Żyrardów mł. bryg. Roman Murgrabia. 
Kwestie dotyczące współpracy strażacko –samorządowej poru-
szane były w jego wystąpieniu, a także w kolejnych: burmistrza 
Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka i wójt Radziejowic Urszuli 
Ciężkiej. Samorządowcy zwracali uwagę na wciąż rosnący udział 
ochotników w akcjach ratowniczych i związane z tym koszty. 
Szczególnie przybywa wyjazdów do wydarzeń drogowych. Tym 
samym potrzeba więcej nowoczesnego sprzętu, w którego 
zakupie partycypują gminne budżety.

Z przebiegu dyskusji, jaka poprzedziła wybór nowego 
komendanta powiatowego, łatwo można było wywnioskować, że 
wskazanie na osobę z doświadczeniem nie tylko strażackim, ale 
także samorządowym, było niemalże koniecznością. Jednostki 
OSP nie mogą funkcjonować bez wsparcia samorządów, a te 
potrzebują ochotników do zapewnienia bezpieczeństwa na 
swoim terenie. Konieczne jest jedynie utrzymanie właściwej 
łączności pomiędzy oboma podmiotami, aby współpraca ukła-
dała się na zasadach wzajemnego zrozumienia.

Tekst: MM, GCI
Foto: Beata Sznajder

Tej jesieni strażacy z jednostki OSP Mszczonów zostali 
zadysponowani do pożaru sadzy w kominie. Warto przypomnieć 
tą historię, gdyż jest ona niezwykle pouczająca. Szczególnie 
w trwającym sezonie grzewczym każdy właściciel budynku, 
ogrzewanego węglem lub drewnem, powinien wiedzieć, jak 
zachować się w sytuacji, która przytrafiła się jednemu z miesz-
kańców Mszczonowa. Przede wszystkim należy pamiętać 
o sprawdzeniu drożności kanału kominowego. Pożar sadzy bywa 
groźny, gdyż zazwyczaj jest niewidoczny dla domowników. Tak 

też było w opisywanym przypadku. O trwającym pożarze zawia-
domiła straż osoba przechodząca 
chodnikiem.

Trzeba pamiętać, że jeśli 
już ktoś podejmuje się gaszenia 
płonącego komina na własną rękę 
(co gorąco odradzamy) NIGDY NIE 
POWINIEN UŻYWAĆ DO TEGO CELU 
W O D Y!!! Grozi to bowiem rozsz-
czelnieniem układu kominowego, 
a nawet wybuchem pieca.

OSP Mszczonów

OSP

Niebezpieczna sadza

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie jubileuszowe 
mszczonowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. Swoje święto obchodzili wówczas osiemdzie-
sięcio- i osiemdziesięciopięciolatkowie oraz najstarsi członkowie 
Stowarzyszenia. W gronie jubilatów znaleźli się: Zofia Micha-

łowska, Izabela Redlich, Wanda Staniaszek, Janina Pielacha, 
Henryka Bielawska, Stanisława Jasińska, Helena Żukowska oraz 
dziesięcioro seniorów. Zarząd Związku ufundował upominki 
dla wszystkich obchodzących swoje święto. Nie mogło także 
zabraknąć tradycyjnego tortu, który rozpoczął poczęstunek. 
Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze i było wypełnione 
wesołymi rozmowami oraz piosenkami. Na spotkaniu obecna 
była także Katarzyna Niewczas reprezentująca Mariański Ruch 
Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych z Puszczy Mariańskiej. 

Dagmara Bednarek, GCI

 W dniu 25 listopada 2016 r. odbył się uroczysty jubi-
leusz Walerii Dziży, mieszkanki Nosów Poniatki. Właśnie wtedy 
świętowała ona stulecie swoich urodzin. Zacna jubilatka, córka 
Juliana Miciałkiewicza i Małgorzaty Miciałkiewicz (z domu 
Sucheckiej), urodziła się w Kolonii Nosy (obecne Nosy Poniatki). 
W 1943 r. wyszła za mąż za Piotra Dziżę, z którym przeżyła 72 
lata - aż do jego śmierci w styczniu tego roku. Wspólnie docze-
kali się trojga dzieci – synów Czesława i Włodzimierza oraz 
córki Donaty. Jubilatka jest babcią siedmiorga wnucząt i dzie-
więciorga prawnucząt. Waleria Dziża całe swoje życie spędziła 
w Nosach Poniatkach, prowadząc z rodziną gospodarstwo, 
w którym nadal mieszka. 
 Uroczystość z okazji setnych urodzin jubilatki swoją 
obecnością uświetnili: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Osiński, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Kłopotowska, przedstawiciele 
PT KRUS Żyrardów - kierownik Aleksandra KwasekiAgnieszka 
Sulikowska-Kuran oraz radna powiatowa Krystyna Penczonek. 
Na zakończenie spotkania najstarszy syn Walerii Dziży, Czesław, 
podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność i życzenia 
skierowane do jego mamy. 

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY

100 lat

Uroczysty jubileusz stulatki

PZERiI

Jubileuszowe spotkanie seniorów
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Strażackie spotkania opłatkowe w  Mszczonowskim 
Domu Strażaka  tradycyjnie rozpoczynane są  koncertami kolęd 
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP. Muzycy-strażacy pod kierow-
nictwem kapelmistrza Jacka Zielonki nie zawiedli także i w tym 
roku, gdy  to 19 grudnia, członkowie OSP Mszczonów oraz 
ich goście spotkali się,  aby złożyć  sobie świąteczne życzenia. 
Wieczór opłatkowy poprowadził nowo wybrany prezes powia-
towy OSP – dh Waldemar Suski. Na zaproszenie strażaków 
odpowiedzieli miejscowi księża,  na czele z dziekanem Tade-
uszem Przybylskim oraz kapelanem strażaków – ochotników ks. 
Sławomirem Tulinem.  Opłatkiem wraz ze strażakami podzie-
lili się  ponadto: burmistrz Józef Grzegorz Kurek przewodni-
czący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz Koperski, reprezen-

tanci Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Klubu Sportowego 
Mszczonowianka, Gminnego Centrum Informacji i Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego. W Domu Strażaka poja-
wili się  również  reprezentanci zaprzyjaźnionych jednostek OSP 
i zawodowi strażacy-  dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Andrzej Oklesiński, i 
komendant PSP w Żyrardowie mł. brygadier Roman Murgrabia. 
Każdy z zaproszonych mógł złożyć  osobiście życzenia wszystkim 
obecnym na spotkaniu. W swych przemówieniach zaproszeni 
goście życzyli mszczonowskim druhom kolejnego udanego roku 
działalności, a przede wszystkim tego, aby „liczba wyjazdów na 
akcje była taka sama jak liczba powrotów”. Nie omieszkano także 
ochotnikom składać  życzeń, dotyczących pozyskania nowego 
sprzętu, który jest niezbędny do rzetelnego  wykonywania stra-
żackich powinności. Podczas wieczoru opłatkowego nie mogło 
zabraknąć  modlitwy i błogosławieństwa, w wykonaniu ks. kape-
lana Sławomira Tulina.  Zaszczyt odczytania Ewangelii o Naro-
dzeniu Pańskim przypadł natomiast  przedstawicielce  strażac-
kiej młodzieży, druhnie Karolinie Olczak. 

MM 

OSP

W Domu Strażaka podzielili się  
opłatkiem 

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów

Świąteczne zakończenie zajęć 
umuzykalniających

 Nic tak nie wprowadza w świąteczny nastrój jak piękna 
muzyka. Potwierdzili to artyści prezentujący swoje umiejęt-
ności podczas Koncertu Bożonarodzeniowego, który odbył 
się 18 grudnia w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Mszczo-
nowie. Organizatorami wydarzenia była Gmina Mszczonów 
oraz Gminne Centrum Informacji, które w ramach działającej 
w jego strukturach Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, przez 
dwa lata prowadziło zajęcia umuzykalniające dla mieszkańców. 
Świąteczny koncert był doskonałą okazją do podsumowania 
bezpłatnych lekcji nauki gry na instrumencie, które właśnie w 
grudniu zakończyły pierwszy cykl swojego funkcjonowania.
 Drugi Koncert Bożonarodzeniowy otworzyła dyrektor 
GCI Beata Sznajder, która oprócz powitania gości i muzyków 
wyraziła nadzieję, że uczestnicy zajęć nie porzucą swojej pasji, 

ale będą ją nadal rozwijać a także zarażać nią innych po to, by 
Mszczonów  nieprzerwanie  rozbrzmiewał  muzycznymi  trady-
cjami,  które  zapoczątkowali  członkowie  rodziny  Maklakiewi-
czów. Całe artystyczne wydarzenie poprowadzili członkowie 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego – Barbara 
Gryglewska oraz Piotr Dymecki.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY / KULTURA
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 Zgromadzona w kościele publiczność mogła tego dnia 
wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek, ale także świątecznych 
piosenek. Na początek świątynia rozbrzmiałanutami za sprawą 
głosów Chóru Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szaliń-
skiego w Żyrardowie, która posiada także swój mszczonowski 
oddział. Uczniowie, którymi dyrygował kierownik zespołu 

Mateusz Wiśniewski a akompaniowała Katarzyna Orlińska, 
wykonali utwory Witolda Lutosławskiego oraz Feliksa Nowo-
wiejskiego. Uczestnicy zajęć umuzykalniających prezentowali 
grę na takich instrumentach jak gitara czy pianino. W ich wyko-
naniu zabrzmiały, między innymi, kolędy „Lulajże Jezuniu” czy 
też „Wśród nocnej ciszy”.

KULTURA
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 Zgromadzoną publiczność 
swoimi występami w świąteczny nastrój 
wprowadzili także wychowankowie 
wspomnianej, żyrardowskiej szkoły 
muzycznej. Na szczególne brawa zasłu-
żyli członkowie zespołu wokalno-instru-
mentalnego pod kierunkiem Katarzyny 
Orlińskiej. Najmłodsi zaśpiewali i zagrali 
„Zimową piosenkę” oraz utwór „Niebo 
oniemiało” pokazując, że także i oni 
doskonale potrafią rozproszyć zimowy 
chłód swoją muzyką. 

Nieodłącznym elementem 
każdego koncertu organizowanego 
przez GCI są także występy osuchow-
skiej grupy PRO ARTE, która składa się 
z wychowanków oraz absolwentów 
tamtejszego Zespołu Szkół. Tym razem 
uzdolniona młodzież zaprezentowała 
się w utworach „Płacze Jezus maly”, 
„Gwiazdeczka”, „Kolędowy czas” oraz 
„Biały śnieg”. 

Specjalnym gościem koncertu 
była wokalistka Małgorzata Jarecka, 
której towarzyszył zespół w składzie: Marek Stefankiewicz 
(instrumenty klawiszowe), Andrzej Wysocki (gitara basowa) 
i Mariusz Mocarski (instrumenty perkusyjne). Artystka ta 
dwukrotnie została laureatką koncertu finalistów Festiwalu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.  Przez kilka lat występowała 
również z zespołem Maryli Rodowicz oraz współpracowała z 
kabaretem niedawno zmarłego Bogdana Smolenia, z którym 
odbyła tournée po Kanadzie. Towarzyszący jej instrumentaliści, 
to znani muzycy a także pedagodzy współpracujący z wieloma 
gwiazdami rodzimej sceny takimi, jak Budka Suflera czy Krystyna 
Prońko. Małgorzata Jarecka w swoim świątecznym minirecitalu 
zaprezentowała znane polskie kolędy oraz zagraniczne prze-
boje bożonarodzeniowe. Występ wokalistki został nagrodzony 
długimi owacjami a ona sama nie kryła wzruszenia z ciepłego 
przyjęcia przez mszczonowską publiczność.

