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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W poniedziałek, 3 lipca 2017 roku, odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zatwierdzili 
uchwały dotyczące m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów Mszczonowa i Wymysłowa, 
zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski.

Przed rozpoczęciem sesji wiceburmistrz Grzegorz 
Kozłowski zaproponował włączenie do porządku obrad uchwały 
dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu żyrardowskiego. 

Przedstawianie projektów uchwał rozpoczęła Małgorzata 
Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miej-
skiego. Pierwszy z nich dotyczył przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
położonych w Mszczonowie. Zmiany są spowodowane koniecz-
nością przystosowania tego terenu na potrzeby Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. W obrębie tych działek 
jednostka ta prowadzić będzie zadania z zakresu gospodarki 
odpadami – ich magazynowanie, przeładunek i sortowanie. 
Wymaga to zmiany obowiązującego planu zagospodarowania 
dla tego terenu i dodanie do jego przeznaczenia możliwości 
składowania śmieci. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa Ryszard Stusiński przypomniał, że podczas obrad 
jego organu radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie przedsta-
wione do oceny dokumenty.

Kolejny projekt uchwały dotyczył podobnej kwestii, 
odnoszącej się tym razem do miejscowości Wymysłów. Na 
terenie objętym planem składowane będą odpady w postaci 
potłuczonego betonu oraz ziemi, które następnie będą wyko-
rzystywane do umacniania dróg. Także i w tym wypadku korekta 
polega na rozszerzeniu przeznaczenia gruntów o możliwość 
magazynowania śmieci.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła projekty uchwał 
dotyczące gospodarki finansowej gminy. Pierwszy z nich doty-
czył udzielenia pomocy powiatowi żyrardowskiemu na przebu-
dowę drogi w Piekarowie. W ramach kolejnego, korekcie ulegnie 
uchwała budżetowa, a ostatni dotyczył aktualizacji Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił 
zebranym, że pomoc finansowa dla powiatu żyrardowskiego 
sprawi, że nie będzie on musiał rezygnować z dotacji unijnej 
otrzymanej na przebudowę drogi na terenie gminy Mszczonów 
i inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z planem.

Podczas sesji radni przyjęli wszystkie przedstawione 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 16 sierpnia 2017 roku, odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali spra-
wozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem sesji wiceburmistrz Grze-
gorz Kozłowski zaproponował włączenie do porządku 

obrad uchwał zmieniających budżet na 2017 r. oraz 
Wieloletnią Prognozę Finansową. 
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Sprawozdania z działalności GKRPA i MOPS 
Sprawozdanie z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za pierwsze 
półrocze 2017 r. złożyła jej koordynator 
Milena Suska-Tomaszewska. Wydatki 
GKRPA do dnia 30 czerwca osiągnęły 
wysokość 112 760,02 zł. W okresie 
tym Komisja prowadziła działalność 
mającą na celu głównie przeciwdzia-
łanie alkoholizmowi, która obejmo-
wała m.in. warsztaty profilaktyczne 
w szkołach i dożywianie dzieci z rodzin 
dotkniętych uzależnieniem. Podczas 
12 spotkań GKRPA jej członkowie m.in. 
wydawali decyzje w sprawie koncesji 

na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja w dalszym ciągu 
wspiera także działalność Klubu Anonimowych Alkoholików 
„Zorza” i prowadzi zajęcia dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej omówiła kierownik 
instytucji, Barbara Ciszewska. Wydatki 
MOPS na 2017 r. zostały zaplano-
wane w kwocie 13 770 tys. zł, z czego 
z budżetu państwa pochodzi 11 107 
tys. zł, a z gminnego – 2 563 tys. zł. 
Działalność Ośrodka w bieżącym 
roku polegała m.in. na przydzielaniu 
zasiłków, dożywianiu dzieci  i udzie-
laniu świadczeń. W 2017 r. MOPS przy-
gotował także śniadanie wielkanocne 
dla seniorów, które w znacznej części 
sfinansowali sponsorzy. Na początku 
czerwca Ośrodek był także współ-
organizatorem pikniku rodzinnego, 

który odbył się na terenie mszczonowskiej szkoły podstawowej 
z okazji Dnia Dziecka. Osobom potrzebującym MOPS nadal 
umożliwia nieodpłatne spotkania z psychologiem i mecenasem.

Podjęte uchwały
Teresa Koszulińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-

darczego, przedstawiła projekt uchwały dotyczącej miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment miasta Mszczonowa położony poniżej drogi krajowej 
nr 50. W prezentowanym opisie znalazły się informacje doty-
czące m.in. parametrów i rodzaju dopuszczalnej zabudowy 
a także miejsca wyznaczenia tras komunikacyjnych. Naczelnik 
Teresa Koszulińska przedstawiła także projekt porozumienia 
pomiędzy burmistrzem Mszczonowa a wójtem gminy Radziejo-
wice w sprawie zarządzania działkami, przez które przebiegać 
będzie droga do parku wodnego. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, Janina Sitek, 
przedstawiła projekty uchwał dotyczące skarg na działalność 
burmistrza Mszczonowa. Trzy z nich dotyczyły niedawnej inter-
wencji odebrania zaniedbanych psów, a jedna – rzekomych 
trudności w podłączeniu nieruchomości do miejskiej sieci kana-
lizacyjnej. 

Zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz Wielolet-
niej Prognozie Finansowej przedstawił wiceburmistrz Grzegorz 
Kozłowski. Wywołane zostały one m.in. realizacją jednorocz-
nego zadania inwestycyjnego, korektą puli środków przeznaczo-
nych na fundusz sołecki, zwiększeniem nakładów na remonty 
i utrzymanie dróg oraz korektą nakładów w zadaniach wielo-
letnich. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zakończono 
posiedzenie, podczas którego radni przyjęli wszystkie uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI
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Reformy oświaty gmina nie 
odczuła
Analiza wydatków na oświatę oraz ocena 
przygotowań do nowego roku szkolnego 
były głównymi tematami posiedzenia 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 
które odbyło się  we wtorek (8.08). 
Podczas dyskusji omówiono między 
innymi przebieg reformy oświaty na 
terenie gminy. – Prawie jej nie odczuliśmy 
– ocenia Ewa Zielińska, dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych.
Wykonanie wydatków oświatowych 

w pierwszym półroczu 
wyniosło 49 procent. 

- W drugim półroczu wykonanie będzie 
większe ponieważ przybywają nowe 
oddziały przedszkolne w nowodobu-
dowanej części szkoły podstawowej. 
Oddziałów będzie dziesięć. Będą zatrud-
nione nowe osoby – nauczyciel i pomoc 
nauczyciela – wyjaśnia Ewa Zielińska, 
dyrektor CUW.
W pierwszym półroczu największe 
wydatki związane były z funkcjonowa-
niem szkół. W przypadku szkół podstawo-
wych sięgnęły 3,7 mln zł, a gimnazjów 1,7 
mln zł. Dowóz uczniów kosztował gminę 
324 tys. zł. Z czego około 150 tys. zł prze-
znaczono na zakup biletów miesięcznych. 
- Rodzice bardzo chętnie korzystają 
z naszego dowozu – przyznaje Ewa 
Zielińska.

Dotyczy to zwłaszcza dzieci niepeł-
nosprawnych. Na stypendia socjalne 
wydano 51 tys. zł, a stypendia motywa-
cyjne kosztowały budżet gminy 37 tys. zł.  
- We wrześniu ma się ukazać lista 
rankingowa. Wówczas dowiemy się czy 
dostaniemy dotację z Unii Europejskiej 
na cztery nowe oddziały przedszkolne 
– mówi Ewa Zielińska. - Staramy się 
oszczędnie gospodarować pieniędzmi – 
zapewnia.
Trwa też oczekiwanie na ostateczną 
liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym. 
Na razie do oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej w Mszczonowie 
zostało zapisanych 29 dzieci. W ubiegłym 
roku było ich około 80. 50 dzieci zostało 
zapisanych do oddziałów w innych przed-
szkolach. 
- 29 dzieci to o czworo za dużo na jeden 
oddział, a trochę za mało, by tworzyć 
dwa. Czekamy. Zwykle w drugiej połowie 
sierpnia zgłaszają się jeszcze rodzice 

WIEŚCI Z RATUSZA

3 lipca 2017 r.

Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  było  zaopiniowanie 
materiałów na najbliższą sesję Rady Miej-
skiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński i Marek 
Zientek, radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Baumel, radny Waldemar Suski, 
radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski 
i radny Dariusz Olesiński.

Przedstawianie projektów uchwał 
na kolejną sesję rozpoczęła Małgorzata 

Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego. Pierwszy 
z nich dotyczył przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego działek położonych 
w Mszczonowie. Zmiany są spowodo-
wane koniecznością przystosowania tego 
terenu na potrzeby Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. W obrębie 
tych działek jednostka ta prowadzić 
będzie zadania z zakresu gospodarki 
odpadami – ich magazynowanie, przeła-
dunek i sortowanie. Wymaga to zmiany 
obowiązującego planu zagospodaro-
wania dla tego terenu i dodanie do jego 
przeznaczenia możliwości składowania 
śmieci.

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
podobnej kwestii, odnoszącej się tym 
razem do miejscowości Wymysłów. Na 
terenie objętym planem składowane 
będą odpady w postaci potłuczonego 
betonu oraz ziemi, które następnie będą 
wykorzystywane do umacniania dróg. 
Także i w tym wypadku korekta polega 
na rozszerzeniu przeznaczenia gruntów 
o możliwość magazynowania śmieci.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła projekty uchwał dotyczące gospo-
darki finansowej gminy. Pierwszy z nich 
dotyczył udzielenia pomocy powiatowi 
żyrardowskiemu na przebudowę drogi 
w Piekarowie. W ramach kolejnego, 
korekcie ulegnie uchwała budżetowa, 
a ostatni dotyczył aktualizacji Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

Podczas obrad członkowie Komisji 
pozytywnie zaopiniowali wszystkie przed-
łożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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i zapisują dzieci do zerówek – mówi Ewa 
Zielińska.
Gmina udziela dotacji dla żłóbków 
i przedszkoli na terenie gminy. Dwa kluby 
dziecięce otrzymały  12 900 zł. Dotacje 
dostały też Przedszkole Niepubliczne 
Smerfolandia – 342 tys. zł (75 proc. 
kosztów przewidzianych na jedno dziecko 
w samorządowym przedszkolu) oraz 
Przedszkole Publiczne Bajkowa Kraina  
- 246 tys. zł (100 proc. kosztów przewi-
dzianych na jedno dziecko w samorzą-
dowym przedszkolu). W pierwszym z nich 
uczęszcza od 80 do 100 dzieci, w drugim 
jest 47-48. Z rozliczeń międzygminnych 
wynika też, że przedszkola na terenie 
gminy Mszczonów cieszą się dużym zain-
teresowaniem mieszkańców sąsiednich 
gmin. 
- Jeśli nasze dzieci korzystają z edukacji 
przedszkolnej na terenie innych gmin 
zwracamy koszty i odwrotnie. Zdecy-
dowanie więcej środków nasza gmina 
otrzymała z innych gmin niż wypłaciła. 
W przypadku przedszkoli niepublicznych 
to kwota ponad 67 tys. zł. Zapłaciliśmy 
innym gminom prawie 13 800 zł – infor-
muje dyrektor CUW. - Te proporcje mogą 
jeszcze trochę się zmienić – dodaje.
Jak wyjaśniała, weryfikowane są też infor-
macje dotyczące zamieszkania danego 
dziecka. Istotne jest bowiem zamiesz-
kanie, a nie zameldowanie. 