Koncertową część uroczystości zakończyła dyrektor 
Beata Sznajder, która zaprosiła na kolejne kolędowanie za rok 
i podziękowała wszystkim wykonawcom oraz przygotowującym 
ich nauczycielom, a także burmistrzom, Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi i Grzegorzowi Kozłowskiemu, oraz przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu i radnym RM za to, że 
gmina finansuje zajęcia umuzykalniające po to, by były one 
bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Po złożeniu 
świątecznych życzeń dyrektor Beata Sznajder zaprosiła wszyst-
kich gości, nauczycieli i wykonawców na spotkanie wigilijne, 
które GCI zorganizowało w Izbie Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów. Podczas łamania się opłatkiem przy wspólnym stole, 
wszyscy życzyli sobie świąt równie magicznych i radosnych jak 
koncertowe melodie oraz rodzinnych spotkań w atmosferze 
równie ciepłej, jak ta, która połączyła wszystkich uczestników 
bożonarodzeniowego muzykowania.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto.: Karolina Kempińska

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie składa 
gorące  podziękowania  wszystkim,  którzy  zaangażowali  się  w 
organizację Koncertu Bożonarodzeniowego:
−	 burmistrzom Józefowi Grzegorzowi Kurkowi i Grzegorzowi 

Kozłowskiemu,
−	 przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu 

i wszystkim radnym,
−	 księdzu proboszczowi Tadeuszowi Przybylskiemu,
−	 Barbarze  Gryglewskiej  i  Piotrowi  Dymeckiemu  -  przed-

stawicielom Mszczonowskiego  Stowarzyszenia Historycz-
nego,

−	 Małgorzacie  Rogozińskiej  -  dyrektor  Prywatnej  Szkoły 
Muzycznej  I  stopnia  im.  A.  Szalińskiego  w  Żyrardowie, 
jej  nauczycielom  Justynie  Barbulant,  Katarzynie  Orliń-
skiej, Annie Myszkowskiej,  Jakubowi  Sokołowskiemu  iraz 
kierownikowi chóru Mateuszowi Wiśniewskiemu,

−	 Instruktorom  zajęć  umuzykalniających:  Ludmile  Drobot-
-Kierzkowskiej,  Dagmarze  Bednarek,  Dariuszowi  Kołtu-
niakowi, Danielowi Strojczykowi, Jackowi Zielonce i Toma-
szowi Ziułek,

−	 wszystkim wykonawcom –  uczniom  żyrardowskiej  szkoły 
muzycznej i uczestnikom zajęć umuzykalniających w IPRM,

−	 członkom grupy PRO ARTE z Osuchowa,
−	 gościom specjalnym: Małgorzacie Jareckiej oraz jej zespo-

łowi  w  składzie Marek  Stefankiewicz,  Andrzej Wysocki  i 
Mariusz Mocarski,

−	 dyrektor  Mszczonowskiego  Ośrodka  Kultury  Grażynie 
Pływaczewskiej,  radnemu  Barkowi  Baumelowi  oraz 
wszystkim pracownikom tej instytucji,

−	 zespołowi  Gminnego  Centrum  Informacji:  Magdalenie 
Podsiadły,  Joannie Fijałkowskiej, Aleksandrze Skonecznej, 
Dagmarze  Bednarek,  Jackowi  Gołyńskiemu,  Rafałowi 
Kwaczyńskiemu i Monice Czarneckiej.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Koncert kolęd, jaki odbył się w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury, był niezwykłym spotkaniem z nastrojową muzyką, 
uzdolnioną i piękną wokalistką oraz urokiem nadchodzących 
Świąt. Olga Barej, która w niedzielę 11 grudnia wystąpiła na 
scenie MOK-u, swoim śpiewem wprost zaczarowała publiczność. 
Namówiła też do wspólnego, radosnego kolędowania dzieci 
przybyłe na koncert. Chórek, stworzony przez nią z młodych 
mszczonowian, dodał smaku wydarzeniu artystycznemu. Dla 
maluchów możliwość śpiewania z gwiazdą z pewnością była 
doznaniem, jakiego nie zapomną do końca życia.

O Oldze Barej po raz pierwszy można było usłyszeć 
w 2011 r., gdy wygrała program Szansa na Sukces. Kolejny jej 
sukces, to udany występ w VII edycji Voice of Poland. Z jak najlep-
szej strony pokazała się ponadto w trzeciej edycji programu X 
Factor. Olga Barej kojarzona jest z pięknym głosem, zniewala-
jącym uśmiechem oraz naturalną osobowością sceniczną. Ona 
na scenie, która większość z nas niemalże paraliżuje, czuje się 
tak swobodnie, iż wprost zaraża miłością do niej. Mając to na 

uwadze, łatwo zrozumieć, jak to się stało, że podczas koncertu 
w Mszczonowie zaprosiła do wspólnego kolędowania najmłod-
szych reprezentantów publiczności. Pozostaje tylko wierzyć, że 
bakcyl sceniczny zaszczepiony tego wieczoru maluchom sprawi, 
że spośród nich wyrosną kolejne artystyczne gwiazdy.

MM

Spotkanie opłatkowe członków Grupy Plastycznej 
KOLOR zostało połączone z otwarciem wystawy  prac malar-
skich,  wykonanych przez członków Grupy. Wydarzenie to miało 
miejsce 18 grudnia w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury.  Wernisaż  ostatniej,  tegorocznej wystawy, na którą 
składa  się  kilkadziesiąt prac, namalowanych przez miejscowych 
artystów, miał też  swoje dodatkowe znaczenie. Sama grupa 
w nadchodzącym 2017 roku obchodzić będzie dziesięciolecie 
działalności. Prezentacja prac KOLORU stała  się więc też  jedno-
cześnie  uroczystym rozpoczęciem tego jubileuszu. Życzenia jak 
największych sukcesów dla wszystkich członków Grupy złożyli 
podczas wernisażu dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska,  
kierownik Ośrodka Marek Baumel, a także opiekunka KOLORU 
-  instruktor Anna Lipińska –Broda.  Następnie wszyscy połamali 
się  opłatkiem i zasiedli do poczęstunku. Świąteczną  atmos-
ferę w Małej Galerii podkreśliła olbrzymia choinka i wyekspo-
nowane wspaniałe ozdoby, jakie wykonane zostały podczas 
zajęć  plastycznych,  prowadzonych przez Annę  Lipińską- Brodę. 
Grupa Plastyczna KOLOR skupia obecnie piętnaście osób. Ich 
twórczość była prezentowana na dwudziestu pięciu wysta-
wach,  jakie odbywały się między innymi  w:  Małej Galerii w 
Mszczonowie, pałacu w Osuchowie, Domu Kultury w Bolimowie 
oraz  Centrum Kultury  i Sztuki w Skierniewicach.  Do osiągnięć 
Grupy KOLOR  należą  ponadto nagrody i wyróżnienia, zdoby-
wane przez  jej przedstawicieli, biorąc udział w Ogólnopolskich 

Konkursach Plastycznych twórczości amatorskiej.  

Prace malarskie, zaprezentowane  na opisywanej wystawie, 
zostały wykonane w upływającym 2016 roku. Ich autorami 
są: Agnieszka Mentek, Nina Radkiewicz, Katarzyna Bechcicka, 
Janina Noga, Izabella Redlich, Krystyna Penczonek, Jan Rogala,  
i Marcin Wojtowicz. 

MM

MOK

Wernisaż, opłatek, rozpoczęcie 
jubileuszu…

KULTURA

MOK

Zaśpiewać kolędę wraz z gwiazdą
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Osuchowska filia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie zyskała całkiem nowe oblicze. Jej wnętrza 
zostały powiększone i zmodernizowane. Uroczyste otwarcie 
całkowicie odmienionych pomieszczeń nastąpiło w piątek 25 
listopada. W wydarzeniu, któremu towarzyszyło tradycyjne 
przecięcie wstęgi, uczestniczyli wszyscy pracownicy mszczo-
nowskiej biblioteki wraz z dyrektor Anną Czarnecką, a także 
przedstawiciele samorządu: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem radny z terenu 
Osuchowa – Marek Zientek, przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska oraz przedstawi-
ciele jednostek samorządowych gminy – dyrektor GCI Beata 
Sznajder i dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, dyrektor 
Zespołu Szkół w Osuchowie Urszula Gowin, a także liczne grono 
osób zaprzyjaźnionych z Biblioteką oraz reprezentujących 
lokalne środowisko Osuchowa i okolicznych miejscowości. 

Jako pierwsza głos zabrała dyrektor Anna Czarnecka. 
Powitała przybyłych i opisała zakres przeprowadzonych prac 
modernizacyjnych, po niej głos zabrał burmistrz Kurek, który 
żartował, że nie pozostaje mu teraz nic innego jak zlecić moder-
nizację mszczonowskiej biblioteki, gdyż filia wygląda teraz dużo 

lepiej niż główna siedziba. Efektu przeprowadzonych prac gratu-
lował też wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. Jak stwierdził, 
życzy sobie, aby mieszkańcy jego okręgu jak najliczniej odwie-
dzali nowy obiekt i korzystali z niego nie tylko jako z miejsca, 
w jakim można wypożyczyć ciekawą książkę, ale także jako 
z punktu oddziaływującego kulturalnie na całą okolicę. O tym, 
jak będzie funkcjonował odnowiony i lepiej wyposażony obiekt, 
opowiedziała następnie Natalia Syndybał, pracownik biblio-
teki, któremu będzie podlegała filia. Jako ostatni głos zabrał 
były dyrektor Biblioteki Mszczonów Łukasz Załęski, za kadencji 
którego rozpoczęły się prace modernizacyjne. Przypomniał on, 

Wystawa prac fotograficznych Jacka Wierzejskiego 
w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury otwarta 
została uroczyście w dniu 6 listopada. Zbiór zdjęć „Ptaki naszych 
okolic”  składa się z wielu wyjątkowych ujęć, ukazujących rzadkie 
gatunki ptactwa,  występujące na terenie takich niezwykłych 
miejsc jak: stawy Świętej Anny, stawy Gospodarstwa Rybackiego 
w Grzegorzewicach i Borki pod Radziejowicami. Fotografowi 
udało się  uwiecznić  wszystkich ptasich  mieszkańców naszego 
terenu, w tym taką rzadkość jak dostojny orzeł bielik. Niemniej 
ciekawe są ujęcia mniejszych okazów: bączków,  zimorodków, 
remizów i innych  pierzastych przedstawicieli okolicznej fauny. 
Na wernisażu gościli: Piotr Ligocki -  przedstawiciel Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Stanisław Pytliński - 
Kierownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajo-
brazowego w Skierniewicach, Józef Grzegorz Kurek – burmistrz 
Mszczonowa oraz  Mirosław Wirowski – radny Rady Miejskiej 
w Mszczonowie. Wszystkich gości powitała, przed dokonaniem  
otwarcia wystawy, opiekunka Małej Galerii, instruktor plastyki 
w MOK-u  Anna Lipińska –Broda. Towarzyszyli jej burmistrz 
Grzegorz Kurek oraz kierownik MOK-u Marek Baumel. Jacek 
Wierzejski  podczas swojego wystąpienia tłumaczył, że utrwala 
walory przyrodnicze okolic Mszczonowa, gdyż poznał je, gdy był 
zawodowo związany z tym terenem. Zajął się  awifauną, bo nie 

tylko kocha ptaki, ale pociągało go w tym przedsięwzięciu ukryte 
wyzwanie. -  Ptaki  są    płochliwe – mówił – i  na  ogół  nie  chcą 
poczekać  aż  fotografujący  będzie  gotowy  zrobić  zdjęcie.  Nie 
każdy  zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  że  przy  takim hobby finalne 
naciśnięcie  migawki  zawsze  poprzedzone  jest  długotrwałymi 
przygotowaniami miejsc, budową ukrycia, a przede wszystkim 
obserwacjami  w celu poznania zachowań i zwyczajów danego 
osobnika.