Przygotowanie do roku 
szkolnego
Największa zmiany dotyczy reformy 
oświaty i związanej z nią likwidacji gimna-
zjów. W ich miejsce wchodzą ośmio-
letnie szkoły podstawowe. W gminie 
Mszczonów szkoły będą miały różną 
strukturę organizacyjną. Od września, 
każdy trzylatek będzie też miał prawo 
do edukacji przedszkolnej. Dzięki rozbu-
dowie budynku Szkoły Podstawowej przy-
będą cztery oddziały. To bardzo pomogło. 
Wszystkie dzieci zostały przyjęte.
- Do szkół na terenie gminy pójdzie ponad 
1 630 dzieci, które trafią do 79 oddziałów. 
W przedszkolu miejskim jest zapisanych 
240 dzieci. Jest też kilkanaście dzieci 
w wieku 2,5 lat. Jest miejsce, są dobre 
warunki – informuje dyrektor CUW.
Likwidacja gimnazjów nie odbiła się na 
zatrudnieniu nauczycieli. Nauczyciele 

gimnazjów stali się nauczycielami szkół 
podstawowych. 
- Nie było sytuacji, by dyrektorzy musieli 
kogoś zwolnić. Mamy w tej chwili stabilną 
kadrę. Rozwiązanie, które przyjęliśmy 
w gminie było najlepsze, bo daliśmy 
nauczycielom poczucie bezpieczeństwa. 
Reformy prawie nie odczuliśmy. Gimnazja 
i szkoły podstawowe mieliśmy w tym 
samym budynku – ocenia Ewa Zielińska.
Zdaniem przewodniczącej komisji oświaty 
problem pojawił się w gminach, które 
miały gimnazja w oddzielnych budyn-
kach. Zgadza się z tym burmistrz.
- Ministerstwo zrobiło błąd, że nadało 
priorytet szkołom podstawowym. Powi-
nien o tym decydować  wójt lub burmistrz. 
Jeśli wójt chce przenieść uczniów ze 
szkoły podstawowej do gimnazjum, gdzie  
są lepsze warunki rodzice się nie zgadzają. 
W wielu gminach w Polsce nowe gimnazja 
będą stały puste a podstawówki będą 
pękały w szwach. Powinien w takich sytu-
acjach ingerować kurator, który oceniłby 
warunki. Wszędzie powinien być zdrowy 
rozsądek – ocenia Józef Grzegorz Kurek.
Zainteresowanie Barbary Gryglewskiej 
wzbudził program nauczania oraz liczba 
godzin przedmiotów. 
- Ile jest godzin fizyki w siódmej klasie – 
pytała przewodnicząca.
Z informacji udzielonej przez dyrektor 
CUW wynika, że uczniowie będą mieli 
dwie godziny fizyki. Nadal będą też mogli 
korzystać z godzin bibliotecznych czy 
pomocy psychologa.
- Staraliśmy się utrzymać liczbę godzin 
porównywalnie z rokiem ubiegłym – 
mówi Ewa Zielińska.
Dobrą informacją dla rodziców są też 
zasady dotyczące funkcjonowania świe-
tlic. Najdłużej działająca świetlica zapla-
nowana jest we Mszczonowie. Będzie 
działać do godziny 17. Gdyby pojawiła 
się konieczność dodatko-
wego wydłużenia jej pracy 
istnieje taka możliwość. 
W przedszkolu, niektóre 
oddziały przedszkolne 
będą miały wydłużony 
czas pracy do godziny 17. 
Wszystko po to, by dzieci 
rodziców pracujących 
miały zapewnioną opiekę. 
Zmiany w dowozie mogą 
dotyczyć tylko Osuchowa, 

bo ubędzie tam jeden rocznik. Dzieci 
będą dowożone do Piekar i Lutkówki. 
Planowana jest też pomoc materialna – 
wyprawka szkolna. Będą też bezpłatne 
podręczniki. W każdej szkole znajduje się 
gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. W ubiegłym roku były 
one doposażane. Bez zmian funkcjo-
nować będzie dożywianie. W szkole 
w Mszczonowie funkcjonować będzie 
stołówka. W pozostałych placówkach 
catering.
Wakacje wykorzystano na przeprowa-
dzenie remontów w szkołach. Prace 
prowadzone przez szkoły skończą się do 
września. 
- W pierwszej kolejności, te wynika-
jące z przeglądów budowlanych – mówi 
dyrektor CUW.
Duże inwestycje robi też gmina. W szkole 
w Piekarach i Osuchowie jest termomo-
dernizacja. Inwestycje prowadzone są też 
w oddziale przedszkolnym w Osuchowie 
oraz w miejskim przedszkolu. 
- Pojawił się problem z wyposażeniem 
nowych oddziałów przedszkola. Firmy, 
które wygrały przetarg wycofywały się 
z podpisania umowy – informuje Ewa 
Zielińska.
- Mniejsze firmy musiały zniknąć, bo 
ostatnie trzy lata były chude. Teraz 
wzrosło zapotrzebowanie i zrobił się 
problem – ocenia Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa.
W komisji wzięli udział radni Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca komisji 
oświaty, radni Andrzej Osial, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Krzysztof Kraw-
czyk i Robert Głąbiński. Obecny był 
również Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa. Informacje oświatowe refe-
rowała Ewa Zielińska, dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych.

Jarosław Pięcek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  były  analizy 
wydatków  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwią-
zywania  Problemów  Alkoholowych  za 
I półrocze 2017 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński 
i Marek Zientek, radny Robert Głąbiński, 
radny Marek Baumel, radny Waldemar 
Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy 
Siniarski, radny Andrzej Osial i radny 
Mirosław Wirowski.

Analizy wydatków GKRPA 
i MOPS 

Sprawozdanie finansowe z dzia-
łalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za pierwsze 
półrocze 2017 r. złożyła jej koordynator 
Milena Suska-Tomaszewska. Wydatki 
zespołu, prowadzonego przez przewodni-
czącą Jadwigę Laskowską, w omawianym 
okresie wyniosły 112 760,02 zł. Działal-
ność GKRPA ma na celu głównie przeciw-
działanie alkoholizmowi oraz narkomanii 
i obejmuje m.in. warsztaty i spotkania 
profilaktyczne w szkołach, realizację 
programów tematycznych oraz doży-
wianie, wycieczki i kolonie dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym. 
W bieżącym roku Komisja odbyła 12 
spotkań, podczas których m.in. wydawała 
decyzje w sprawie koncesji na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz rozpatry-
wała podania o zapomogi finansowe dla 

rodzin dotkniętych problemem uzależ-
nienia. GKRPA prowadzi również świetlicę 
środowiskową, z której średnio korzysta 
14 dzieci z rodzin z problemem alkoho-
lowym. Komisja wspiera także działalność 
Klubu Anonimowych Alkoholików „Zorza” 
i prowadzi zajęcia dla osób uzależnionych 
i ich bliskich.

O budżecie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej opowiedziała 
zebranym radnym główna księgowa insty-
tucji. Wydatki MOPS na 2017 r. zostały 
zaplanowane w kwocie 13 770 tys. zł, 
z czego z budżetu państwa pochodzi 
11 107 tys. zł, a z gminnego – 2 563 tys. 
zł. Działalność Ośrodka w bieżącym roku 
polegała m.in. na przydzielaniu zasiłków 
– okresowych, celowych, dofinansowania 
do obiadów itp. W ramach zadań zleco-
nych MOPS organizował specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, opłacał ubezpie-
czenia zdrowotne, ponosił koszty wyna-
grodzeń opiekunów i dożywiania. Dużą 
część budżetu jednostki pochłonęły także 
wydatki na świadczenia rodzinne, które 
obejmują m.in. fundusz alimentacyjny. 
Ośrodek był także współorganizatorem 
pikniku rodzinnego, który odbył się na 
terenie mszczonowskiej szkoły podsta-
wowej z okazji Dnia Dziecka. Ważną, 
tegoroczną inicjatywą było również przy-
gotowanie śniadania wielkanocnego dla 
seniorów. Spotkanie to udało się zorga-
nizować dzięki środkom pozyskanym od 
sponsorów, prawie bez kosztów własnych 
jednostki. W dalszym ciągu do dyspozycji 
osób potrzebujących pozostają przyj-
mujący w budynku MOPS specjaliści – 
psycholog i mecenas.

Zaopiniowane projekty uchwał
Naczelnik Wydziału Rozwoju 

Gospodarczego, Teresa Koszulińska, wraz 

z przedstawicielką biura projektowego, 
Aleksandrą Miastowską, przedstawiły 
projekt uchwały dotyczącej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego fragment miasta Mszczo-
nowa. Dokument dotyczy działek położo-
nych poniżej drogi krajowej nr 50. Teren, 
w znacznej większości pusty, rozciąga się 
przy obwodnicy. Przedstawiony radnym 
opis założeń planu obejmował m.in. para-
metry i rodzaj dopuszczalnej zabudowy 
a także miejsca wyznaczenia tras komu-
nikacyjnych. 

Naczelnik Teresa Koszulińska 
przedstawiła także projekt porozumienia 
pomiędzy burmistrzem Mszczonowa 
a wójtem gminy Radziejowice w sprawie 
zarządzania działkami, przez które prze-
biegać będzie droga do parku wodnego. 

Janina Sitek, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gminnej, przedstawiła 
projekty uchwał dotyczące skarg na 
działalność burmistrza Mszczonowa. 
Trzy z nich dotyczyły niedawnej inter-
wencji odebrania zaniedbanych psów, 
a jedna – rzekomych trudności w podłą-
czeniu nieruchomości do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. Naczelnik opowiedziała 
również o pięcioletnim planie remontów 
budynków komunalnych, który przygo-
tował Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej.

Zmiany w uchwale budżetowej 
na 2017 r. oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej przedstawił wiceburmistrz 
Grzegorz Kozłowski. Wywołane zostały 
one m.in. realizacją jednorocznego 
zadania inwestycyjnego, korektą puli 
środków przeznaczonych na fundusz 
sołecki, zwiększeniem nakładów na 
remonty i utrzymanie dróg oraz korektą 
nakładów w zadaniach wieloletnich. Na 
tym zakończono obrady Komisji, podczas 
których pozytywnie zaopiniowano 
wszystkie przedłożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA
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Burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
odpowiada na pytania o rewitaliza-
cyjnych opóźnieniach, piękniejącym 
Osuchowie i wzmacniającej się dziel-

nicy przemysłowej. 

Panie Burmistrzu, ten rok miał prze-
biegać w Mszczonowie pod znakiem 
prac rewitalizacyjnych, jednak zapo-
wiadanego przyspieszenia inwe-
stycyjnego brak. Mieszkańcy chcieliby się dowiedzieć, kiedy 
rozpoczną się zapowiadane przedsięwzięcia? 
Niestety, opóźnia się ocena zgłoszonych wniosków rewitaliza-
cyjnych w Urzędzie Marszałkowskim. Wszelka wymagana doku-
mentacja została przez nas złożona w terminie. Jak udało mi się 
dowiedzieć, jej ocena może przypaść nawet na październik. To 
spore zaskoczenie. Ufam, że Urząd Marszałkowski przyspieszy 
mimo wszystko działanie po swojej stronie i uda się rozpocząć 
szereg prac jeszcze w tym roku. Oczywiście czynimy wszystko, 
aby tak zupełnie nie stracić trwającego obecnie okresu inwesty-
cyjnego. Pierwszy etap rewitalizacji parku przy kościele chcemy 
rozpocząć już niebawem. Prace poprowadzone zostaną z wyko-
rzystaniem funduszy z budżetu gminy, które potem liczymy 
sobie zrefinansować. Badanie archeologiczne terenu parku już 
się zakończyło. Teren okazał się czysty i nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby mogły na niego wjechać maszyny budowlane, prowa-
dzące prace ziemne. 

To znaczy, że w tym roku nie udało się jeszcze pozyskać żadnych 
środków zewnętrznych?
Jesteśmy bardzo aktywną gminą i wykorzystujemy każdą 
nadarzającą się okazję, aby wesprzeć budżet gminy środkami 
z zewnątrz. Takie nastawienie przynosi efekty już od lat. Pod tym 

względem nic się nie zmienia. W ramach pozyskanego w tym 
roku dofinansowania wykonane zostaną prace termomoderni-
zacyjne, ciepłownicze i wymieniona zostanie sieć elektryczna 
w budynku osuchowskiego Zespołu Szkół, a także w budynku 
gminnym, jaki stoi w centrum Osuchowa, obok Przychodni 
Zdrowia. Dzięki tym działaniom zaoszczędzimy poważnie na 
kosztach ogrzewania obu obiektów. Nie wspomnę już o efekcie 
wizualnym. Osuchów nam jeszcze wypięknieje. Ta miejscowość 
stanie się prawdziwą wizytówką gminy. Niewiele wsi dysponuje 
tak zadbanym i efektownym centrum, jakie niebawem będziemy 
mogli oglądać właśnie w Osuchowie. 