Poszczególnym gatunkom ptaków fotograf poświęca 
zawsze znaczną ilość czasu, nawet kilka sezonów. Dopiero 
wtedy udaje się uchwycić naprawdę interesujące ujęcia. Oprócz 
udanego zdjęcia dodatkowymi nagrodami na tego typu bezkr-
wawych łowach są niezapomniane obserwacje. 

Tekst: MM, GCI
Foto: MOK

MOK

„Ptaki naszych okolic” w obiektywie 
Jacka Wierzejskiego

MBP

Osuchów ma nowoczesną bibliotekę

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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jak długo trwały wysiłki o pozyskanie środków na przeprowa-
dzenie inwestycji z Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. Zachęcił też do oglądania zdjęć filii sprzed moderni-
zacji, jakie zostały wyeksponowane na bibliotecznych regałach. 
Program artystyczny, jaki uatrakcyjnił uroczystość otwarcia, 
przygotowała młodzież z osuchowskiego Zespołu Szkół. 

MM, GCI

* * *
Lista uczestników uroczystego otwarcia zmodernizowanej filii 
w Osuchowie: 
-Burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
- Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek 
- Dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska 
- Radna Barbara Gryglewska 
- Dyrektor GCI Beata Sznajder 

- Krystyna Penczonek – radna powiatowa 
- Sołtys Osuchowa Sylwester Witkowski 
-Dyrektor ZSP w Osuchowie Urszula Gowin 
- Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrar-
dowie Jadwiga Nowakowska 
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie Bożena 
Stegienko 
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii 
Renata Zagożdżon 
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno 
Łukasz Krzysztof Załęski 
- Sylwia Wiśniewska z duetu animacyjnego Małpie Figle 
- Czytelnicy odwiedzający filię w Osuchowie  
- Zaprzyjaźnieni z biblioteką współlokatorzy: Aleksandra Polak 
(Apteka w Osuchowie), Dorota Wnuk (Fryzjer w Osuchowie)

W dniu 20 listopada 2016 r. w hali sportowej przy ulicy 
Szkolnej 1 w Mszczonowie odbył się  IX Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Firm o Puchar Burmistrza Mszczonowa.Ideą organi-
zatorów turnieju była integracja firm działających na terenie 
miasta gminy Mszczonów  oraz zbiórka pieniędzy dla podopiecz-
nych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych „Uśmiech Dziecka”.

Do rywalizacji przystąpiły drużyny ID Logistics, Mondi, 
FM Logistic, Mostva oraz  Pekabex,  które zagrały systemem 
„każdy z każdym”, z podziałem na dwie rundy.Po rozegraniu 
wszystkich meczów i podliczeniu wyników, wyłoniona została 
końcowa kolejność:
 

 DRUŻYNA PUNKTY BRAMKI
1 ID LOGISTICS 17 11:5
2 FM LOGISTIC 16 11:7
3 MOSTVA 9 5:6
4 PEKABEX 8 3:7
5 MONDI 6 7:11

 

 
WYNIKI
 I runda II runda
MONDI - MOSTVA 0:2 0:1
PEKABEX – ID LOGISTICS 0:1 0:0
MOSTVA – FM LOGISTIC 0:0 0:1
PEKABEX - MONDI 0:2 1:0
ID LOGISTICS – FM LOGISTIC 2:1 2:0
MOSTVA - PEKABEX 0:1 0:0
MONDI – ID LOGISTICS 1:0 1:2
FM LOGISTIC - PEKABEX 2:0 2:1
MOSTVA – ID LOGISTICS 1:3 1:1
FM LOGISTIC - MONDI 2:1 3:1

  

OSiR

IX Turniej Piłki Nożnej Halowej Firm 
o Puchar Burmistrza Mszczonowa

KULTURA / SPORT
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Królem Strzelców Turnieju  (5 bramek) 
został ADRIAN MALICKI z drużyny FM LOGISTIC,  
najlepszym bramkarzem DOMINIK SOBOŃ z drużyny MOSTVA  
natomiast  najlepszym zawodnikiem został wybrany OLESANDR 
VYCHOVSKYI z drużyny ID LOGISTICS.Podczas ceremonii deko-
racji,  kapitan  zwycięskiej drużyny pan Michał Kolator w obec-
ności wszystkich zebranych wręczył pani Bożenie Majewskiej 
– prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Uśmiech Dziecka” symboliczny czek.Wszystkim 
drużynom, gorąco dziękujemy za udział w turnieju i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.
  

Kinga Banasiak, Michał Gliszczyński
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Wreszcie doczekaliśmy się pierwszego meczu UKS Olim-
pijczyk 2008 Mszczonów w IV lidze MWZPS w sezonie 2016/17. 
Na inaugurację zespołowi przyszło zmierzyć się z drużyną GKS 
Sadownik Błędów, debiutującą w rozgrywkach ligowych.

Mecz rozegrany na wyjeździe jest zawsze trudniejszy 
(brak dopingu rodzimych kibiców ), lecz mimo to nastroje 
w zespole były bardzo bojowe a oczekiwanie na rozpoczęcie  
rywalizacji w lidze sprawiło, że zawodnicy przystąpili do meczy 
bardzo skoncentrowani.

Pierwszy set upewnił zawodników Grzegorza Piątkow-
skiego w przekonaniu, że uda się pokonać przeciwnika i zdobyć 
trzy punkty. Wszystko było na dobrej drodze do momentu 
końcówki drugiegoseta. Rozprężenie dało o sobie znać i gospo-
darze zdołali przeciągnąć szalę zwycięstwa na swoją stronę. 

Kolejne sety, to już dominacja Olimpijczyków, którzy odzyskali 
kontrolę nad przebiegiem spotkania. Wszyscy zawodnicy stanęli 
na wysokości zadania i potwierdzili swoją gotowość do gry 
w wyjściowej szóstce IV ligi.

Ostatecznie Olimpijczycy odnieśli zwycięstwo stosun-
kiem setów 3:1 ( 25:19, 25:27, 25:18, 25:15 ).Zespół wystąpił 
w składzie: Łukasz Jasiński ©  (6 pkt), Tomasz Malewski (13 
pkt),Leszek Jadacki (11 pkt), Damian Sieczkowski (9 pkt), Michał 
Gmurek (6 pkt),Damian Szachowicz (6 pkt), Konrad Malinowski 
(5 pkt), Przemysław Zawadzki (4 pkt),Szymon Mikołajczyk (2 pkt), 
Dawid Czupryński (2 pkt), Adrian Szkaradek,Kamil Ziółkowski (L) 
i Mikołaj Osiński (L).

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

W końcu się zaczęło

Falstart na początek
Nie tak miało wyglądać pierwsze spotkanie siatkarzy 

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów w IV lidzew roli gospodarza. 
Rywalem zespołu Grzegorza Piątkowskiego była drużyna KS 
Mogielanka Mogielnica. Zespół, z którym od zawsze toczono 
ciężkie boje. Podobnie było i tym razem, 25 listopada, w hali 
OSiR w Mszczonowie. 

W zasadzie całe spotkanie, to wyrównana gra i wynik 
oscylującyw okolicy remisu. Niestety, to goście dużo lepiej 
rozegrali końcówki setów i wywieźli 3 punkty za zwycięstwo. 
Poszczególne sety rozgrywane na przewagi opisują ten mecz 
jednoznacznie. Mszczonowianom zabrakło zimnej krwi oraz 
odrobinyszczęścia a ten sam mecz mógł potoczyć się całkiem 
inaczej. Ostatecznie to zawodnicy z Mogielnicy wygrali 3: 0 
(29:27, 25:23, 26:24).

Po takim spotkaniu zawodnicy upewniliśmy się, że 
w grupie „B”, bardzo wyrównanej,  ciężko będzie wygrać 
w każdym meczu i tylko od poziomu koncentracji  i determi-
nacji  w działaniu zależy końcowy sukces.Następne spotkanie 
w Mszczonowie 9.12.2016 a rywalem będzie WTS Klondaik 
Warka (godz. 19.30)

Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński © (2 pkt), 
Leszek Jadacki (12 pkt), Michał Gmurek (11 pkt), Tomasz 
Malewski (11.pkt), Damian Sieczkowski (8 pkt), Szymon Mikołaj-
czyk (4 pkt), Damian Szachowicz (4 pkt), Przemysław Zawadzki 
(1 pkt), Mateusz Boczkowski, Paweł Słojewski, Adrian Szkaradek, 
Kamil Ziółkowski (L) i Mikołaj Osiński (L).

UKS Olimpijczyk

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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W dniu 19.11.2016 w Grójcu koszykarki  z Mszczonowa 
rozegrały mecze towarzyskie z GKK Grodzisk Mazowiecki oraz 
MKS Grójec. Mecz z drużyną z Grójca zakończył się zwycięstwem 
zawodniczek UKS Olimpijczyk Mszczonów 32-18, natomiast 
w drugim meczu z drużyną GKK padł remis 8:8.

Szansę swoich debiutów w zespole z Mszczonowa 
otrzymały najmłodsze koszykarki z drugich  oraz  trzecich  klas 
podstawowych i śmiało można powiedzieć, że wywarły  świetne 
wrażenie na publiczności, a przede wszystkim zasłużyły na  pozy-
tywną  ocenę  trenera.

Skład UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów: Martyna 
Narożna, Natalia Stępień, Justyna Orzechowska, Klaudia Orze-
chowska, Paulina Sikora, Izabela Sikora, Katarzyna Hanszke, Hania 

Hanszke, Natalia Starostka, Dominika Grabińska, Kinga Wojtasik, 
Laura Wasilewska, Zuzanna Nowińska, Julia Dąbrowska, trener 
Paweł Górski.