Jakie prace czekają nas w samym Mszczonowie?
Porządkujemy właśnie dawny fragment trasy nr 50, znisz-
czony niegdyś przez ruch tranzytowy, czyli ulicę Żyrardowską. 
Wraz z błoniami mszczonowskimi po rewitalizacji ten fragment 
miasta zyska zupełnie nowe oblicze. Nie ukrywajmy, stary wjazd 
do Mszczonowa od strony Żyrardowa nie był do tej pory zbyt 
efektowny. Niebawem zmieni się nie do poznania. Nasze prace 
zbiegły się w czasie z robotami drogowymi na obecnej trasie 
nr 50, na wysokości Słabomierza, więc teraz ruch pomiędzy 
Mszczonowem i Żyrardowem jest utrudniony, ale jak sądzę 
warto poczekać na efekt końcowy. Nigdy nie jest tak, że przebu-
dowy przebiegają bez utrudnień. 

Poważny ruch widać także w dzielnicy przemysłowej Mszczo-
nowa. Jaki nowy obiekt powstaje przy ulicy Tarczyńskiej?
Budowana hala ma mieć powierzchnię 15 tysięcy metrów 
kwadratowych. Inwestycja jest realizowana przez P3 (Fundusze 
Inwestycyjne Rządu Singapuru) z myślą o rozbudowie 
powierzchni magazynowej naszego najstarszego inwestora 
zagranicznego, czyli firmy FM Logistic. Dzielnica przemysłowa 
wciąż żyje i się rozwija. To koło zamachowe naszej gospodarki, 
zasilające bardzo poważnie gminny budżet. 

Skoro już mowa o inwestorach, zasilających poważnie mszczo-
nowski budżet, to nie można pominąć niedawno rozpoczętej 
inwestycji Parku Wodnego Suntago. Czy ta inwestycja prze-
biega zgodnie z planem? 
Wielu mieszkańców z zainteresowaniem próbuje śledzić postępy 

Wywiad

Inwestycyjne wakacje w Gminie 
Mszczonów 
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prac na placu budowy Suntago. Wszystko skrywa niestety 
wysoki płot, zza którego niewiele co można zobaczyć. Zapew-
niam jednak, że całe przedsięwzięcie realizowane jest planowo 
i już niebawem prace ziemne dobiegną końca, a ponad ogro-
dzenie zacznie wyrastać olbrzymia konstrukcja żelbetonowej 
hali Suntago. Został już nawet wyłoniony wykonawca tej części 
inwestycji. Zgodnie z zapowiedziami inwestora, nic jak na razie 
nie zakłóca kalendarza zaplanowanych robót. 

Wyczekiwany Park Wodny powstaje. Muszę więc jeszcze 
spytać o kolejne gigantyczne przedsięwzięcie, czyli lotnisko. 
Czy coś wiadomo, o jego lokalizacji?
Wiadomo tylko tyle, że Mszczonów brany jest pod uwagę jako 
miejsce budowy nowego centralnego portu lotniczego. Oprócz 
nas rozważane są też inne miejsca wokół stolicy. Gdyby to zale-
żało od władz gminnych, z pewnością chcielibyśmy pozyskać 

tak znaczącą inwestycję. Niestety, tu decyzja w pełni należy do 
Rządu RP. Pozostaje tylko czekać na rozstrzygnięcie. Ma ono 
nastąpić jeszcze w tym roku.

W drugim tygodniu lipca zniknął mural patriotyczny, jaki 
widniał na stacji trafo, zlokalizowanej przy ulicy Północnej. 
Mural ten został wykonany przez patriotycznie nastawionych 
kibiców. Przedstawiał żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniow-
skich. Jednostki, która tak pięknie zapisała się w historii 
miasta. Czy władze samorządowe wiedzą dlaczego zamalo-
wano ten mural? 
Sprawa nie jest mi znana i wymaga wyjaśnienia. Stacje trafo 
należą do Zakładu Energetycznego. Stworzenie murala było 
konsultowane z dyrekcją Zakładu. Postaramy się wyjaśnić 
dlaczego doszło do zamalowania muralu. 

Dziękuję za udzielone informacje. 
Pozdrawiam wszystkich Czytelników i w imieniu władz samo-
rządowych Mszczonowa życzę im udanych wakacji. 

Rozmowę przeprowadził Mateusz Milczarek

Obszary rewitalizacji miasta Mszczonowa 
na lata 2016-2023

OBSZAR I: 
- od zachodu i południowego zachodu: 
błonia wokół kościoła ograniczone rzeką Okrzeszą oraz rowem 
melioracyjnym; 
- od strony południowej: ul. Rawska do ul. Zarzecznej, dalej 
ul. Zarzeczna, ul. Grójecka do ul. Traugutta; 
- od strony wschodniej: ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza do 
ul. Traugutta, ul. Nowy Rynek; 
- od strony północnej: Nowy Rynek, ul. Poniatowskiego do rowu 
melioracyjnego, ul. Kościuszki i ul. Żyrardowską do rowu 
melioracyjnego na błoniach.

OBSZAR II: tereny osiedli: Dworcowa I i II ograniczone ulicami 
Tarczyńską, Tysiąclecia, Sienkiewicza, wraz ze wszystkimi budynkami 
wielorodzinnymi (w tym po obu stronach ul. Dworcowej), 
terenem Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół oraz terenami 
niezagospodarowanymi u zbiegu ulic: Tysiąclecia, Sienkiewicza 
i Maklakiewicza.

OBSZAR III: teren osiedla Dworcowa III ograniczony ulicami: 
Północną, Brzoskwiniową, terenami targowiska miejskiego 
wraz z wszystkimi budynkami wielorodzinnymi pomiędzy 
ulicą Warszawską a Brzoskwiniową i terenem rekreacyjnym.

OBSZAR IV: teren osiedla Wspólnoty Mieszkaniowej KERAMZYT 
przy ul. Spokojnej wraz z wszystkimi budynkami wielorodzinnymi 
i terenem rekreacyjnym.

z terenu Mszczonowa*

Gminne Centrum Informacji zaprasza na:

(pierwszeństwo mają osoby z obszarów objętych
programem rewitalizacji miasta**)

Gminne Centrum Informacji
ul. Żyrardowska 4, Mszczonów

tel.: 46 857 30 71

INFORMACJE:

ZAPISY:  osobiście w siedzibie GCI

termin składania zgłoszeń: 

do 29.09.2017
termin kursu: 

październik 2017

* liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
** informacje nt. rewitalizacji dostępne w załączniku

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie na reali-
zację Projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w gminie Mszczonów”. Środki na ten cel pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 
Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego 

Inwestycje

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
gminy Mszczonów

WIEŚCI Z RATUSZA
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Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. W dniu 18 lipca 2017r. podpisana została umowa 
na dofinansowanie w/w Projektu przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego i Burmistrza Mszczonowa. Całkowita wartość 
Projektu wynosi 4 072 834,89 zł, kwota dofinansowania stanowi 
80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 
2 812 524,37 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 260 310,52 zł 
jest wkładem własnym Gminy Mszczonów.

Przedmiotem przedsięwzięcia objętego w/w Projektem 
jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piekarach, 
Zespołu Szkół Publicznych oraz budynku gminnego z filią Gmin-
nego Centrum Informacji w Osuchowie. Zakres prac termo-
modernizacyjnych, który realizowany jest we wszystkich wyżej 
wymienionych  obiektach obejmuje zainstalowanie absorpcyj-
nych gazowych powietrznych pomp ciepła zasilanych gazem 
z podziemnego zbiornika na gaz płynny propan-butan, jako 
źródła ciepła dla nowej instalacji centralnego ogrzewania, 
wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznej.

W pierwszej kolejności, już w 2016 roku rozpoczęta 
została termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Piekarach. Szkoła dotychczas ogrzewana była z kotłowni 
węglowej. W ramach termomodernizacji zainstalowany został 
zestaw składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła 
oraz kondensacyjnego kotła gazowego  o łącznej mocy 60,01 
kW wraz ze zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 6400 
dm3.W budynku szkoły wymieniona została instalacja central-
nego ogrzewania oraz zamontowano nowe grzejniki z zaworami 
termostatycznymi. Wykonano także ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, a na ocieplonych ścianach położony został tynk akrylowy. 
Nowy system centralnego ogrzewania oparty na gazowej pompie 
ciepła sprawdził się już w szkole ubiegłym sezonie grzewczym 
Obecnie trwają prace w zakresie wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej. Równocześnie wykonana zostanie także moderni-
zacja oświetlenia, polegająca na wymianie istniejących opraw 
oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED. W przyszłym 
roku wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna, składająca 
się z 20 szt. modułów wykonanych w technologii monokrysta-
licznej o łącznej mocy 5 kW, połączonych szeregowo. Panele 
od frontu zabezpieczone będą hartowanym 
szkłem, co zapewni doskonałą odporność na 
warunki atmosferyczne. Energia elektryczna 
wyprodukowana przez system fotowoltaiczny 
wykorzystywana będzie na potrzeby własne 
szkoły.

W lipcu 2017r. rozpoczęła się termo-
modernizacja Zespołu Szkół Publicznych oraz 
budynku gminnego z filią Gminnego Centrum 
Informacji w Osuchowie. W Zespole Szkół 
zainstalowany zostanie zestaw składający 
się z trzech gazowych absorpcyjnych pomp 
ciepła i trzech kondensacyjnych kotłów gazo-
wych o łącznej mocy 172,7 kW wraz z dwoma 
zbiornikami na gaz płynny o pojemności 4850 
dm3 każdy. Zastosowanie nowego źródła 
ciepła, wymaga wymiany istniejącej instalacji 

centralnego ogrzewania. Zamontowane zostaną także nowe 
grzejniki z zaworami termostatycznymi. Ściany i dach szkoły 
zostaną ocieplone, a na ocieplone ściany położony zostanie 
tynk akrylowy. Równocześnie wykonana zostanie także moder-
nizacja oświetlenia, polegająca na wymianie istniejących opraw 
oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED. Podobnie 
jak w szkole w Piekarach, w przyszłym roku na dachu Zespołu 
Szkół w Osuchowie zamontowana zostanie instalacja fotowol-
taiczna, składająca się z 20 szt. modułów wykonanych w tech-
nologii monokrystalicznej o łącznej mocy 5 kW, połączonych 
szeregowo. Panele od frontu zabezpieczone będą hartowanym 
szkłem, co zapewni doskonałą odporność na warunki atmosfe-
ryczne. Energia elektryczna wyprodukowana przez system foto-
woltaiczny wykorzystywana będzie na potrzeby własne szkoły. 

W budynku gminnym z filią Gminnego Centrum Infor-
macji w Osuchowie w ramach termomodernizacji wykonane 
będą następujące prace: montaż zestawu składającego się 
z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła oraz kondensacyjnego 
kotła gazowego  o łącznej mocy 60,01 kW wraz ze zbiornikiem na 
gaz płynny o pojemności 4850 dm3, wymiana instalacji central-
nego ogrzewania oraz montaż nowych grzejników  z zaworami 
termostatycznymi, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, położenie tynku akrylowego. Wykonany zostanie 
także montaż instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 20 
szt. modułów wykonanych w technologii monokrystalicznej 
o łącznej mocy 5 kW, połączonych szeregowo. Tak jak we wcze-
śniej wymienionych obiektach, panele od frontu zabezpieczone 
będą hartowanym szkłem, co zapewni doskonałą odporność na 
warunki atmosferyczne. Energia elektryczna wyprodukowana 
przez system fotowoltaiczny wykorzystywana będzie na potrzeby 
własne obiektu. W budynku wykonana zostanie modernizacja 
oświetlenia, która polegać będzie na wymianie istniejących 
opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED. 

Zakończenie wszystkich prac termomodernizacyjnych 
objętych Projektem przewidziane jest do dnia 31 maja  2018 
roku. Rozliczenie finansowe całego projektu, zgodnie z podpi-
saną umową o dofinansowanie, nastąpi do dnia 30 czerwca 
2018 roku.

GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Niespełna dwa miesiące temu rozpoczęła się budowa 
największej inwestycji w historii nie tylko gminy Mszczonów, ale 
całego regionu. We Wręczy powstaje Suntago – Wodny Świat 
– wodny park rozrywki. Inwestor chce, by z końcem przyszłego 
roku do parku przyjechali pierwsi klienci. Prace idą pełną parą.

Obecnie  jesteśmy  na  etapie  prac  ziemnych.  Kopiemy 
i  wywozimy  ziemię.  Na  tę  chwilę  możemy  powiedzieć,  że 
najgłębszy  punkt  wykopu  ma  około  siedmiu  metrów,  a  cała 
powierzchnia wykopu to 17 000 metrów kwadratowych – infor-
muje Peter Dudloenski, Prezes Global City Holdings. Nie ukrywa, 
że obecna aura nie sprzyja tego typu pracom. Ostatnie burze 
oraz ulewne deszcze doprowadziły do braku zasilania na terenie 
budowy. Prace jednak są prowadzone zgodnie z wcześniej przy-
jętym harmonogramem – mówi prezes.

Wkrótce gmina Mszczonów stanie się centrum rozrywki 
nie tylko w Polsce, ale Europie wschodniej. Park wodny Suntago 
to pierwszy z etapów.  Inwestor otwarcie mówi już o kolejnych. 
W drugim ma powstać park tematyczny a w nim m. in. rolller-
coastery. To jednak nie wszystko. Powierzchnia całej inwestycji 
wyniesie  około  400  hektarów,  z  czego  park  wodny  zajmie  20 
hektarów. Po ukończeniu budowy Suntago Wodny Świat, planu-
jemy    w  ramach  całego  kompleksu  wybudować  hotele,  parki 
tematyczne, centrum konferencyjne i handlowe – wylicza Peter 

Dudloenski.
Tak gigantyczna inwestycja wymagać będzie setek, jeśli 

nie tysięcy rąk do pracy. Sam park wodny docelowo potrzebował 
będzie około 600 pracowników. Do tego dochodzą miejsca pracy 
w hotelach oraz pozostałych parkach tematycznych. Inwestor 
zakłada, że dziennie Suntago będzie mogło przyjąć 15 tysięcy 
gości. Szacujemy, że rocznie może być ich ponad milion – mówił 
podczas konferencji prasowej Mooky Greidinger, prezes Cinema 
City International.

Osoby zainteresowane pracą w Suntago mogą powoli 
przygotowywać cv lub zdobywać potrzebne kwalifikacje. Rekru-
tację  do  pracy w  Suntago Wodny  Świat  planujemy  rozpocząć 
około sześć miesięcy przed otwarciem obiektu. Będziemy poszu-
kiwać między  innymi  kasjerów,  ratowników,  czy  pracowników 
służb porządkowych – zapowiada prezes Global City Holdings.

Jarosław Pięcek, GCI
FOTO. MATERIAŁY PRASOWE INWESTORA

W ostatni czwartek lipca w Mszczonowie pojawiła 
się kolejna delegacja samorządowców z Ukrainy. Goście ze 
Wschodu reprezentowali obwody chersoński, mikołajewski, 
tarnopolski i ivano-frankiwski. Ich przedstawiciele pojawili się 
w gminie z wizytą studyjną zorganizowaną w ramach projektu 
„Decentralization Offering Better and Efficiency – DOBRE” finan-
sowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzyna-
rodowego. Głównym celem całego programu jest wzmocnienie 
samorządów na Ukrainie, wsparcie rozwoju lokalnego a także 
procesu decentralizacji kraju.

Mszczonowska wizyta studyjna rozpoczęła się od 
spotkania w miejskim ratuszu, podczas którego goście obejrzeli 
prezentacje multimedialne dotyczące samego miasta, szkolnej 
wymiany polsko-niemieckiej z Erding, dzielnicy przemysłowej 
oraz Park of Poland. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w swoim 
wystąpieniu chciał zainspirować przedstawicieli ukraińskich 
samorządów do tego, by naśladowali polskie rozwiązania 
i na poziomie lokalnym rozpoczęli odbudowę swojego kraju. 
Podkreślił, że rozwój jest uzależniony od stałych dochodów 
własnych gmin. Ich źródłem są firmy, które działają na danym 

terenie. Przyciągnięcie inwestorów jest jednak możliwe tylko 
wówczas, gdy dysponuje się uzbrojonymi w media obszarami, 
które są przystosowane do prowadzenia działalności przemy-
słowej. Burmistrz Kurek podkreślał, że rozwój Mszczonowa 
rozpoczął się od zlokalizowania w nim magazynów firmy FM 
Logistic, jednak zapewnienie stałych dochodów wymaga przy-
ciągnięcia przedsiębiorstw z różnych branż. Tylko wtedy deko-
niunktura w jednej nie oznacza problemów ekonomicznych 
w samorządzie. Obecnie na terenie gminy prężnie rozwijają się 
więc nie tylko inwestycje logistyczne, ale także firmy produk-
cyjne a nawet te z obszaru nowych technologii. Jak podkreślał 
burmistrz Kurek, największym skarbem  Ziemi Mszczonowskiej 
pozostają jednak wody geotermalne, które są wykorzystywane 
w celach grzewczych, spożywczych oraz rekreacyjnych. Ostatni 
z nich realizowany jest poprzez obiekt Term. W przyszłości 
kompleks ten uzupełnią prywatne inwestycje – basen o głębo-
kości 40 m dla płetwonurków oraz centrum rehabilitacji wodnej.  

Burmistrz Mszczonowa nie mógł także nie wspomnieć 
o budowie Park of Poland. Zebrani przedstawiciele ukraińskich 
samorządów, oprócz danych technicznych, dowiedzieli się 
również, ile osób będzie zatrudnionych w każdej z części tego 
nowoczesnego centrum rozrywki. Józef Grzegorz Kurek przypo-
mniał także ideę przyświecającą inwestorom: każdy, kto wejdzie 
do Park of Poland, będzie miał uczucie, że pławi się w luksusie. 
A  kto  z  nas  tego  nie 
chce?  Gdyby jednak 

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Inwestycje

Budowa Parku Rozrywki idzie pełną 
parą

Wizyta

Kolejna wizyta samorządowców  
z Ukrainy
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We wtorek (3.07) ekipa TVP3 Warszawa odwiedziła gminę 
Mszczonów. Materiał zbierano między innymi w Izbie Historii 
Ziemi Mszczonowskiej, Termach oraz OSP Wręcza. Reportaże 
można było zobaczyć na żywo w sobotę (8.07) na antenie TVP3 
Warszawa w programie „Pozdrowienia z Mazowsza”.  W studiu 
o historii Mszczonowa opowiadała Barbara Gryglewska, emery-
towany nauczyciel historii i współzałożycielka Izby Pamięci Ziemi 

Mszczonowskiej.
W sobotę ciekawe miejsca na terenie naszej gminy oraz ludzi 
z pasją z nią związanych można było obejrzeć w programie 
„Pozdrowienia z Mazowsza”.  We wtorek ekipa TVP3 Warszawa 
z dziennikarką Anną Ołdakowską na czele odwiedziła wiele 
miejsc na terenie gminy Mszczonów. Przed kamerą stanęli 
między innymi członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
im. 31 pułku Strzelców Kaniowskich. O pasji do żywej historii 
opowiadał Piotr Dymecki, wiceprezes Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego, w ramach którego działa GRH. Zdjęcia 
powstawały w Izbie Historii Ziemi Mszczonowskiej.
Swojego zabytkowego Dodge’a zaprezentowali też strażacy 

WIEŚCI Z RATUSZA

odwiedzającym znudził się blichtr, co roku będzie czekała na 
nich nowa, dobudowana atrakcja.

Po wystąpieniu burmistrza przyszła pora na pytania 
gości. Z pewnością nie zawiedli oni w tym aspekcie. Liczne 
pytania zadawane przez ukraińskich samorządowców dotyczyły 
m.in. struktury miejscowego budżetu, metod pozyskiwania 
inwestorów, cen gruntów, umorzeń podatków, wyglądu miasta 
z początków urzędowania burmistrza, zaangażowania społecz-
ności w rozwój, rozległości geograficznej oraz demografii Ziemi 
Mszczonowskiej, a także funkcjonowania urzędu miejskiego 
oraz lokalnej służby zdrowia. Włodarz gminy wyczerpująco wyja-

śniał każde z interesujących gości zagadnień a zainteresowanie 
Ukraińców tematyką widoczne było chociażby poprzez robienie 
notatek dotyczących przedstawionych „dobrych praktyk” i infor-
macji. Zgromadzeni samorządowcy prosili także o ocenę sytuacji 
w ich kraju oraz przedstawianych przez nich problemów, co było 
naturalną konsekwencją licznych porównań obydwu państw, 
których dokonywał burmistrz zarówno w swoim wystąpieniu, 
jak i podczas odpowiadania na pytania. 

Kolejnym punktem programu był przejazd przez miejską 
dzielnicę przemysłową. Goście odwiedzili także mszczonowskie 
Termy, które pokazały im możliwości zastosowania wód geoter-
malnych do celów rekreacyjnych. Zarówno burmistrz Kurek, 
opowiadający o lokalnych inwestorach, jak i dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Michał Szymański, podczas tych krótkich 
odwiedzin starali się przekazać gościom jak najwięcej praktycz-
nych porad i odpowiedzieć na każde pytanie po to, by zdobyte 
przez nich doświadczenie zaowocowało sprawniejszym działa-
niem samorządów w ich kraju.

Jak podkreślił burmistrz Kurek na zakończenie spotkania 
w Urzędzie Miejskim, Ukraina ma ogromny potencjał. Wyraził 
więc nadzieję, że wprowadzenie samorządności spowoduje 
bardzo szybkie przybliżenie poziomu rozwoju całego państwa 
do tego pułapu, jaki jest w Polsce. W końcu, jak zauważył, to nie 
rząd a gminy budują dobrobyt kraju. W pozytywnej przemianie 
z pewnością pomogą wizytujący Mszczonów samorządowcy, 
którzy podczas spotkania w ratuszu zdobyli nie tylko praktyczną 
wiedzę, ale także motywację i inspirację do dalszej pracy na 
rzecz swoich lokalnych społeczności.

Dagmara Bednarek, GCI

„Pozdrowienia z Mazowsza”

Mszczonów w TVP3 Warszawa
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z OSP Wręcza. Sporo emocji wzbudził nie tylko przejazd zabytko-
wego auta,ale i jazda strażackim rowerem. Rower wygląda jak 
zwykły. Skręca jednak odwrotnie do ruchów kierownicą – wyja-
śniają druhowie.
Kamera zawitała też na Termy. Tam o rozwoju gminy oraz pracy 
samorządowca opowiadał Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa. O atrakcjach dostępnych na Termach mówił Michał 
Szymański, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
Przygotowano też reportaże o mszczonowskich pasjonatach 
motoryzacji. Paulina Radkiewicz i Rafał Wołowski pochwalili 
się swoimi pojazdami.  Klasyki PRL-u – „maluch”, „duży fiat” 
i wueska” prezentowały się doskonale na stacji dworca PKP 
w Mszczonowie.
Swoje umiejętności w rzeźbieniu piłą zaprezentował też Andrzej 
„Andre” Zawadzki. W reportażu można zobaczyć między innymi 
półtonowego niedźwiedzia, który brał udział w teledysku. 
„Andre” opowiadał też o planach związanych z wyrzeźbieniem 
trójgłowego smoka. W ten sposób ratuję drzewa, które zwykle 
ludzie  przeznaczają  na  opał – mówi o swojej pasji Andrzej 
Zawadzki.

Tych, którym nie udało się obejrzeć emisji programu, zachę-
camy do zajrzenia na stronę www.mszczonow.pl. Zamieściliśmy 
na niej linki do programów.