Anna Górska 

W piątek, 25 listopada, młodzi koszykarze UKS Olimpij-
czyk Mszczonów rozegrali mecz z drużyną UKS Trójka Żyrardów. 
Na boisku nie brakowało emocji i poświecenia. Młodzi  koszy-
karze zaprezentowali swoje umiejętności i ogromną wolę walki. 
Zwycięska z parkietu zeszła drużyna Gości, lecz po obu stronach 

nie brakowało zaangażowania. Spotkanie było też dobrym prze-
tarciem przed zbliżającym się 10 grudnia turniejem „Mikołaj-
kowym” minikoszykówki, rozgrywanym we Mszczonowie. Zapra-
szamy na niego wszystkich sympatyków koszykówki. Liczymy na 
wsparcie naszych MSZCZONOWSKICH KIBICÓW!!!

Skład UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów: Michał Koziński, 
Maciej Banasiewicz, Wiktor Zarzycki, Jakub Sikora, Stanisław 
Górski, Stanisław Wiśniewski, Patryk Gapys, Jakub Kuran, Dawid 
Dobrzyński, Dawid Wroński, Łukasz Tomaszewski, Marcin Kuran, 
Bartłomiej Narożny, trener Paweł Górski.

Anna Górska

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Trójka pokonała Olimpijczyka 

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Mszczonowskie koszykarki w natarciu 

Wciąż czynią postępy…
W niedzielne popołudnie, 27 listopada, mszczonow-

skie koszykarki rozegrały dwa mecze ze swoimi rówieśnicz-
kami z Grodziska Mazowieckiego. Drużyna Olimpijczyka została 
podzielona na część młodszą i starszą. Oba składypokazały się 
z bardzo dobrej strony,wygrywając swoje mecze. Koszykarki 
z Mszczonowa i Grodziskazdążyły nas przyzwyczaić, iż mecze 
rozgrywane pomiędzy nimicechujeszybkie tempo oraz nieby-
wałe napięcie. Jednocześnie rywalizacja zawsze odbywa się 
w przyjazneji sportowej atmosferze.Oprócz dobrego wyniku, 
wywalczonego przezpodopieczne Pawła Górskiego, cieszy też 
fakt, iż z meczu na mecz grają one coraz swobodniej i z większą 
pewnością siebie. Cała drużyna doskonali technikę i popełnia 
coraz mniej błędów.

Skład UKS Olimpijczyk Mszczonów w spotka-
niach, rozegranych 27 listopada: Martyna Narożna, 
Natalia Stępień, Justyna Orzechowska, Klaudia 

Orzechowska, Paulina Sikora, Izabela Sikora, Zuzanna Nowińska, 
Anna Chojnacka, Natalia Starostka, Dominika Grabińska, 
Laura Wasilewska, Kinga Wojtczak, Katarzyna Hanszke, Hanna 
Hanszke, trener Paweł Górski.

Tekst i foto: AG



34   grudzień 2016 / nr 12 (253)

W dniu 26.11.2016 r. we Mszczonowie 
odbył się III turniej z cyklu „Grand Prix” 
Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2016/2017. W zawodach wystartowało 32 
zawodników i zawodniczek reprezentantów 
Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczo-
nowa, Budek Piaseckich, Osuchowa i Socha-
czewa. Przed rozpoczęciem zawodów każdy 
uczestnik otrzymał słodki poczęstunek.
Zawodnicy rywalizowali w następujących 
konkurencjach: 
1.	 Młodziczki - szkoła podsta-
wowa 
2.	 Młodzicy - szkoła podsta-
wowa 
3.	 Juniorki – gimnazjum i liceum
4.	 Juniorzy – gimnazjum i liceum
5.	  „OPEN” do IV ligi włącznie – 
dla wszystkich

W poszczególnych kategoriach 
zawodnicy/czki zajęli następujące 

miejsca: 
1.	 Młodziczki:
I miejsce – Nikola Małodobra, 
SKTS Sochaczew
II miejsce – Anna Pawlak, UKS 
Lutkówka 
III miejsce – Klaudia Gajewska, 

UKS Lutkówka
2.	 Młodzicy:
I miejsce – Jośko Jan, SKTS Sochaczew
II miejsce – Marcin Pawlak UKS Lutkówka
III miejsce – Bartosz Witecki, UKS Lutkówka 
IV miejsce – Jośko Nikodem, SKTS Socha-
czew 
3.	 Juniorki:
I miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki
4.	 Juniorzy:

I miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” 
Budki Piaseckie
II miejsce – Piotr Szepiećko, SKTS Socha-
czew
III miejsce – Michał Woliński, Mszczonów
IV miejsce – Michał Skarzyński, Mszczonów
V miejsce – Piotr Pytlak, Wiskitki
5.	 OPEN: 
I miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów 
II miejsce – Jakub Zygier, Żyrardów
III miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” 
Budki Piaseckie
IV miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów 
V miejsce – Piotr Nowakowski, Wiskitki

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu 
„Gran Prix” Mszczonowa edycja 2016/2017 

odbędzie się w marcu 2017r. 
Terminarz turniejów zostanie 
ogłoszony w lutym 2017 r. na 
stronie OSiR-u Mszczonów: 
h t t p : / / w w w . s e r w i s .
mszczonow.pl/4,osrodek-
-sportu-i-rekreacji.html 

Dariusz  Biernacki, instruktor 
tenisa stołowego

Mszczonowscy Strzelcy 17 listopada przygotowali lekcję 
historii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bobrowcach. Podczas 
zajęć uczniowie usłyszeli opowieść o drodze Polski do niepodle-
głości, powstaniach narodowych, jakie wybuchały w tragicznym 
okresie zaborów, a także o pierwszej wojnie światowej, w wyniku 
której możliwy był powrót naszego kraju na mapę Europy. Dzieci 
biorące udział w lekcji mogły się też dowiedzieć na czym polega 
ruch odtwórstwa historycznego, a także wysłuchać opowieści 
o działalności związku strzeleckiego. Podczas spotkania prezento-

wane były zrekonstruowane mundury, repliki broni, a także współ-
czesny sprzęt, z jakiego korzystają członkowie jednostki strzeleckiej.

Piotr Dymecki

Strzeleckie lekcje historii 
 
Na przełomie listopada i grudnia członkowie Mszczonowskiego 

Stowarzyszenia Historycznego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
STRZELEC oraz Jednostki Strzeleckiej 5132 przeprowadzili wspólnie 
sześć lekcji historii w: Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie 
Zespole Szkół w Osuchowie, a także Szkołach Podstawowych 
w Bobrowcach, Lutkówce, Guzowie i Radziejowicach. Podczas 
każdych zajęć pasjonaci historii opowiadali o drodze Polski do 
niepodległości, powstaniach narodowych, jakie wybuchały 
w tragicznym okresie zaborów, a także o pierwszej wojnie świa-
towej, w wyniku której możliwy był powrót naszego kraju na mapę 
Europy. Młodzież biorąca udział w zajęciach mogła się też dowie-
dzieć o tym na czym polega ruch odtwórstwa historycznego, a także 
wysłuchać opowieści o działalności związku strzeleckiego. Podczas 
spotkań prezentowane były zrekonstruowane mundury, repliki 
broni, a także współczesny sprzęt, z jakiego korzystają członkowie 
jednostki strzeleckiej.

Piotr Dymecki, GCI 
Foto: archiwum GRH

GRH Strzelec

LEKCJA HISTORII W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W BOBROWCACH 

OSiR

Grand Prix w tenisie stołowym

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT / HISTORIA I TRADYCJA
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MSZCZONOWSCY STRZELCY I ICH 
PASJA

Na czym polega strzelecka przygoda? Mszczonowscy Strzelcy 
realizują szereg ciekawy zajęć, które mogłoby się wydawać, iż 
bardzo odbiegają od siebie tematycznie, ale wszystkie je tak 
naprawdę spaja idea kultywowania historii, poszanowania 
dla Ojczyzny oraz wychowania patriotycznego. W ramach 
Jednostki Strzeleckiej 5132 młodzież uczy się musztry, 
taktyki, bronioznawstwa, postaw strzeleckich, pierwszej 
pomocy przedmedycznej, technik survivalowych i wielu 

innych ciekawych rzeczy. Trenuje też strzelectwo, korzystając 
z fachowego instruktażu na strzelnicach. W ramach grupy 
rekonstrukcji historycznej Strzelcy uczestniczą w uroczysto-
ściach patriotycznych, marszach, prezentacjach historycz-
nych, inscenizacjach i plenerach filmowych. Nasi członkowie 
skupieni w Mszczonowskim Stowarzyszeniu Historycznym 
prowadzą dwie Izby Pamięci (Izbę Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, a także Izbę Pamięci Rodu Maklakiewiczów), organizują 
lekcje historii w zaprzyjaźnionych szkołach, jak również uczest-
niczą jako konferansjerzy w lokalnych wydarzeniach kultu-
ralnych (np. Festiwal Świętojański i Mszczonowski Koncert 
Kolęd). Nie zapominamy ponadto o współpracy ze swoimi 

parafiami. Zapew-
niamy mundurową 
asystę podczas 
świąt i uroczystości, 
trzymamy warty 
honorowe przy 
Grobie Pańskim, 
a ponadto wysta-
wiamy spektakle 
pasyjne. Strzelcy 
dbają też o kondycję 
fizyczną. Co piątek 
w mszczonowskiej 
hali spotykamy się, 
aby potrenować, 
odpocząć i jeszcze 
bardziej się zinte-
grować. W okresie 
letnim pamiętamy 
o tradycyjnym 
spływie kajakowym 
i zwiedzamy ciekawe 
miejsca. Cały czas 
w ramach naszego 
Związku Strzelec-
kiego przygotowu-
jemy się też do zasi-
lenia w przyszłości 
lokalnego oddziału 
Wojsk Obrony Tery-
torialnej. W naszych 
szeregach mamy 
dorosłych, młodzież, 
a także osoby bardzo 
młode. Dla każdego 
znajdzie się miejsce 
i każdy w ramach 
naszych zajęć będzie 
mógł odnaleźć to, co 
go zainteresuje. 

ZAPRASZAMY 
w NASZE SZEREGI.

HISTORIA I TRADYCJA
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W dniu 16 listopada 2016 r. w bibliotece szkolnej 
w Mszczonowie odbyło się kolejne spotkanie z teatrzykiem 
Kamishibai. Tym razem udział w zajęciach wzięli uczniowie z klas 
drugich.   Teatrzyk ten przywędrował do nas z Japonii (kami – 
papier, shibai – sztuka) i oznacza dosłownie teatr obrazkowy 
lub teatr ilustracji. Kamishibai można porównać do swego 
rodzaju dużej książki obrazkowej, która wymaga dodatkowej 
obsługi poza czytaniem. Gdy rozpoczynamy seans głośnego 
czytania, otwiera się na widza okno, a wraz z nim historia, która 
wypełnia przestrzeń tu i teraz…. rozpoczynamy magiczny seans. 
Kamishibai, to poręczny teatrzyk składany w formie walizki 
(butai-scena).