Jarosław Pięcek, GCI

Na terenie subregionu Warszawa Zachodnia ruszyła 
kampania „Stop przemocy” organizowana przez Stowarzy-
szenie FILOS im. Joanny Froehlich. Spotkania, audycje radiowe 
oraz ulotki skierowane są przede wszystkim do mieszkańców 
wsi  i sołtysów. Organizatorzy chcą przełamać stereotypy doty-
czące milczącego przyzwolenia na przemoc. Kampania dotyczy 
przemocy  i  jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców 
wsi,  zwłaszcza  do  sołtysów.    Sołtys  jako  osoba  zarządzająca 
obszarem zna ludzi w swojej okolicy i wie co dzieje się w danym 

domu. Według nas nadal na wsiach panują stereotypy, że brudy 
należy  prac  we  własnym  domu.  Często  słyszymy,  że  ktoś  nie 
chce się wtrącać, bo nie chce być uznany za donosiciela – mówi 
Wiesława Radziwon, prezes Stowarzyszenia FILOS. Jak dodaje, 
osoba, która widzi lub wie o przemocy, ale w żaden sposób nie 
reaguje, jest też odpowiedzialna. W ocenie prezes najważniejsze 
jest jak najszybsze przerwanie łańcucha przemocy. Dzieci wycho-
wywane w takich warunkach przenoszą ten model życia. Tworzy 
się spirala. Chcemy to uświadomić – mówi Wiesława Radziwon. 
- Jeżeli ktoś nie chce dzwonić na policję, bo boi się krytyki, jest 
podany  na  ulotce  numer  komórkowy  do  nas  (668  210  263)  – 
czynny praktycznie całą dobę.  Jeśli  zaistnieje  taka konieczność 
jedziemy na miejsce nie mówiąc od kogo i co wiemy. Załatwiamy 

sprawę – uspokaja.
Obecnie wolontariusze jeżdżą 

po subregionie Warszawa Zachodnia 
i rozwożą ulotki. Kampanii będą towa-
rzyszyć audycje radiowe w stacjach 
ogólnopolskich oraz regionalnych, 
artykuły prasowe. Są już wyznaczone 
cztery daty spotkań. Pierwsze zapla-
nowano 30 lipca. Na razie wszystkie 
spotkania mają odbyć się w siedzibie 
stowarzyszenia  FILOS  w  Gąbie.  Jeśli 
jednak,  ktoś  będzie  chciał  zorgani-
zować  je  w  swojej  gminie,  możemy 
dojechać na miejsce.  Jesteśmy na to 
gotowi – mówi prezes. - Każdy wie, że 
przemoc jest. Często słyszymy jednak 
wyrazy sceptycyzmu – czy ktoś przy-
jedzie  na  spotkanie,  będzie  chciał 
posłuchać – dodaje.

Jak podkreśla to kampania 
informacyjno – edukacyjna. Niczego 

Przełamywanie stereotypów

Stop przemocy – kampania ruszyła

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

http://www.mszczonow.pl
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Mszczonowianie  
na wakacjach
Gdzie i jak mszczonowianie spędzają 
wakacje? Z jakich atrakcji na terenie 
gminy korzystają? O jakich marzą? Zapy-
taliśmy o to mieszkańców. 

Paulina Zgórzak – Plany  na  wakacje  już 
mam. Z rodziną wyjeżdżamy wkrótce nad 
morze.  W  Mszczonowie  można  spędzać 
miło  czas  na  spacerach  w  parkach.  Na 
pewno  dobrym  miejscem  do  letniego 
wypoczynku  są  też  Termy. W  przypadku 
małych  dzieci  -  place  zabaw.  Niektórzy 
lubią  też  stawy  św. Anny. Na  razie moje 
dziecko  jest  zbyt  małe,  by  korzystać 
z  oferty  mszczonowskich  instytucji.  Na 
pewno  bardzo  dużą  atrakcją  będzie 
park rozrywki, który powstaje na terenie 
naszej  gminy.  Ciekawymi miejskie  są  też 
parki miejskie.

Wanda Wojdalska – 
Najlepszym  miejscem 
na  letni  wypoczynek 
w  Mszczonowie  są 
Termy.  Odwiedza  je 

bardzo  dużo  ludzi  spoza  naszej  gminy. 
Można  też  odwiedzić  miejsca  związane 
z  historią  Mszczonowa  -  Izbę  Pamięci 
Rodu  Maklakiewiczów  lub  Izbę  Pamięci 
Ziemi  Mszczonowskiej.  W  przyszłości 
na  pewno  super  miejscem  będzie  park 
rozrywki we Wręczy  i błonia, które mają 
powstać  za  kościołem  św.  Jana  Chrzci-
ciela. Osobom starszym na pewno przyda 
się  dom  dziennego  pobytu.  W  upalne 
dni można też posiedzieć w parkach przy 
fontannie. Korzystam z nich. 

Danuta Kociszewska – 
Na  wakacje  na  pewno 
najlepsze  są  Termy. 
Na  letnią  wycieczkę 
można  też  wybrać 
się  do  Osuchowa,  by 
zobaczyć  tamtejszy 
pałac.  Najbardziej 
chyba  przyda  się  park 
rozrywki,  który  będzie 
odwiedzać  wiele  osób. 
Uważam,  że  dobrze  by  było,  gdyby 
w  mieście  powstał  McDonald  lub  KFC. 
Młodzież  miałaby  gdzie  spędzić  chwilę 
idąc choćby na lody. Skwer, który powstał 
przy Geotermii, też byłoby dobrze powięk-
szyć.

Piotr Szymański – 
Przydałaby  się  rozbu-
dowa  Term  o  kryty 
basen  do  pływania. 
Moim  zdaniem  brakuje 
takiego.  Sądzę  też,  że 

powstanie  dużego  parku  miejskiego 
byłoby  dobrym  pomysłem.  Oferty  dla 
młodzieży  nie  znam,  ale  wydaje  mi  się, 
że młodzież ma co robić. Jeśli chce, to się 
zorganizuje. 

Roksana Bajkowska – 
Nie  korzystałam  do  tej 
pory  z  oferty  MOK,  czy 
OSiR.  W  tym  roku  też 
nie  skorzystam,  bo  się 
przeprowadzam.  Myślę 
jednak,  że  oferta  jest 
fajna  i  na  pewno  wiele 
osób może  z niej  skorzy-
stać.  Na  terenie  gminy 
w ciekawy sposób można spędzić wakacje 
na przykład na wycieczkach rowerowych.

Hubert Rogowski – 
Część  wakacji  spędzę 
poza  domem,  ale  ich 
zdecydowaną  więk-
szość  w  Mszczonowie. 
Lubię jeździć na rolkach 
i  brakuje  mi  w mieście 
skateparku.  Jeżdżę 
po  prostu  po  całym 
mieście.  Tego  typu  
miejsce na pewno przy-
ciągnęłoby  miłośników  jazdy  na  rolkach 
i deskorolkach także z innych miast. Wizy-
tówką Mszczonowa na pewno są Termy. 
Wiem, że w wakacje odwiedza je bardzo 
dużo osób spoza gminy.

Jarosław Pięcek, GCI

nie możemy wymusić na sołtysach. Ich obecność będzie świad-
czyła o  tym,  że  są  zainteresowani  tematem. Nie koniecznie  to 
oznacza, że na tej wsi występuje przemoc. Bardzo wiele kobiet 
jest sołtysami. Być może one dopiszą, bo w większości przemoc 
dotyczy kobiet – stwierdza Wiesława Radziwon.

O tym, że można się wyrwać przemocy świadczą przy-
kłady tych, którym się to udało. Jedna z podopiecznych stowa-
rzyszenia FILOS po 15 latach małżeństwa, z trójką dzieci, zdała 
maturę. Poszła na studia zaoczne. Układa sobie od początku 
życie i nie boi się. Do tego każdy musi  jednak dojrzeć – mówi 
prezes.

Jak podkreśla stowarzyszenie nie mogłoby działać, 
gdyby nie wsparcie samorządu. Wiele zrozumienia Wiesława 
Radziwon znalazła u Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczo-
nowa. To człowiek, który nam we wszystkim pomaga, gdy mamy 
jakieś problemy – mówi prezes. Pomagają też organizacje poza-
rządowe, m. in. Stowarzyszenie Rada Polek czy Fundacja Duval.  

FILOS wspomagają też okoliczni miesz-
kańcy. Przywożą  ubrania,  zabawki. 
Dwa  lata  temu młoda para poprosiła 
swoich  gości  weselnych,  by  zamiast 
kwiatów  kupić  przybory  szkolne.  To 
zostało  przywiezione  do  placówki. 
Nie  było mnie wówczas  i  nie miałam 
okazji  im  podziękować,  a  nie  znam 
ich  nazwiska,  bo  się  nie  przedstawili. 
Gest  był  piękny – dziękuje Wiesława 
Radziwon.

Kampania „Stop przemocy” 
współfinasowana jest ze środków 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego. Akcja potrwa do końca listo-
pada.

Jarosław Pięcek, GCI
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Większość ludzi jest przekonana o swojej nieśmiertel-
ności - wydaje im się, że nic złego nie może ich spotkać. O tym, 
jak zgubne jest to myślenie, przekonało się z pewnością już 
wiele osób. Szczególnie tych, które jadąc rowerem lub poru-
szając się pieszo po drodze, nie stosują się do podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. 

Widoczność=bezpieczeństwo
Widoczność jest podstawą bezpieczeństwa pieszych 

i rowerzystów na drodze. Wielu poruszającym wydaje się, że 
skoro oni widzą samochód, to również zostaną zauważeni przez 
kierowcę. Ten częsty błąd sprawia, że dochodzi do tragedii. 
Nocą lub podczas złej pogody, pieszy ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego samochodem z odległości około 20 
metrów. Tymczasem, jeżeli pojazd porusza się z prędkością 50 
km/h, jego droga zatrzymania (reakcji i hamowania) wynosi 
30 m. Nietrudno domyślić się, jaki skutek dla mało widocz-
nego pieszego miałoby znalezienie się w takiej sytuacji, przed 
jadącym samochodem…

Człowiek w jasnym ubraniu będzie widoczny dla kieru-

jącego z odległości 50 m. Jeżeli jednak będzie się poruszał na 
drodze w obszarze niezabudowanym a samochód osiągnie 
maksymalną, dopuszczalną prędkość 90 km/h, wówczas droga 
hamowania wydłuża się do 77 m, co również nie daje szans na 
uniknięcie zderzenia. Posiadanie elementów odblaskowych 
sprawia, że każdy człowiek, nawet w czarnym ubraniu, jest 
widoczny z odległości większej niż 150 m, co daje kierowcy 
realną szansę na zatrzymanie pojazdu, a pieszemu – na 
ocalenie życia… 

Odblaski to obowiązek
Elementy odblaskowe, przymocowane do torby, plecaka 

czy ubrania, to nie tylko stylowe akcesoria. Ich posiadanie może 
uratować życie pieszemu, który np. porusza się w ciemnym 
ubraniu po nieoświetlonej drodze. Obowiązek noszenia 
elementów odblaskowych nakładają także przepisy ruchu 
drogowego. Dotyczy on wszystkich pieszych, którzy poruszają 
się po zmierzchu poza terenem zabudowanym. Za niedopeł-
nienie obowiązku grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł, 
ale warto pamiętać, że brak odblasków może też spowodować 
zapłacenie najwyższej ceny – utratę życia. Ustawowy nakaz 
nie dotyczy osób znajdujących się na drogach przeznaczonych 
wyłącznie dla pieszych, na chodnikach lub w strefie zamiesz-
kania.

E l e m e n t y 
odblaskowe są 

Bezpieczeństwo

Jedziesz rowerem? Jesteś pieszym? 
BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE!

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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widoczne, ponieważ odbijają światła. Prawidłowo 
noszone powinny być umieszczone w takim 
miejscu, aby znalazły się w polu działania reflek-
torów samochodowych i były zauważalne dla 
kierujących nadjeżdżających i z tyłu, i z przodu. 
Jako element odblaskowy doskonale sprawdza się 
kamizelka, która jest szczególnie polecana rowe-
rzystom. Zapewnia ona świetną widoczność na 
nieoświetlonej drodze. 

Bezpieczny pieszy
Samo posiadanie elementów odblasko-

wych nie gwarantuje jeszcze bezpieczeństwa 
osoby pieszej. Równie istotne jest zachowanie 
kilku zasad, które znacząco wyeliminują ryzyko 
niebezpiecznego wypadku. W czasie pokony-
wania tzw. „zebry” niedopuszczalne jest bieganie. 
Warto zachować jednak energiczny krok – podczas 
tej czynności nie zwalniać i nie zatrzymywać się. 
Niebezpieczeństwo może również wywołać korzy-
stanie z telefonu komórkowego. Ludzie zapatrzeni 
w ekrany urządzeń, nie są w stanie dostrzec ewen-
tualnego, nadjeżdżającego samochodu, i odpo-
wiednio zareagować. 

Z przechodzeniem na drugą stronę drogi 
wiążą się także kolejne zasady bezpieczeństwa. 
Niewłaściwe jest wkraczanie na jezdnię w miej-
scach o ograniczonej widoczności. Powody jej 
utrudnienia mogą być różne – np. znajdujące się 
w pobliżu pasów zadrzewienia czy też zaparkowane 
pojazdy. Warunkiem bezpieczeństwa jest obserwo-
wanie sytuacji na przejściu dla pieszych, uważne 
rozglądanie się przed wkroczeniem na jezdnię, co 
jest niemożliwe w sytuacji, gdy nie można dostrzec 
nadjeżdżających samochodów. Właśnie dlatego 
pasów nie można też przekraczać nagle, ponieważ 
utrudnia to reakcję kierujących, którzy zaskoczeni 
przez wtargnięcie pieszego, mogą nie zdążyć wyha-
mować. 

Oczywiste wydaje się, że wejście na „zebrę” może się 
odbywać tylko przy zielonym świetle, jednak wiele osób łamie tę 
zasadę. Najczęstszymi przyczynami takiej sytuacji są pośpiech, 
lekkomyślność i nieuwaga. Wkroczenie na pasy w momencie, 
gdy zielone światło oznacza przejazd samochodów, może skoń-
czyć się tragicznie. Podobny skutek może odnieść przechodzenie 
w miejscach, które nie są oznaczone. O bliskości przejścia dla 
pieszych informują kierowców specjalne symbole, które spra-
wiają, że powinni oni zachować szczególną ostrożność. Tak 
często obserwowane przebieganie przez ulicę w nieoznaczo-
nych miejscach, także utrudnia kierowcom hamowanie i może 
się stać przyczyną wypadku.

Bezpieczny rowerzysta
Rowerzyści również należą do kategorii uczestników 

ruchu drogowego, którzy są szczególnie zagrożeni. Także i oni 
powinni się więc wyposażyć w odblaski a także 
odpowiednio oznakować swój pojazd. Niezwykle 

ważne jest także systematyczne kontrolowanie jego stanu tech-
nicznego, szczególnie sprawności hamulców. Wielu rowerzy-
stów zapomina również o zakładaniu kasku, który, w przypadku 
upadku, ochrania głowę przez poważnymi urazami. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa warto, w miarę możliwości, korzy-
stać z dróg przeznaczonych dla tego typu jednośladów. Obowiąz-
kiem każdego rowerzysty jest także przestrzeganie przepisów 
(szczególnie niewymuszanie pierwszeństwa przejazdu) oraz 
odpowiednio wczesne sygnalizowanie zamiaru wykonania 
manewru (np. skręcania).

W rozmowach Polaków często pojawiają się opinie 
o braku umiejętności i rozwagi wśród kierujących samochodami. 
Niekiedy wspomina się wręcz o ich złośliwości wobec pieszych 
bądź rowerzystów. Oczywiście, ludzie są różni, w związku z czym 
w takiej samej sytuacji mogą się zachować zupełnie odmiennie. 
Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, żebyśmy sami, jako 
kierowcy, rowerzyści lub pieszy, zrobili wszystko, by zminimali-
zować ryzyko wypadku drogowego. Bezpieczeństwo każdego 
uczestnika ruchu zależy bowiem przede wszystkim od niego.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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XVII Odpust Świętego Rocha 
i III Owocowe Święto - 20.08.2017 roku

Już po raz trzeci Odpust Świętego Rocha w Lutkówce 
połączony został z Owocowym Świętem. Wydarzenie to 
promuje coraz bardziej sadowniczy charakter miejscowości, jak 
też całej wschodniej części Gminy Mszczonów. Przypomnijmy, 
że to właśnie od Lutówki w kierunku wschodnim, czyli w stronę 
Grójca, rozpościera się największy sad Europy. Mieszkańcy 
miejscowości nie kryją dumy z tego faktu i podkreślają swoje 
wyjątkowe położenie. Oddając część Patronowi, dziękują jedno-
cześnie za zbiory i proszą o inne łaski dla parafii. W umiejętny 
sposób łączą kultywowanie religijnego święta, związanej z nim 
radosnej zabawy oraz promocji regionu i jego sadowniczej 
specyfiki.

W niedzielę, 20 sierpnia, na lutkówieckich, przykościel-
nych błoniach zaraz po odpustowej sumie, podczas której homilię 
wygłosił ks. profesor Jacek Kucharski, poprowadzony został 
festyn zorganizowany wspólnie przez: parafię, Radę Rodziców 
Szkoły w Lutkówce oraz miejscowy oddział Związku Sadow-
ników Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorów tego niezwy-
kłego wydarzenia wspierał Mszczonowski Ośrodek Kultury. 
Wszystkich, którzy przybyli do Lutkówki, powitali wspólnie: ks. 
proboszcz Zbigniew Chmielewski, burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, a także przedstawi-
ciele współorganizatorów Owocowego Święta - przewodnicząca 
Rady Rodziców przy SP w Lutkówce Aleksandra Dziżai prezes 
Związku Sadowników RP Oddział Pniewy Krzysztof Czarnecki. 
Wśród powitanych znaleźli się między innymi: przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Mszczo-
nowa Barbara Gryglewska oraz prezes Zarządu Powiatowego 
OSP druh Waldemar Suski. 

Pogoda nie rozpieszczała w tym roku uczestników 
festynu. Aż do ostatniego punktu programu, czyli zabawy na 
dechach, jaka odbyła się przy przebojach zagranych przez zespół 

STANDARD, cały czas kropił deszcz. Pomimo niesprzyjającej aury 
nie zabrakło jednak chętnych do uczestnictwa w „owocowym 
świętowaniu”. Jako pierwszy dla odpustowej publiczności 
koncertował zespół „Sami Swoi”. Później odbył się program dla 
najmłodszych – „Baw się razem z nami”, poprowadzony przez 
znany duet Mariolę Majer i Włodzimierza Sadowskiego. Nie 
zabrakło także występów dzieci i młodzieży z miejscowej Szkoły 
Podstawowej. Równolegle do scenicznych atrakcji na szkolnym 
boisku rozegrany został pomiędzy drużynami ministrantów 
oraz Związku Sadowników RP mecz piłkarski o Puchar Księdza 
Proboszcza Zbigniewa Chmielewskiego. Pojedynek w czasie 
regulaminowym zakończył się remisem 6:6 i dopiero w karnych 
sadownicy pokonali ministrantów,zdobywając trzy gole i nie 
tracąc przy tym ani jednej dodatkowej bramki. Puchar dla 
zwycięzców wręczony został osobiście przez księdza proboszcza 
na festynowej scenie.

Uhonorowanie piłkarskiej reprezentacji sadowników 
miało miejsce chwilę przed wręczeniem nagród dla wygranych 
w konkursie na najlepszy produkt regionalny z owoców lub 
warzyw. Tu najlepsi okazali się młodzi małżonkowie - Aleksandra 
i Kamil Kacprzak (cztery nalewki owocowe). Kolejne nagrody 
przyznano: Izabeli Szymańskiej (wiśnie, dżem truskawkowy, 
gruszki w zalewie) i Ewie Pierścionek (spiżarnia owocowa). 
Wyróżnienia otrzymali natomiast: Aleksandra i Paweł Dziża 
(koszyk owocowy dziżowy), Feliks Pawlak (śledzik w ogór-
kach), Józef Smolorz (nalewka dziadka Franka), Lucyna Kwiat-
kowska (ogórki papieskie), Bożena Durka (ogórki Bożeny Durki), 
Marzanna Krawczyńska (owocowa nalewka Krawcowa), Rado-
sław Dyś (sosonówka), Michał Lachowicz (naturalny drink 
z jabłek), Krzysztof Czarnecki (wina krisowe). 

Podczas odpustu nie mogło ponadto zabraknąć trady-
cyjnego konkursu siłowego o beczki piwa ufundowane przez 
prezesa Związku Sadowników Krzysztofa Czarneckiego. W grupie 
męskiej tradycyjnie zawody wygrał Robert Nowicki z Wygnanki, 
który 22–kilogramowy ciężar podniósł aż stukrotnie. Pozosta-
łych jego pięciu konkurentów nawet po zsumowaniu wyników 
nie osiągnęło takiego rezultatu. W grupie pań tryumfowała 
natomiast Barbara Olewińska z Wilczych Piętek, która 12–kilo-
gramowy odważnik uniosła do góry 25 razy. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów siłowych czuwali wspólnie prowadzący 
festyn Marek Baumel (MOK Mszczonów) oraz prezes Związku 
Sadowników Krzysztof Czarnecki. 

Wszyscy korzystający z odpustowych atrakcji mogli skorzy-

Lutkówka

W Lutkówce nawet podczas deszczu 
potrafią się bawić

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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stać ponadto: ze szkolnej loterii fantowej (na której wystawiono 
przeszło tysiąc gadżetów do wylosowania), zakosztować pieczo-
nego dzika(ufundowanego przez myśliwych z Kół Łowieckich 
„Jenot” z Grójca i „Lis” z Mszczonowa - pieniądze za konsumpcję 
dzika wsparły konto szkolnej Rady Rodziców), a także podzi-
wiać kolekcję modeli kartonowych, jaką wykonał osobiście Piotr 
Zegarski – członek OSP w Grodzisku Mazowieckim. Kolekcja 
modeli pana Zegarskiego liczy ponad 120 pojazdów i urządzeń 
używanych przez strażaków. Każda z miniatur wykonywana była 
od 2 do 3 miesięcy. Ich wyjątkowe piękno podziwiali, między 
innymi,druhowie z dwóch lokalnych jednostek OSP ze Zbiroży 
i z Nosów Poniatek, wyróżnieni przez księdza proboszcza 
Chmielewskiego za godną i liczną asystę, podczas odpustowych 
uroczystości. 

Opisując przebieg Owocowego Święta nie można 
pominąć faktu, jak dużą popularnością cieszyła się ekspozycja 
zaprezentowana w namiocie współorganizatorów festynu, czyli 
Związku Sadowników RP. W tzw. „zielonym namiocie” można 
się było nie tylko poczęstować owocami, ale także zaopatrzyć 
w materiały promocyjne organizacji.

Na zakończenie naszej relacji z odpustowego festynu 
warto jeszcze udzielić kilku informacji na temat szkolnej 
loterii, prowadzonej przez cały czas trwania festynu. W grupie 
jej sponsorów znaleźli się: Łukasz Koperski, Wiesław Gowin, 
„Życie Żyrardowa” (Tadeusz Sułek), Termy Mszczonów, Betro-
nika, Ryszard Kędra, FHU Krzysztof Kłopotowski, FHU „Kłosek” 
Agnieszka i Marcin Kłos, PAPIRUS Mszczonów, Edyta Czarnecka, 
PABAX Kurowscy, LUXIMA Krystyna i Włodzimierz Kunc, myśliwi 

z Kół Łowieckich „Jenot” z Grójca i „Lis” z Mszczonowa, Związek 
Sadowników RP, Karol Krześniak, LA SAD oraz wioski – Nowy 
Poniatki, Bronisławka i Lutkówka. Stoisko loterii obsługiwali: 
dyrektor SP Lutkówka Grzegorz Olczak, nauczyciele – Małgo-
rzata Gołuch Agnieszka Kwiatkowska i Hanna Kuran oraz rodzice 
uczniów wraz z przyjaciółmi szkoły – Aleksandra i Paweł Dziża, 
Piotr Pawlak, Wioletta i Robert Zylbert, Ewa i Jacek Centkowscy, 
Władysław Grabski, Grzegorz Mazurek, Monika i Iwan Własiuk, 
Małgorzata i Ryszard Pawlak, Małgorzata Słojewska, Katarzyna 
i Robert Gajewscy, Jan Nalej, Grzegorz Witecki, Ilona i Piotr 
Ernest, Edyta Sobczak, Edyta i Grzegorz Antolak, Ilona i Artur 
Banasiewicz, Adam Dębski, Irmina i Piotr Słojewscy oraz Grze-
gorz Czarnecki i Michał Penczonek.

Piotr Dymecki, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Kiedy na przełomie XX i XXI wieku osiedliłem się w gminie 
Mszczonów, sądziłem, że w spokoju dotrę do mety swojego 
życia.

Jakże inny był wtedy Mszczonów. Przemyślane rządy, 
w szczególności burmistrza Grzegorza Kurka, który nieprze-
rwanie piastuje to stanowisko od wielu lat, zmieniały to miasto 
z dnia na dzień, z roku na rok.

Dla mnie pan burmistrz Kurek stał się niekwestiono-
wanym autorytetem, gdy po ostatnich, wygranych wyborach do 
sejmu potrafił zrezygnować z mandatu posła na rzecz pomyśl-
nego rozwoju swej małej ojczyzny - Mszczonowa.

Dziś Mszczonów jest dynamicznie rozwijającym się we 
wszystkich dziedzinach życia ośrodkiem. Miejscem, do którego 
strategiczni inwestorzy starają się dotrzeć ze względu na wspa-
niałą perspektywę rozwoju, a ludzie z Warszawy coraz częściej 
dojeżdżają do pracy.