Pani Marta Sydry, pracownik Biblioteki Pedagogicznej 
w Żyrardowie, poprowadziła zajęcia zatytułowane Domowe 
zwierzęta są wśród nas i należy o nie dbać! Spotkanie z dziećmi 
rozpoczęła od wyjaśnienia słowa kamishibai oraz krótkiego 
zaprezentowania jego historii. Uczniowie poznali na podstawie 
kart narracyjnych następujące utwory: Szły raz myszy…, Rower 
Walentynki,  Szukając Marudka,  Kotka Milusia. Niektóre karty 
wykonane były przez dzieci. Uczniowie utrwalili sobie, jak 
należy dbać o zwierzęta, przypomniano im, że należy sprzątać 
po swoich czworonożnych przyjaciołach. Dzieci wysłuchały 
prezentowanych wierszy i opowiadań w wielkim skupieniu 
i z dużym zainteresowaniem. Taka forma kontaktu z książką 
pobudza i rozwija wyobraźnię. Wykorzystując zasadę teatru 
obrazkowego dzieci mogą również same wymyślać i ilustrować 
własne opowiadania lub ilustrować znane bajki. To świetna 

forma zabawy w domu, zabierająca uczestników w podróż do 
magicznej krainy teatru.

W dniu 25 listopada 2016r. w bibliotece szkolnej odbył 
się konkurs czytelniczy dla uczniów klas czwartych zatytułowany 
Przygody drewnianego pajacyka. Dotyczył on znajomości książki 
Pinokio oraz podstawowych faktów z biografii pisarza.Konkurs 
przygotowała i poprowadziła pani E. Grzybowska z okazji 190-
tej rocznicy urodzin Carla Collodiego. W jury zasiadły dyrektor 
szkoły Agnieszka Walczyńska-Łoś, nauczyciel Katarzyna 
Ciszewska i logopeda Monika Kurowska.

Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy IV a:Draniak 
Amelia, Kosiński Aleksander i Tomaszewski Łukasz. Drużynę 
Bstanowili uczniowie klasy IV b: Gadomska Marcelina, Wąsiewski 
Mateusz i Wiśniewska Vivian. Drużynę C reprezentowały 
uczennice klasy IV c:Kociszewska Milena i Mirocha Zofia.Każda 
z drużyn, przystępując do konkursu, miała przygotować pracę 
plastyczną przedstawiającą przypisanego bohatera książki: 
Pinokia wykonała IVa, Dżeppetta – IVb, natomiast   wróżkę – IV 
c.

Konkurs obejmował dwanaście różnych konkurencji, 
m.in. rozwiązywanie krzyżówki, układanie puzzli online, 
uzupełnianie tekstu z lukami,  wykreślankę, szyfr literowy, itp. 
Zadania intelektualne przeplatało ćwiczenie sprawnościowe 
Gonimy Pinokia.I miejsce zajęli uczniowie z klasy IV bzdobywając 
65 punktów, II miejsce zajęli uczniowie klasy IV a z ilością 61 
punktów,  zaś III miejsce przypadło dziewczętom (w osłabionym 
składzie) z klasy IVc, które uzbierały 57 punktów. Za trud włożony 
w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik otrzymał słodki 
upominek. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone książkami 
i dyplomami. Serdecznie gratulujemy!!

 W tym 
samym dniu, 25 

STRZELECKI OPŁATEK W STRUGACH 
DESZCZU 

Opłatkowe spotkanie mszczonowskich strzelców odbyło 
się w strugach deszczu. W takich niesprzyjających warun-
kach w niedzielę, 11 grudnia, strzelcy wzięli też udział w cało-
dziennych ćwiczeniach, jakie przeprowadzone zostały w lesie 
w Osuchowie. Grudniowe manewry poświęcone były utrwa-
leniu zdobytych wcześniej umiejętności. Strzelcy ćwiczyli posłu-

giwanie się bronią krótką, poruszanie się w szykach, zrywanie 
kontaktu z nieprzyjacielem i flankowanie. Nie zabrakło też 
powtórki z posługiwania się komunikacją niewerbalną oraz 
z postępowania na punktach kontrolnych. Spotkanie dotyczyło 
ponadto przygotowania zaplanowanej na styczeń akcji werbun-
kowej, jaka zostanie przeprowadzona w okolicznych szkołach. 
Każdy kto chciałby zakosztować w strzeleckiej przygodzie już 
dziś może dzwonić  w tej sprawie do dowódcy mszczonowskiej 
jednostki (Piotr Dymecki tel. 607 099 577).

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
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listopada, w szkole odbyła się Zabawa Andrzejkowa. W czasie 
imprezy uczniowie mogli skorzystać z obecności wróżek 
i usłyszeć, jaka czeka ich przyszłość. W roli wieszczek gościnnie 
wystąpiły uczennice mszczonowskiego Gimnazjum. Wróżby 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. 
Wieszczki dla osłody częstowały uczestników zabawy słodkimi 
upominkami. Samorząd Uczniowski zadbał o odpowiednią 
oprawę muzyczną oraz   przystrojenie sali gimnastycznej. 
W organizację zabawy  zaangażowani byli także rodzice uczniów. 
Samorząd, za doskonałą zabawę, składa wszystkim uczestnikom 
i organizatorom serdeczne podziękowania.

 W listopadzie br. zakończyła się akcja Okulary  dla 
Afryki. Dziękujemy wszystkim, którzy się w nią włączyli. Dzięki 
Waszemu zaangażowaniu zebraliśmy 173 pary okularów 
korekcyjnych i słonecznych. W zbiórce brały udział: Szkoła 
Podstawowa, Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia”, Liceum 
Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół w Mszczonowie. Szczególne 
podziękowania kierujemy pod adresem Salonu Optycznego przy 
ulicy Sienkiewicza, który pomógł nam w opisywaniu okularów.

 W dniu 30 listopada dzieci z Oddziałów Przedszkolnych 
wraz z wychowawczyniami udały się do Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, aby jak co roku wziąć udział w minikoncercie 
pieśni patriotycznych. Koordynatorem spotkania była 
pani Danuta Wójt, która na początku powitała wszystkich 
zerówkowiczów, a następnie zaprosiła do występu kolejne grupy. 

Dzieci tego dnia były odświętnie ubrane, miały także biało-
czerwone kotyliony. Podczas występów pan Piotr Sadowski 
akompaniował najmłodszym na akordeonie. Po zakończeniu 
koncertu i wykonaniu pamiątkowych zdjęć mali artyści 
obejrzeli film. Każde dziecko otrzymało także słodki upominek 
ufundowany przez MOK.

W dniu 3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych, zaś 5 grudnia- Dzień Wolontariusza. 
Z tej okazji w szkole odbyły się warsztaty Savoir-vivre  wobec 
osób  niepełnosprawnych  dla uczniów klas IV, przygotowane 
przez integracyjną klasę VI d pod kierunkiem wychowawczyni.

Uczniowie poznali krótki przewodnik pomagania osobom 
niewidomym, niesłyszącym, poruszającym się na wózku 
inwalidzkim. Każda zasada postępowania została zobrazowana 
scenkami sytuacyjnymi. Uczniowie mogli zobaczyć m.in. w jaki 
sposób być przewodnikiem osoby niewidomej, jak rozmawiać 

z osobą niesłyszącą, zobaczyli czasopismo 

„brajlowskie” oraz kilka gadżetów ułatwiających codzienne życie 
osób niepełnosprawnych. Na zakończenie zajęć każdy przez 
chwilę mógł postawić się w położeniu osoby słabo widzącej 
zakładając przygotowane symulatory widzenia.

Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia 
Edukacji Informatycznej (Computer  Science  Education  Week), 
jest powszechnie uważana za największą inicjatywę edukacyjną 
w historii. Wzięło w niej dotychczas udział ponad 140 milionów 
uczestników, głównie uczniów z całego świata.W 2016 roku 
Tydzień Edukacji Informatycznej przypadł na5-11 grudnia.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wzięli udział 
w tym wydarzeniu 7 XII 2016r.

Wokół Minecraft pojawiło się wiele mitów, a Hour of Code 
to dobry sposób, by je obalić. Nauczyciel zajęć komputerowych, 
p. Małgorzata Woźniak, zorganizowała wydarzenie, podczas 
którego pokazała jak programować w Minecrafcie. Uczniowie, 
którym w czasie trwania godziny kodowania, udało się ukończyć 
12 poziomów i zaprogramować swoją wersję gry ze zwierzętami 
i ich wrogami, otrzymali dyplomy. Najszybciej zaprogramowali 
swoją grę: Zuzanna Piotrowska i Mateusz Wąsiewski z klasy 4b.

W inicjatywie tej można uczestniczyć przez cały rok, 
z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do 
Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, 
indywidualnie lub w grupie uczniów. Nie jest ona ograniczona 
tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku. 
Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

Savoir-vivre

Pieśni patriotyczne

Kodowanie

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Dnia 10 listopada 2016 r. w mszczonowskim gimna-
zjum odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Apel został przygotowany pod kierunkiem 
pani Iwony Lipińskiej, oprawę muzyczną przygotował chór 
szkolny pod kierunkiem pana Jacka Zielonki, dekoracje - pani 
Emilia Kurowska. Uroczystość prowadzili Paulina Jakubowska, 
Jakub Skurzanko oraz Nikola Woronko. Podczas apelu zobaczy-
liśmy muzyczno-historyczną podróż: od czasów zniewolenia 
do wyzwolenia, od rozbiorów poprzez liczne powstania aż do 
wybuchu I wojny światowej zakończonej klęską zaborców 
i odrodzeniem się państwa polskiego.

 Po odzyskaniu niepodległości „Rota” była poważną 
kandydatką do miana hymnu państwowego. Usłyszeliśmy ten 
utwór w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno - instrumen-
talnego pod batutą p. Jacka Zielonki. Szkolny chór zaprezen-
tował także pieśni pt. ,,Piechota”, ,,Rozkwitały pąki białych róż”, 
,,Wojenko, wojenko” i „My, pierwsza brygada” .Podczas uroczy-
stości mogliśmy też usłyszeć następujące utwory: ,,Taki kraj” 
w wykonaniu Żanety Chmielewskiej, pieśni: ,,Niepodległość, 
trudne słowo…”  i ,,Niepodległa, niepokorna’’ zaprezentowane 
przez Alicję Żelazowską, Wiktorię Gadomską, Zuzannę Sobol 
oraz Martynę Wisławską, piosenki: ,,Mam biało – czerwone 
serce” i ,,11 listopada…, nadal pamiętamy” w wykonaniu Kuby 
Skurzanko i Patryka Wolaka. Występy artystów były wzbogacone 
o prezentacje multimedialne i fragmenty filmów o tematyce 
patriotycznej. Spotkanie przebiegało w podniosłej atmosferze 
i było wspaniałą okazją do refleksji na temat trudnej historii 
Polski oraz znaczenia patriotyzmu – dawniej i dziś.

Pani Dyrektor Anna Rusinowska wręczyła dyplom UCZNIA 
MIESIĄCA. Oto wyróżnione osoby:

- Zuzanna Sobol – za zajęcie I miejsca w konkursie piosenki 
XXV Spotkań Artystycznych Szkół

- Żaneta Chmielewska – za otrzymanie wyróżnienia 
w konkursie piosenki XXV Spotkań Artystycznych Szkół

- Piotr Jabłoński – za zakwalifikowanie się do etapu rejono-
wego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Anna Olborska - za zakwalifikowanie się do etapu rejono-
wego konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Natalia Kubis - za zakwalifikowanie się do etapu rejonowego 
konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Klaudia Sielicka - za zakwalifikowanie się do etapu rejono-
wego konkursu przedmiotowego z chemii

- Paulina Skowrońska – za godne reprezentowanie szkoły na 
międzypowiatowych zawodach sportowych

- Martyna Sadowska -  za godne reprezentowanie szkoły na 
międzypowiatowych zawodach sportowych,

- Maciej Kozicki – za uzyskanie wysokiego wyniku 
w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego

- Oliwia Byliniak - za uzyskanie wysokiego wyniku 
w konkursie przedmiotowym z biologii.

Zespół do spraw promocji
Gimnazjum Mszczonów

Szkolne obchody Święta Odzyskania Niepodległości 
w Liceum Ogólnokształcącym odbyły się 9 listopada. Głównym 
ich punktem była akademia patrio-
tyczna przygotowana przez uczniów. 
Poprzedziła ją lekcja historii przygo-
towana przez członków trzech orga-
nizacji Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego, Grupy Rekon-
strukcji Historycznej STRZELCY oraz 
Jednostki Strzeleckiej 5132. Podczas 
zajęć uczniowie wysłuchali gawędy 
na temat polskiej drogi do wolności 
od zaborów aż do roku 1918. Zapo-
znali się też z opowieścią na temat 

powstania styczniowego, a także dowiedzieli się wiele na temat 
roli kobiet w tym zrywie narodowowyzwoleńczym. Licealistom 
przybliżone został ponadto tematy odtwórstwa historycznego, 
a także działalności strzeleckiej. Prelegetami historycznymi byli: 
Beata Sznajder, Piotr Dymecki oraz Jakub Dymecki. Zajęciom 
przysłuchiwały się także dzieci z Miejskiego Przedszkola, które 
akurat tego dnia gościły z wycieczką w murach Liceum Ogólno-
kształcącego im. Szarych Szeregów. 

Piotr Dymecki, GCI

LO im. Szarych Szeregów

W Liceum Szarych Szeregów 
w przeddzień 11 listopada 

Gimnazjum w Mszczonowie

Narodowe Święto Niepodległości
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Szkoła w Osuchowie ma już pół wieku. Jubileusz 50–
lecia, zorganizowany 20 listopada, miał bardzo uroczysty prze-
bieg. Rozpoczął się Mszą Świętą odprawioną w miejscowym 
kościele pw. Świętego Stanisława Męczennika. Eucharystię 
sprawował ks. proboszcz Jerzy Witkowski. W homilii wska-
zywał na znaczenie szkoły dla lokalnej społeczności i przywo-
ływał pamięć jej patrona, swojego poprzednika ks. kanonika 
Mariana Lipskiego. Nauczał też, jak ważne dla wychowanków 
osuchowskiej placówki oświatowej jest czerpanie z wzoru czyli 
z osiągnięć, doświadczeń i postawy życiowej ks. Lipskiego. Pytał 
ponadto, czy uczniowie po zakończeniu szkolnej edukacji i rozpo-
częciu dorosłego życia nie zapominają o tej powinności? Po 
zakończeniu mszy wszyscy uczestnicy jubileuszowych obchodów 
przeszli główną ulicą Osuchowa ze świątyni do szkoły. Pochód 
prowadziła Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, za nią postępowały 
poczty sztandarowe – szkolny i strażacki. Następnie maszerowali 
członkowie OSP Osuchów, przedstawiciele samorządu gmin-
nego i powiatowego, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie 
oraz absolwenci. Przed budynkiem szkolnym wszyscy zatrzymali 

się, aby dokonać posadzenia symbolicznego drzewa. Burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek umieścił długowieczny buk w przygo-
towanym wcześniej podłożu i wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Łukaszem Koperskim oraz panią dyrektor osuchow-
skiego Zespołu Szkół Urszulą Gowin - rozpoczęli jego sadzenie. 
Każdy z gości mógł wziąć udział w tej symbolicznej czynności. 
Dokończyli ją razem: przewodnicząca Rady Rodziców ZSP 
Osuchów Katarzyna Chyła, będąca współorganizatorką święta, 
oraz przedstawiciel Komendy Hufca ZHP Mszczonów harcmistrz 
Zbigniew Grabek. Szkolna część obchodów 50 –lecia poprowa-
dzona została w sali gimnastycznej, która tego dnia zmieniła się 
nie do poznania. Podwyższenie do przemówień, godło i barwy 
narodowe, portret patrona, a także galeria zdjęć z całego 50- 
lecia - wszystko to wywarło olbrzymie wrażenie na przybyłych. 
Część oficjalną jubileuszu rozpoczęto wprowadzeniem pocztu 
sztandarowego. Później, nauczyciele prowadzący uroczystość, 
Dominika Jankowska i Krzysztof Kurzepa, poprosili obecnych 
o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Zaproszonych 
gości przywitała dyrektor Gowin. W tym gronie znaleźli się: Józef 
Grzegorz Kurek - burmistrz Mszczonowa, Łukasz Koperski - prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie, Katarzyna Chyła 
- przewodnicząca Rady Rodziców, siostrzenica księdza kan. M. 
Lipskiego - patrona szkoły - Janina Badetko z rodziną, Krystyna 
Penczonek - radna powiatu żyrardowskiego, radni Rady Miej-
skiej w Mszczonowie, a wśród nich zastępca przewodniczącego 
RM Marek Zientek i przewodnicząca Komisji Oświaty Barbara 
Gryglewska, byli dyrektorzy osuchowskiej szkoły (Elżbieta 

Osuchów

Pół wieku chluby Osuchowa - Szkoła 
Podstawowa obchodziła 50-lecie 
powstania

MERKURIUSZ SZKOLNY



40   grudzień 2016 / nr 12 (253)

Libich-Orzechowska -dyrektor szkoły w latach 1975-1998, 
Bogusław Kierzkowski - dyrektor szkoły w latach 1998-2007, 
Elżbieta Sajak-Pióro - dyrektor szkoły w latach 2007- 2014), Ewa 
Zielińska – dyrektor ZOPO, Grażyna Pływaczewska - dyrektor 
MOK, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz przedszkoli 
w Gminie Mszczonów, dyrektorzy szkół w Gminie Radziejowice, 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu żyrardowskiego, 
emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły w Osuchowie, byli 
przewodniczący rad rodziców, członkowie pierwszej rady peda-
gogicznej, która w roku szkolnym 1966/67 obradowała w nowo 
pobudowanym budynku osuchowskiej szkoły, Piotr Dymecki 
- redaktor „Merkuriusza Mszczonowskiego”, Tadeusz Sułek - 
redaktor naczelny „Życia Żyrardowa”, absolwenci, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice i przyjaciele szkoły.

W części przewidzianej na przemówienia burmistrz 
Kurek zapewnił, że osuchowską szkołę, która obecnie składa się 
z klas szkoły podstawowej i gimnazjalnych. nie spotka nic złego 
w związku z zapowiadaną reformą oświaty. Obiecał jej dalszy 
rozwój oraz modernizację. Mieszkańców Osuchowa i okolicz-
nych wsi prosił o włączanie się w życie lokalnej placówki. Samych 
uczniów zobowiązał natomiast do solidnej nauki i wykazywania 
dbałości o świeżo posadzone jubileuszowe drzewo. Przewod-
niczący Łukasz Koperski szczególnie wspominał ostatnie 25 lat 
szkoły, które były kluczowe dla jej obecnego kształtu. To wtedy 
– jak powiedział - w okresie działania samorządu gminnego, 
przeszła ona szereg remontów, przebudowę i zyskała po wpro-
wadzeniu klas gimnazjalnych status zespołu szkół. Przewod-
niczący życzył, aby absolwenci szkoły w przyszłości kierowali 

gminnymi instytucjami oraz odgrywali kluczowe role w lokalnej 
społeczności. Życzenia nieustannego rozwoju szkole złożyła 
podczas swojego wystąpienia również przewodnicząca Rady 
Rodziców Katarzyna Chyła. Osuchowski radny, a zarazem wice-
przewodniczący Rady Miejskiej i leśniczy Leśnictwa Osuchów, 
Marek Zientek wspominał, że wszystkie zmiany, jakie zachodziły 
w szkole: jej rozbudowę, powstanie sali gimnastycznej, przy-
szkolnego stadionu, a także całego zaplecza sportowego. Zazna-
czył też udział patrona szkoły w jej przemianach. To właśnie ks. 
kanonik Lipski - jak można było od niego usłyszeć - był jednym 
ze współzałożycieli klubu sportowego, który tak zrósł się 
z Zespołem Szkół. Osuchów pełni dziś rolę centrum lekkoatle-
tycznego gminy, a osuchowscy uczniowie są znani ze swych spor-
towych osiągnięć w całym regionie. Głos podczas części prze-
znaczonej na przemówienia zabrała też siostrzenica śp. księdza 
kanonika Mariana Lipskiego. Mówiła ona o głębokim patrioty-
zmie i wrażliwości swego wuja, który wyznawanych wartości 
nigdy głośno nie obwieszczał, ale koncentrował się na cichej, 
skromnej działalności, rodzącej wspaniałe owoce. Jak to później 
zostało wyrażone w uczniowskim programie artystycznym, wiek 
XXI to czas, którego chorobą jest obojętność. Ksiądz Marian był 
na nią lekarstwem. Przykładem tego jak można żyć, poświęcając 
się dla innych. 

Przy mównicy ks. kanonika oraz swoje szkolne lata wspo-
minał prezes OSP Osuchów druh Marek Krawczyk. W imieniu 
zaproszonych gości, a szczególnie reprezentantów sąsiednich 
szkół, wypowiedziała się na zakończenie przemówień dyrektor 
mszczonowskiego Gimnazjum Anna Rusinowska. Po jej wystą-

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY



grudzień 2016 / nr 12 (253)       41

Dnia 26 października w Szkole Podstawowej w Lutkówce 
odbyło się spotkanie pod hasłem „Bezpieczni na drodze”. Gości-
liśmy u nas przedstawicieli Policji z Radomia, Żyrardowa oraz 
Mszczonowa. W spotkaniu tym brały udział dzieci wraz ze swymi 
rodzicami. Celem spotkania było przypomnienie zarówno 
uczniom naszej szkoły, jak i ich opiekunom, podstawowych 
zasad bezpieczeństwa obowiązujących pieszego oraz kierowcę 
na drodze. Przedstawicielka radomskiej policji, pani podkomi-
sarz Emilia Kosma, przedstawiła zebranym zasady wzajemnego 
dbania o swoje bezpieczeństwo. Uczuliła uczniów i ich rodziców 
co do właściwego ubierania się w czasie pochmurnych jesien-
nych i zimowych dni (pieszy w ciemnej kurtce jest bardzo słabo 
widoczny na drodze). Podkreśliła, jak ważne jest to, by pieszy czy 
rowerzysta był należycie oznakowany poprzez odblaski. Jednym 
z tematów, który także został omówiony było właściwe przewo-
żenie dzieci w samochodach. Pani Emilia zwróciła szczególną 
uwagę na obowiązek przewożenia dzieci w specjalnych foteli-
kach lub na podstawkach oraz o obowiązku zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Należy podkreślić, iż obowiązek zapinania 
pasów dotyczy nie tylko dzieci, ale wszystkich osób znajdujących 
się w samochodzie.