Według mnie największym jednak skarbem tej gminy 
nie są walory ekonomiczno- przyrodnicze, lecz dzieci i młodzież. 
Pod warunkiem, że starsze pokolenia zapewnią im możliwość 
uczestniczenia w aktualnych przemianach. Absolwenci miej-
scowego Liceum Ogólnokształcącego i innych szkół powinni tu 
przecież stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu i po uzyskaniu 
specjalistycznego wykształcenia i doświadczenia - zajmować 
eksponowane stanowiska.

Ten dynamiczny rozwój Mszczonowa mnie też zmusił 
do przeanalizowania swojego emeryckiego życia i powrotu na 
ścieżkę aktywności zawodowej. Przez około pół roku szukałem 
zatrudnienia, lecz szybko zorientowałem się, że nie ma na rynku 
pracy chętnych, by zainwestować w starego człowieka. Zało-
żyłem więc firmę i zostałem agentem Ruchu. Dziś prowadzę 
kiosk w newralgicznym punkcie miasta, przy placu Piłsudskiego. 
Mam możliwość patrzeć nie tylko na wspaniały gmach Urzędu 
Miasta, lecz przede wszystkim rozmawiać na co dzień z miesz-
kańcami, wśród których w szybkim tempie zdobyłem przychyl-
ność.

Prawda jest niezaprzeczalna. Ten kiosk jest potrzebny 
wszystkim, nie tylko w aspekcie handlowym, lecz jest także miej-
scem kulturotwórczym, gdzie ścierają się różne poglądy a ludzie 
kształtują swe relacje egzystencjalne. Wiem, że od początku 
jestem na cenzurowanym. Do rzadkości w Mszczonowie należy 
przecież widok mężczyzny myjącego okna, czy odnawiającego 
stary i w dodatku niewłasny kiosk. Mało kto z mieszkańców 
zdaje sobie sprawę z tego, jak cenna jest ta starość, bo prze-
cież w 640- letniej historii Mszczonowa kilkadziesiąt lat niewiele 
znaczy.

Mimo wielu rozmów i rozpytywań uzyskiwałem jedynie 
odpowiedź, że ten kiosk, w tym miejscu stoi od zawsze. Nawet 
pan Piotr Dymecki, powszechnie znany historyk tej ziemi, nie 
potrafił przypomnieć sobie nic bliższego. Twierdził, że gdy był 
mały, kiosk już istniał w tym miejscu. Ja z perspektywy 18-letniej 
bytności pamiętam, że przy placu usytuowane były dwa kioski-
-ten, w którym pracuję i drugi - po przekątnej, przy Ochotniczej 

Straży Pożarnej.
Gdy podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami z panem 

Dariuszem Wyszomierskim, nadzorującym moją pracę 
z ramienia Ruch S.A., ten poparł pomysł napisania mojego arty-
kułu. W prywatnych rozmowach z burmistrzem Józefem Grze-
gorzem Kurkiem zawsze podkreślałem znaczenie tej niewielkiej 
budowli dla mieszkańców oraz podróżnych. Kiosk usytuowany 
jest przecież przy przystanku komunikacji samochodowej. 
Burmistrz zasygnalizował swe oczekiwania odnośnie funkcjono-
wania kiosku w przyszłości, ale nie jestem jeszcze upoważniony 
do ich upowszechniania.

Skoro już poruszyliśmy temat mojego kiosku, to pora go 
przedstawić. Mam nadzieję, że poprzecie mnie Państwo, iż jest 
to stylowy, stary kiosk, który obecnie rzadko można spotkać. Jak 
dworek przestronny, z prawym i lewym skrzydłem, a w środku 
część główna z okienkiem i kasą do obsługi klientów. Dla 
niezorientowanych wnętrze kiosku można podzielić na część 
handlową, magazynową i socjalną. Ten stary kiosk nie odbiega 
wyposażeniem od obecnie budowanych: ma klimatyzację, 
dobre oświetlenie, Internet i komputer. Brakuje mu - jak i tym 
nowym - podłączenia do bieżącej wody. Jest obszerny. W odróż-
nieniu od tych nowych - mój stary kiosk różni się tym, że ma 
duszę, charakter i jest przyjazny dla ludzi. Cieszy się, gdy klienci 
opowiadają o swych sukcesach i smuci niepowodzeniami. Ceni 
seniorów którzy często „trzy razy” liczą pieniądze i zastanawiają 
się,jaką gazetę kupić. Jedna ze starszych pań obdarowana przez 
kiosk gałązką bzu następnego dnia wyznała, że był to dla niej 
bardzo ważny dzień i bardzo ważne kwiaty, bo jej syn w tym dniu 
skończył 50 lat.

Różne są losy ludzi, różne ich życiorysy i standardy życia, 
lecz przecież każdy zasługuje na odrobinę życzliwości i wsparcia 
w trudnych sytuacjach. Obaj z kioskiem ubolewamy nad tą znie-
czulicą i zachowaniami niektórych ludzi, jakby byli przekonani, 
że wiecznie będą młodzi, piękni, szczęśliwi i zdrowi.

Mój kiosk został usadowiony na placu Piłsudskiego praw-
dopodobnie w latach 60-tych XIX wieku. Był więc świadkiem 
wielu znaczących wydarzeń, jakie miały tu miejsce od czasów 
Gomułki do współczesności.

Niewątpliwie najważniejszą uroczystością, jaka się tu 
odbyła, była wizyta prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Te 
historyczne odwiedziny miały miejsce 11 września 2007 roku, 
w 68. rocznicę bitwy mszczonowskiej. Prezydent złożył wtedy 
hołd zwycięskim żołnierzom 31. pułku Strzelców Kaniowskich 
oraz mieszkańcom poległym w 1939 roku. Z wizytą prywatną 
przebywał także premier Leszek Miller. Jego odwiedziny miały 
charakter sentymentalny, bo jego małżonka pochodzi z naszego 
grodu.

Jednak to nie te wizyty, choć bardzo ważne, były najistot-
niejszymi dla serc i umysłów mszczonowian. Słowa „niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” były solą i chlebem 
dla nas wszystkich. Co z nich dziś zostało?...Istotą życia ludzkiego 
jest miłość do ludzi. Ja i kiosk - ze swoimi oknami jak wielkie oczy 
-dostrzegamy i podziwiamy, jak zmienia się i pięknieje nasze 
otoczenie. Ze szczególną estymą traktujemy piękne, gustownie 
ubrane i poruszające się z wdziękiem nasze, polskie kobiety.

Jednak piękno, to nie tylko atrakcyjny wygląd. Dla nas 
ważniejsze jest to 

Lokalny patriotyzm

Stary człowiek i kiosk
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Interwencja zgodna z prawem
„… odmówił przekazania czterech 2-3 tygodniowych maluszków 
i ich mamausi naszej Fundacji, skazując je na schronisko. Psie 
dzieci które w chodzą w życie poznają kraty schroniskowe 
zamiast człowieka i ciepło domowe.”(pisownia oryginalna) 
– można przeczytać w jednym z postów Fundacji Zielony Pies 
dotyczących działań burmistrza Mszczonowa. Działań, co 
istotne, zgodnych z prawem. Czy problemem jest dobro zwie-
rząt, czy Fundacji Zielony Pies? Po wpisie można sądzić, że nie 
jest istotne, że pieski trafiły pod fachową opiekę, lecz fakt, że nie 

trafiły do Fundacji. Sprawa mieszkanki Mszczonowa 
i blisko 30 psów, które trzymała stała się medialna. 

Za tym idą pieniądze. Jeśli psy nie trafiły do Fundacji, trudniej 
upomnieć się wpłaty.
W Internecie bezkarnie sypią się obelgi pod adresem Józefa Grze-
gorza Kurka, burmistrza Mszczonowa. Co jest ich powodem? 
Burmistrz wydał decyzję o tymczasowym odebraniu zwierząt 
właścicielce i przekazaniu ich pod opiekę schroniska w Skiernie-
wicach, z którym gmina Mszczonów wcześniej współpracowała. 
Wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa. Doskonale wie też 
o tym Fundacja Zielony Pies, która ostatnio została skazana przez 
sąd na grzywnę za przyjęcie psów z interwencji w Sochaczewie. 
- Decyzją burmistrza Sochaczewa zwierzęta trafiły do Fundacji, 
a zgodnie z ustawą powinny do schroniska. Nasi inspektorzy 
znaleźli te zwierzęta w Fundacji Zielony Pies – mówi Marek 
Radzikowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie.
Zostało złamane prawo i sąd pierwszej instancji zasądził grzywnę. 
Od wyroku Fundacja Zielony Pies się odwołała. Dlaczego więc, 
znając konsekwencje przekazania psów z Mszczonowa Fundacji, 
jej szefowie oskarżają burmistrza Mszczonowa o niewłaściwie 

wydobywające się z ludzkiego jestestwa. Piękno często bardzo 
zaskakujące, bo niespodziewane. Takie wrażenie zrobiły Panie 
gospodynie z parafii w Osuchowie i Mszczonowie, które także 
były klientkami kiosku. Szczególnie Pani z Mszczonowa, która 
była kobietą roześmianą i oddającą swe zadowolenie w ciekawej 
i wesołej rozmowie. Przedstawiła się dopiero na pożegnanie, bo 
wyjeżdżała na tydzień do rodzinnej miejscowości - podratować 
zdrowie.

Spotkałem również kobietę - heroskę, która bardzo 
często przychodzi do kiosku kupić wodę. Jeździ busikiem do 
szpitala w Żyrardowie. Ma cukrzycę,jest po dziewięciu opera-
cjach. Ostatnio tak nieszczęśliwie upadła, że złamała rękę 
w trzech miejscach. Lekarze nie chcieli jej zoperować, bo rany 
przy cukrzycy bardzo trudno się goją. Nastawiali ją więc już kilka 
razy, w trakcie kolejnych wizyt.

Jednak swym pięknem szokuje postawa matki trzech 
synów. Jednego z nich zauważyłem,gdy kilka razy przychodził 
i przyglądał się czarnej torbie z logo Legii. Gdy w końcu przyszedł 
z mamą - był bardzo zadowolony, bo odszedł z upragnionym 
prezentem. Bardzo się zdziwiłem, gdy matka z tym chłopcem 
przyszła kolejny raz i chciała zakupić kolejne torby. Okazało 
się, że pozostali synowie pragną mieć takie same i nie dają jej 
spokoju. W kiosku już takich toreb nie było, ale wyjątkowość 
sytuacji wymagała bym je zdobył. W ulewnym deszczu stała 
biedna kobieta pod parasolem i czekała na wyniki rozmów tele-
fonicznych. Gdy okazało się, że dopięła swego - poprosiła o spro-
wadzenie nie dwóch, ale trzech toreb, bo był przecież jeszcze 
mąż. Ta transakcja musiała zakończyć się wręczeniem kwiatów 
tej wspaniałej matce i żonie.

Prowadzę ten kiosk od 2 maja br., ale przy tak dużym 
tempie pracy, okres ten minął jak dwa dni. Wiele wysiłku koszto-
wało przygotowanie kiosku do handlu po okresie nieczynności. 
Śpieszyliśmy się bardzo, by nie stał on pusty podczas czerwco-
wych obchodów 640. rocznicy powstania Mszczonowa i imprez 
towarzyszących. Praca w kiosku trwała wtedy prawie 20 godzin 
na dobę przez kilka dni. Myślę, że zakończyliśmy ją z sukcesem.

Ja, stary człowiek, mam satysfakcję z pracy w kiosku. 

Chociaż jest ona ciężka i niezbyt dobrze płatna, to z dnia na 
dzień czuję się młodszy i cieszę się, że kontakty z Państwem 
przebiegają bez zgrzytów, a często są nawet bardzo serdeczne. 
Mam pomysł i nadzieję na jutro.