Rodzice oraz ich dzieci mieli także możliwość spotkania 
z psychologiem policyjnym. Pani sierżant Dominika Gruszkaopo-
wiedziała wszystkim, jakie zachowania są możliwe po zaistnieniu 
tragicznego zdarzenia oraz przedstawiła sposoby radzenia sobie 
z tymi zachowaniami. Po ogólnym spotkaniu rodzice mieli możli-
wość odbyć indywidualne rozmowy z zaproszonym psycholo-
giem.

 Na zakończenie uczniowie oraz ich rodzice obdaro-
wali się nawzajem drobnymi upominkami. Dzieci podarowały 
swym rodzicom serca PZU „Kochasz? Powiedz STOP wariatom 
drogowym”, na których pisały krótkie informacje zachęcające 
rodziców do bycia bezpiecznym i rozsądnym kierowcą, a które 
rodzice zawieszą w swych samochodach. Dzieci otrzymały od 
rodziców odblaski, które zawiesiły przy swoich plecakach, by 
zawsze były widoczne na drodze oraz całe i zdrowe wracały 
do domów. Na zakończenie odwiedziła nas jeszcze maskotka 
policyjna Zebra. Dzieci gorąco ją przywitały, przybiły „piątki” 

i bardzo chętnie robiły sobie z nią zdjęcia.
Drodzy Rodzice, Dziadkowie i inni dorośli. 

Zapewne w niejednej głowie powstało pytanie: „Po co takie 
spotkanie? Przecież my to wszystko wiemy.” W każdej szkole 
co najmniej trzy razy w roku szkolnym odbywają się spotkania 
z Policją w ramach działań profilaktycznych dotyczących bezpie-
czeństwa. Nasi uczniowie doskonale znają zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, bycia bezpiecznym pieszym, rowe-
rzystą czy pasażerem. Problem jest w tym, że to my dorośli nie 
przestrzegamy tych zasad. Przekraczamy prędkość, wjeżdżamy 
pod zakaz, parkujemy  w miejscach niedozwolonych, nie zapi-
namy pasów, przewozimy dzieci na przednim siedzeniu bez fote-
lika, bez pasów…Wymówek i tłumaczeń jest bardzo dużo,ale po 
co ich szukać? Jesteście dorośli i wiecie co robicie… pamiętajcie 
tylko, że to Wy rodzice, że to Wy ukochani dziadkowie, ciocie 
i wujkowie jesteście autorytetem dla tych małych dzieci. Pamię-
tajcie o tym, że dzieci obserwują Wasze zachowania i je naśla-
dują. 

Każdy rodzic posyłając swoje dziecko do szkoły ufa, że jego 
dziecko jest w tej szkole bezpieczne irzeczywiście każda szkoła 
o to dba. Uczy swoich uczniów podstawowych zasad bezpie-
czeństwa i wymaga, by tych zasad przestrzegali. By dziecko 
było bezpieczne i czuło się bezpieczne nie wystarczą pogadanki 
w szkole. Jeśli rodzice naprawdę chcą, by ich ukochane dzieci 
były bezpieczne, to muszą pomóc szkole w walce z bezmyśl-
nością niektórych dorosłych. Bo może czasami warto zwrócić 
uwagę sąsiadowi, by przewoził swoje dziecko w foteliku… może 
warto zwrócić znajomemu uwagę, że koło szkoły nie jeździ się 80 
km/h…może warto kogoś zaczepić i powiedzieć mu wprost, że tu 
nie można się zatrzymywać, bo to miejsce jest wyznaczone, by 
dzieci mogły bezpiecznie wysiąść z autobusu szkolnego i iść do 
szkoły… może czasami warto komuś uzmysłowić, że wciskając 

pieniu wszyscy, którzy przygotowali symboliczne podarunki dla 
osuchowskiej szkoły, złożyli je na ręce dyrektor Urszuli Gowin.

Po części oficjalnej zaczął się program artystyczny. Jako 
pierwsi wystąpili w nim aktualni uczniowie ZSP. Później zapre-
zentowali swoje umiejętności absolwenci. Nie mogło też oczy-
wiście zabraknąć atrakcyjnie zaprezentowanej historii szkoły 
oraz życiorysu patrona. Całość zakończona została wielkim 
jubileuszowym zdjęciem oraz poczęstowaniem tortem, przygo-
towanym na pięćdziesiąte urodziny szkoły. O oprawę muzyczną 

całości zadbała pani Ludmiła Drobot-Kierzkowska wraz z uzdol-
nioną młodzieżą z grupy ProArte.

Podczas organizacji szkolnego święta wiele osób stanęło 
na wysokości zadania. Nie zawiedli, uczniowie, absolwenci, 
nauczyciele oraz dyrekcja. Obchody wypadły naprawdę impo-
nująco i na pewno na długo pozostaną w pamięci zaproszonych 
gości. Gratulujemy! 

MM, GCI

SP w Lutkówce

BEZPIECZNI NA DRODZE

MERKURIUSZ SZKOLNY
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„gaz do dechy”  staje się potencjalnym zabójcą! Pozostawiamy 
to do Państwa przemyślenia…

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz  
Uczniowie składają serdeczne podziękowania za zorganizo-
wanie spotkania „Bezpieczni na drodze” dla:
−	 Burmistrza Mszczonowa - Józefa Grzegorza Kurka;
−	 Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Woje-

wódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu mł. inspektora Jacka 
Mnicha;

−	 Przedstawicielki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu podkomisarz 
Emilii Kosmy;

−	 Psychologa policyjnego  - sierżant Dominiki Gruszki;

−	 Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie - Komi-
sarza Krzysztofa Puszcza;

−	 Dzielnicowej z  terenu Lutkówki – st. sierżantEmiliiWielo-
rańskiej;

−	 Rzecznika prasowego Policji w Żyrardowie – aspirant 
Agnieszki Ciereszko;

−	 Przedstawiciela Komisariatu Policji w Mszczonowie -aspi-
rantaPawła Czarneckiego.

Agnieszka Kwiatkowska 
Pedagog szkolny

Święto patrona szkoły w Lutkówce
Dnia 30 listopada 2016 roku Szkoła Podstawowa w Lutkówce 
po raz pierwszy w swojej historii obchodziła Święto swojego 
Patrona - majora Józefa Wiśniewskiego. Na tę uroczystość 
przybyli liczni goście zaprzyjaźnieni z placówką, m.in. Pan 

Ryszard Szymczak. Uroczystość rozpoczęła się lekcją historii 
przeprowadzoną przez Pana Piotra Dymeckiego, który przy-
bliżył uczniom czasy Powstania Styczniowego i moment odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Dla uczniów było to bardzo 
ciekawe doświadczenie, ponieważ mogli nie tylko wysłuchać 
ciekawych opowieści, ale także zobaczyć i założyć na siebie 
żołnierski ekwipunek. W tym dniu odbyło się również poświę-
cenie tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia majora 
Józefa Wiśniewskiego. Poświęcenia dokonał ks. Prałat Zbigniew 
Chmielewski. Następnie poszczególne klasy zaprezentowały 
pieśni patriotyczne oraz wzięły udział w „Szkolnym Konkursie 
Wiedzy o Patronie”. W między czasie został rozstrzygnięty 
konkurs plastyczny na portret patrona. Każda klasa przygo-
towała na formacie A3 portret Patrona, starając się być jak 
najbliżej oryginału. W młodszych klasach powstało nawet kilka 
prac. Wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom, za 
co zostały nagrodzone przez Dyrektora Szkoły Pana Grzegorza 
Olczaka dyplomami, upominkami i słodkościami. Cały dzień 
upłyną w miłej i świątecznej atmosferze, którą za rok chcemy 
powtórzyć. 

SP Lutkówka

Kocham Cię Polsko…
 
 Pod tym hasłem Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa 
Wiśniewskiego w Lutkówce obchodziła Święto Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Uczniowie klasy IV przygotowali lekcję 
historii, którą zaprezentowali całej uczniowskiej społeczności na 
szkolnej akademii. Po apelu Pan dyrektor przeprowadził konkurs 
wiedzy o tamtych wydarzeniach, a uczniowie którzy wykazali się 
wiedzą na ten temat, zostali obdarowani słodkimi upominkami.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina

Pasowanie na przedszkolaka 
w Bajkowej Krainie

Dzień 18 listopada pozostanie na długo w pamięci dzieci 
z Publicznego Przedszkola Bajkowa Kraina w Mszczonowie. 
Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna 

uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. W uroczystości brali 
również udział rodzice Misiów, nauczycielki oraz  pani Mariola 
Posmyk, dyrektor przedszkola. 

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości 
i zaproszeniem ich do uczestnictwa w święcie. Następnie Misie 
zaprezentowały część artystyczną. Były to piosenki, wierszyki, 
zabawy ruchowe oraz taniec. Po przepięknych występach pani 
dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka 
na przedszkolaka. 
Na pamiątkę tego 
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ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz 
książeczkę.

Po uroczystym pasowaniu starsze koleżanki i koledzy 
z grupy Motylki wręczyły świeżo upieczonym przedszkolakom 
własnoręcznie wykonane  upominki – naszyjniki w kształcie 
misiów. Potem nastąpiło ślubowanie rodziców. Na zakończenie 

uroczystości wszyscy oni brali też udział  w przygotowanych dla 
nich zadaniach.

 Uroczystość była świetną okazją do poznania nabytych 
przez dzieci umiejętności. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć: 
„Mamo, tato – jestem przedszkolakiem!”.

Patrycja Banasiak

Miękki, puchaty i taki z łatką…

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
W PUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU 
BAJKOWA KRAINA

W dniu 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza 
zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych 
i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie prze-
mija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

W tym dniu wszystkie przedszkolaki z całego przed-
szkola zebrały się, aby wraz ze swoimi misiami świętować DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA. Dzieci śpiewały piosenki o misiu, tańczyły 
w rytm muzyki. wysłuchały też bajki, wierszy o misiach, historii 
powstania pluszowego misia.  Ten dzień w przedszkolu pełen 
był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości 
sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia 
kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.  

Na koniec przedszkolaki wykonały pracę plastyczną, 
oczywiście w misiowym klimacie. 

Patrycja Banasiak

MERKURIUSZ SZKOLNY

W dniu 9 listopada 2016 r. trzy grupy pięciolatków 
z Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie (Misie, Kotki 
i Biedronki) zostały zaproszone do  miejscowego LOcelempo-
znania zdarzeń, które były kluczowymi w procesie odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości. Pan Piotr Dymecki w bardzo inte-
resujący sposób dzieciom opowiedział, a nam dorosłym przy-
pomniał historię kraju. W 1772 r. Prusy, Austria i Rosja zawład-

nęły naszą Ojczyzną i na 123 lata Polska utraciła swe 
ziemie, została wymazana z mapy Europy. Dopiero 

kiedy 11.11.1918r. władzę przejął Józef Piłsudski, stając się 
jednocześnie przywódcą państwa polskiego, rozpoczęło się 
odbudowywanie niepodległej Polski i walka o jej granice. Przed-
stawiononam fragmenty filmów o problematyce powstańczej 

Przedszkole Miejskie w Mszczonowie

Wspólne świętowanie Dnia 
Niepodległości
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oraz przybliżono co wkładali na siebie biorący udział w walkach, 
jak wyglądały mundury wojskowe w poszczególnych okresach, 
co zakładano na głowę oraz narzędzia i karabiny, którymi posłu-
giwali się walczący. Dzieci mogły „dotknąć” odrobiny historii, 
gdyż pan Piotr umożliwił niektórym ubranie się w taki sposób, 
jak ówczesny szlachcic czy ziemianin udający się na pole bitwy.  
Przedszkolaki mogły też wziąć do ręki szablę czy karabin. 
Przedstawiono nam również akcesoria , w które wyposażony 
jest współczesny żołnierz, wskazując różnice pomiędzy jego 
wyglądem, a tym w co byli ubrani i w czym walczyli powstańcy. 

Kolejnym niezwykle ważnym elementem, na który zwró-
cono naszą uwagę było przypomnienie roli kobiety w czasie, 
kiedy toczyły się walki narodowowyzwoleńcze. Problem ten 

przybliżyła pani Beata Sznajder akcentując rolę kobiet, które 
w powstaniu wykonywały wiele zadań od np.: dostarczały listy, 
opatrywały rannych i miały swój udział w walkach z bronią 
w ręku. Kobiety, pomimo iż czekała je sroga kara, zakładały 
czarne suknie jako symbol cierpienia i żałoby narodowej. Nie 
zapomniały również o noszeniu biżuterii patriotycznej w postaci 
krzyżyków lub bransolet będących symbolem wierności Bogu 
i Ojczyźnie. Wszystkie, bez względu na wiek i stan społeczny, 
angażowały się w walki powstańcze. Na zakończenie młodzież 
licealna zaśpiewała nam pieśni patriotyczne. Dziękujemy za tę 
wyjątkową lekcję historii.

Renata Sosnowska

Przedszkolaki piekły babeczki 
z mamami
Dnia 15.11.2016 r. dzieci z grupy „Gumisie” z Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Mszczonowie wykonały w ramach projektu eduka-
cyjnego ,,Mamo, tato pobaw się ze mną „ kruche babeczki. 
Do udziału w spotkaniu zostały zaproszone dwie mamy, p. 
Orłowska i p. Świdzińska, które wraz z dziećmi przygotowywały 
przepyszny krem do kruchych babeczek. Przedszkolaki miały 
okazję poznać wszystkie składniki potrzebne do przygotowania 
nadzienia. Dzieci miały możliwość również miksować krem. 
Wszyscy z uwagą przyglądali się, jak powstaje wspaniały krem. 
Następnie wszyscy uczestnicy mogli samodzielnienie wkładać 
nadzienie do swoich babeczek a potem dekorować je według 
własnego pomysłu. Na zakończenie wszyscy mogli ze smakiem 

degustować własnoręcznie przygotowane ciasteczka.
Miejskie Przedszkole w Mszczonowie

I Konkurs Recytatorski w Miejskim 
Przedszkolu 

 W dniu 18. 11. 2016 r, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
w Mszczonowie odbył się Konkurs Recytatorski ,,Dziecięca 
poezja” dla dzieci w wieku 4-6 lat. Do udziału zaproszone 
zostały dzieci z każdej placówki przedszkolnej z miasta i gminy 
Mszczonów. Każda mogła wyłonić po pięcioro dzieci podczas 
wewnętrznych eliminacji. Organizatorami konkursu były panie 
Iwona Dziuba i Małgorzata Sałajczyk oraz dyrektor placówki Pani 
Katarzyna Podlaska. Konkurs miał formę prezentacji dowolnego 
utworu z poezji dziecięcej przez każdego z uczestników. Celem 
była popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej, rozwijanie 

zdolności recytatorskich, prezentacja umiejętności dzieci 
oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Występy 
oglądała i oceny dokonywała specjalnie powołana komisji 
w skład, której weszły panie: Danuta Wójt - instruktor teatralny 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, Anna Czarnecka - dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, Ewa Kowalczyk - 
nauczyciel w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie.

Jury dokonywało oceny w oparciu o regulamin konkursu, 
uwzględniając dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Po 
obejrzeniu wszystkich występów jury udało się na obrady, na 
których wybrano laureatów. Zostali nimi:
• I nagroda – Mikołaj Podolski, Szkoła Podstawowa  Bobrowce
• II nagroda – Alicja Maciszewska, Szkoła Podstawowa 
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„Zabawy z mamą 
i tatą” w Miejskim 
Przedszkolu

W dniu 23.11.2016r. 
w grupie „Gumisie” 
z Miejskiego Przedszkola 
w Mszczonowie odbyły się 
zajęcia otwarte z udziałem 
rodziców, których tematem 
były „Zabawy z mamą i tatą”. 
Zajęcia zostały zorganizowane 
w ramach projektu 
przedszkolnego „Mamo, Tato 
pobaw się ze mną”. Celem 
tych zajęć było integrowanie 
środowiska przedszkolnego 
i rodzinnego, wyzwalanie 

pozytywnych emocji 
podczas wspólnej zabawy, 
kształtowanie umiejętności 
współpracy w zespole, 
rozwijanie sprawności 
manualnej i ruchowej, a także 
nawiązywanie bliskiej więzi 
z rodzicem podczas zajęć.

Spotkanie rozpoczęło 
się powitalną grą uczestników 
„Wszyscy są, witam Was”. 
Następnie rozpoczęły się 
wspólne zabawy a mianowicie 
taniec na gazecie, 
wykonywanie z balonów 
postaci rodzica i dziecka. 
Dzieci z rodzicami wykonywały 
instrument muzyczny 
z butelek po napojach, do 
których wsypywały groch, 

fasolę i ryż a potem grały 
na własnych instrumentach 
tworząc orkiestrę. Rodzice 
mogli na dużych arkuszach 
papieru odrysować własne 
dziecko a następnie wraz 
z nim stworzyć postać 
człowieka. Podczas wspólnych 
zabaw wszyscy z uwagą 
i zaangażowaniem wykonywali 
zadania. Wszyscy zgromadzili 
dużą ilością pozytywnych 
emocji, o czym świadczyły 
uśmiechy rodziców i dzieci, 
bawiąc się w zabawę „Ojciec 
Wirgiliusz” a następnie 
pożegnali się „Iskierką 
przyjaźni”.

Miejskie Przedszkole, 
Mszczonów

Piekary
• III nagroda – Roksana Palarczyk, Szkoła Podstawowa Wręcza
• Wyróżnienie – Antonina Strzelecka, Szkoła Podstawowa 

Mszczonów
• Wyróżnienie – Zuzanna Woźniak, Szkoła Podstawowa 

Piekary
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, 

dyplomy i słodycze. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy 

i niespodzianki. Nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu 
otrzymali podziękowania. Jury otrzymało pamiątkowe 
niespodzianki. W całym konkursie wzięło udział 36 uczestników 
ze wszystkich placówek przedszkolnych.

Dyrekcja i organizatorki dziękują panią biorącym udział 
w pracach komisji za wysiłek i pomoc w przebiegu konkursu oraz 
nauczycielom za przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.

Miejskie Przedszkole w Mszczonowie

Artykuły Gospodarstwa 
Domowego

Mszczonów, ul. Sienkiewicza 15

Oferujemy szeroki wybór:
−	 cerat
−	 ganków, patelni, czajników 

tradycyjnych i elektrycznych
−	 porcelany, szkła
−	 kompletów pościelowych, 

obrusów
−	 wycieraczek
−	 koszy
−	 i inne

Serdecznie zapraszamy!

- przyjmujemy płatności kartą
- przyjmujemy bony Sodexo
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Masz problem z alkoholem?
Czujesz, że jesteś uzależniony/uzależniona?

Zgłoś się do Klubu AA „Zorza” w Mszczonowie,  
przy ul. Tarczyńskiej 31.

Otrzymasz profesjonalną pomoc, całkowita anonimowość.
Telefon kontaktowy: 608 463 204

SZANOWNI PAŃSTWO!
Zwracamy się z prośbą o pomoc w realizacji przed-

sięwzięć związanych z 25 Finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy organizowanym  

15 stycznia 2017 roku.

Szczególnie zachęcamy do przekazywania ciekawych 
przedmiotów na licytacje oraz loterię we Mszczo-

nowie!

Jeżeli chcą Państwo udzielić nam wsparcia, prosimy 
o kontakt ze sztabem w Mszczonowie działającym przy 

Hufcu ZHP Mszczonów.

e-mail: wospmszczonów@gmail.com
tel: 695-814-307, 518-102-245

facebook: facebook.com/wospmszczonow/

Zapewniamy jawne i rzetelne rozliczenie się z kwot zebranych 
w ramach prowadzenia akcji, a podsumowanie z podaniem 

sponsorów  zamieścimy w informacjach i materiałach promocyjnych oraz 
w lokalnej prasie, a także podczas trwania samej imprezy.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” podaje do 
publicznej wiadomości informacje 
o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 - dla

PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW  
(otwieranie działalności gospodarczej) 

i 
OBECNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (rozwijanie dzialalności)

Wnioski należy składać w terminie od dnia 29.11.2016 r. do 
29.12.2016r. do godz. 14:00.
Bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę 
upoważnioną, w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elek-
tronicznej (na płycie CD), bezpośrednio w biurze LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną 
nie będą uwzględniane. Skan wniosku nie stanowi wymaganej wersji 
elektronicznej.
Płyta CD powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy – plik 
w formacie .xls,i biznesplan – plik w formacie .doc

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera 
datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane 
przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decy-
duje data wpływu do biura LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do repre-
zentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawi-
dłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-
-nr-22016/
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

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
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537
- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne:
     - zamrażarka
     - lada chłodnicza              tel. 694 929 537
 
  
DO  WYDZIERŻAWIENIA:

- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na 
parterze  oraz biurowe na II piętrze pawilonu 
“Hermes”  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 

Żabia Wola - segmenty  
cena brutto już od 1980 zł/m2 

Możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I+II piętro  170 m2  - lub usługowej: parter 82 m2

- przy spełnieniu określonych warunków

Magazyny z art. do produkcji rolniczej 
oferują w atrakcynych cenach, spraw-
dzona jakość:
• nasiona warzyw i kwiatów, środki 

ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, 
korę,

• węgiel orzech w cenie  
800 zł/ tona, kontakt: Żabia Wola  
tel. 46-857 8222, 602 521 188 

• pasze, ziemia ogrodowa, sól 
lizawka, kontakt: Mszczonów  
tel. 46 857 1771.

Wyprzedaż art. pasmanteryjnych m.in.
suwaki, rzepy, duży wybór guzików, taśmy 
do firan i inne w sklepie spożywczo-prze-
mysłowym w Osuchowie 
tel. 668 893 490
 

Wyprzedaż z minimalną ceną:
- stolarka okienna drewniana, drzwi 
wewnętrzne
- ościeżnice metalowe 60 cm, kołki 
montażowe do styropianu, profile alumi-
niowe 3m i 4m, rynny,  Mszczonów           
tel. 46-8571771
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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.

Informujemy,  że w kasie Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie od 1 stycznia 2017 r. będzie przyjmowana tylko 
opłata skarbowa.
Wpłaty podatków i opłat są przyjmowane w Banku 
PKO BP ul. Dworcowa 1, 96-320 Mszczonów
na rachunek 55 1020 1042 0000 8202 0349 0331
bez opłat.
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