Tekst opracowany przez prowadzącego kiosk

Fundacja „Zielony Pies” 

Emocje wokół decyzji
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ich traktowanie? Zgodnie z umową gmina ponosi wszystkie 
koszty utrzymania zwierząt w schronisku w Skierniewicach. 
Dlaczego gmina miałby więc przekazywać zwierzęta Fundacji? 
Istnieje taka możliwość, ale tylko w sytuacji ,gdy obecne schro-
nisko nie byłoby wstanie wywiązać się z umowy. W tym przy-
padku taka konieczność nie zaszła. Psy mogłyby też trafić do 
fundacji w sytuacji zagrożenia życia. Ta okoliczność zaszła 
w przypadku dwóch zwierząt i tak się stało. Dwa pieski, jeden 
ze szczęką uszkodzoną przez petardę oraz drugi z poranionym 
podbrzuszem, trafiły pod opiekę Fundacji Zielony Pies. 
- 16 czerwca ok. godz. 16:55 do dyżurnego Komendy Powiatowej 
Policji w Żyrardowie zadzwoniła kobieta przedstawiając się jako 
przedstawiciel fundacji ochrony zwierząt „Zielony pies” i popro-
siła o asystę policji przy wejściu na posesję  kobiety, która miała 
znęcać się nad psami. Na miejsce skierowano policjantów 
z Komisariatu Policji w Mszczonowie, którzy przyjęli zawiado-
mienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Z zebra-
nych informacji wynikało, że dwa psy, których stan wymagał 
interwencji weterynarza zostały odebrane w trybie natychmia-
stowym przez wolontariuszy Fundacji Zielony Pies i udzielono 
im pomocy weterynarza – informuje asp. Agnieszka Ciereszko-
,oficer prasowy KPP w Żyrardowie.

Zgodnie z prawem
Wolontariusz Fundacji „Zielony Pies” poprosił dodatkowo 
o asystę policji przy odebraniu zwierząt. Tłumaczył że chce 
wejść do domu właścicielki psów, aby sprawdzić czy w domu 
nie ma zwierząt wymagających pomocy. Takie sytuacje jasno 
określają przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 
7 ust.3 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. 
(Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724) „W przypadkach  niecierpiących 
zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego 
właściciela  lub  opiekuna  zagraża  jego  życiu  lub  zdrowiu,  poli-
cjant, strażnik gminny  lub upoważniony przedstawiciel organi-
zacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie 
wójta  (burmistrza,  prezydenta miasta),  celem podjęcia  decyzji 
w przedmiocie odebrania zwierzęcia”.
- Po zebraniu na miejscu informacji przez policjantów, brak było 
podstawy do  odebrania zwierząt, gdyż nie zachodziła żadna 
przesłanka zagrożenia życia lub zdrowia dla zwierząt. Komen-
dant Komisariatu Policji w Mszczonowie po uzgodnieniach 
z dyżurującym prokuratorem Prokuratury Rejonowej podjął 
decyzję o odstąpieniu od odbierania  psów w trybie interwen-
cyjnym – wyjaśnia rzecznik policji.
Warto podkreślić, że decyzji nie podjęto jednoosobowo. Poza 
obecnymi na miejscu funkcjonariuszami skonsultowano ją 
z innymi osobami. Nie oznacza to jednak, że pozostałe zwierzęta 
zostały pozostawione same sobie.
- Z uwagi na sygnały świadków świadczące o braku prawidłowych 
warunków bytowania zwierząt czynności zostały zaplanowane 
na 17.07, z uwzględnieniem potrzeb przewiezienia  psów do 
schroniska, a także prawidłowym zabezpieczeniem osobowym 
i technicznym wykonywanych czynności. Odławianie psów zorga-
nizowane w dniu 17.07  zostało przygotowane w sposób zapew-
niający bezpieczeństwo zarówno dla interweniujących osób jak 
i dla zwierząt, odbyło się ono w obecności m.in. przedstawicieli 

Fundacji Zielony Pies oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i zostało rozpoczęte w godzinach porannych. Łącznie odło-
wiono 24 psy oraz 4 szczenięta – informuje Agnieszka Ciereszko. 
O potrzebie zapewnienia transportu dla kilkudziesięciu psów 
osoby stawiające zarzuty jakoś zapominają. W jednej z relacji 
mówi się o niewykwalifikowanych pracownikach, którzy wynosili 
psy do klatek. Według danych podawanych m. in. przez Gazetę 
Wyborczą w Polsce jest około 7 milionów psów. Ilu z ich właści-
cieli posiada „odpowiednie kwalifikacje” do opieki nad nimi? 

Tak źle, i tak niedobrze
Można odnieść wrażenie, że w przypadku interwencji w Mszczo-
nowie każde z rozwiązań znalazłoby swoich przeciwników. 
Gdyby psy zabrano wcześniej podniósłby się raban, że burmistrz 
odbiera ludziom zwierzęta. Gdy zostały zabrane jest źle, bo nie 
trafiły do Fundacji Zielony Pies, tylko do schroniska dla zwierząt 
w Skierniewicach. Z danych żyrardowskiej policji wynika, że 
w ciągu ostatnich trzech lat, na posesji przy ul. Józefpolskiej 5 
w Mszczonowie, policjanci interweniowali sześć razy. Głównie 
ze względu na zgłoszenia o pogryzieniu przez psy.  
- W czterech przypadkach przeprowadzone zostały postępo-
wania wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, po których do 
Sądu Rejonowego w Żyrardowie zostały skierowane wnioski 
o ukaranie m.in. za popełnienie wykroczenia z art. 77 KW. 
Ostatnie zgłoszenie przed interwencją z 17.07 zostało odnoto-
wane 14.06.2014r., kiedy to w związku z brakiem możliwości 
opieki nad psami z powodu nieobecności właścicielki zostały one 
przewiezione do schroniska – informuje Agnieszka Ciereszko.
Interesującą kwestią jest sposób funkcjonowania organizacji 
pro zwierzęcych. Rodzina kobiety, która przygarniała zwierzęta, 
w ubiegłym roku prosiła o pomoc Fundację Animals. W listopa-
dzie ubiegłego roku od Fundacji Animals otrzymała informację, 
że podejmą interwencję. Nie doczekano się jej. 
Dlaczego nie zadać innego pytania. Skoro Fundacja Zielony Pies 
działa od 28.01.2015 roku i dba ma m. in. o dobro zwierząt, nie 
zainteresowała się losem psów z ul. Józefpolskiej? Czy nie wpły-
nęły do niej żadne sygnały? Jeśli nie – to dlaczego? To pokazuje 
jak łatwo jest stawiać zarzuty. Ferować stwierdzeniami. 

Sprawa trwa
- W chwili obecnej w KP Mszczonów prowadzone jest postępo-
wanie dot. znęcania się nad zwierzętami – mówi rzecznik policji 
w Żyrardowie.
Niektórzy kierują zarzutu pod adresem Burmistrza Mszczonowa, 
pytając dlaczego nie zajął się sprawą. 
- Próbowaliśmy interweniować, pomagać. Ta pani nie chciała 
jednak żadnej pomocy – wyjaśnia Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa.
Rodzina boi się, że problem powróci, gdy kobieta opuści szpital, 
do którego trafiła. 
- Znając ją nie będzie chciała przyjmować leków i nikogo do 
siebie nie wpuści – twierdzi jeden z członków rodziny.
Rozwiązaniem mogłoby być ubezwłasnowolnienie, ale w przy-
padku tego rozwiązania rodzina też ma obawy. Za wszelkie 
szkody powstałe 
z winy osoby ubez-
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własnowolnionej odpowiada jej opiekun prawny. Jeśli kobieta 
ponownie zacznie przygarniać psiaki, a te kogoś pogryzą, odpo-
wiedzialność spadnie na rodzinę. Nikt nie chce brać na siebie 
takiego ryzyka.

Problem od lat
Całej sprawie warto przyjrzeć się też szerzej. Jej początki 
sięgają ponad 20 lat wstecz. Mieszkanka Mszczonowa prze-
żyła załamanie nerwowe. Zaczęła przygarniać bezdomne zwie-
rzęta. Przetrzymywane w fatalnych warunkach psy stały się 
agresywne. Atakowały okolicznych mieszkańców. Kilkakrotnie 
interweniowała policji oraz gmina. Żyjemy w państwie prawa. 
Kobieta nie wyrażała zgody na pomoc. Nie wpuszczała do siebie 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina 
miała związane ręce. Jedynym rozwiązaniem była interwencja 
rodziny i ubezwłasnowolnienie kobiety. Takiej decyzji jednak nie 
podjęto. Kobieta nie zgadzała się na badania lekarskie. Problem 
nabrzmiewał. Rodzina i sąsiedzi przestawali radzić sobie z sytu-
acją. 
Kilka kilometrów dalej działa Fundacja Zielony Pies. Jej zało-
życie zarzekają się, że nie są schroniskiem. Zwierzętom poma-
gają. W ocenie inspektorów powiatowego lekarza wetery-
narii w Żyrardowie zapewniają im właściwe warunki bytowe. 
Z miłości do zwierząt trudno im odmówić udzielenia pomocy 
kolejnym pieskom. Zwierząt przybywa. Stają się uciążliwe dla 
okolicznych sąsiadów. W spokojnej dotąd wsi narasta hałas 
i frustracja. Sąsiedzi czują się bezsilni wobec trzymanej za 
płotem sfory psów. Mieszkańcy mówią dość. Skarżą się na uciąż-
liwość. Gmina próbuje interweniować. Fundacja nie prowadzi 
jednak schroniska. To pozwala nieco „nagiąć” przepisy. Te doty-

czące schronisk ich nie dotyczą. Nie trzeba m. in. występować 
o zgody na tego typu działalność. Fundacja działa. Prowadzi 
zbiórki pieniędzy oraz rzeczowe deklarując, że są one prowa-
dzone na potrzeby zwierząt. Na stronie Fundacji trudno jednak 
znaleźć dane dotyczące zebranych kwot czy karmy. Jak wydat-
kowane są pieniądze? Przejrzystość działania wszelkich fundacji 
i stowarzyszeń powinna być jedną z podstawowych rzeczy, na 
które te zwracają uwagę. Z danych dostępnych w internecie nie 
wiadomo ile pieniędzy, od początku działalności, przepłynęło 
przez Fundację. Nadzór nad działalnością statutową stowa-
rzyszeń oraz fundacji sprawuje Starostwo Powiatowe w Żyrar-
dowie.
- Fundacja Zielony Pies nie ma obowiązku składania u nas spra-
wozdań z działalności. Starosta może o to wystąpić, ale musi to 
mieć uzasadnienie – wyjaśnia Małgorzata Jackowska z żyrar-
dowskiego starostwa.
Jak dodaje, pod kątem rozliczeń finansowy Fundacja Zielony 
Pies podlega Urzędowi Marszałkowskiemu oraz właściwemu 
ministrowi. 
- Zmieniły się przepisy dotyczące zbiórek publicznych i nie trzeba 
już występować o zgodę na ich przeprowadzenie. Wystarczy 
zarejestrować je na stronie www.zbiorki.gov.pl – wyjaśniają 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
Widnieje tam tylko jedno sprawozdanie, ze zbiórki (perma-
nentnej) przeprowadzonej przez Fundację Zielony Pies Fundację 
Zwierząt Skrzywdzonych od 17.07.2015 roku. Sprawozdanie 
wpłynęło praktycznie dwa lata później 4.07.2017 roku i obej-
muje okres od 18.07.2016 do 20.01.2017 roku. W tym czasie 
zebrano 1 170 zł. Z Czego 901 zł przeznaczono na kastrację 
i sterylizację, a 269  zł na zakup czytnika chipów. 

Jarosław Pięcek, GCI

Realizacja rządowego Programu 
„RODZINA 500+” w gminie 
Mszczonów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie 
informuje, że od 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy 
okres świadczeniowy (tj. od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.). 
Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie z Programu 
„RODZINA 500+” należy złożyć nowy wniosek. Dokumenty 
będzie można składać już od 1 sierpnia 2017 r. osobiście 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczo-
nowie, ul. Grójecka 45, lub przez internet (np. bankowość elek-
troniczna, PUE ZUS ). 
UWAGA! Nowe wzory wniosków obowiązujące od 1 sierpnia 
2017 roku dostępne na stronie 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Osobom, które złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumen-
tami do 31 sierpnia 2017 roku, wypłata świadczenia za miesiąc 

październik nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. Jeżeli 
wniosek zostanie złożony od 1 września do 31 października 
2017 roku to wypłata za miesiąc październik nastąpi do 30 
listopada 2017 roku.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie MOPS Mszczo-
nów,ul. Grójecka 45, w pok. nr 5 i 6, nr tel. 46/857-12-73 lub 
mops@mszczonow.pl

Z ŻYCIA GMINY

http://www.zbiorki.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
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Ruszyły pierwsze, wakacyjne zajęcia plastyczne dla dzieci. 
„”Kredki, pędzie – aktywne ręce” - to hasło jakie im przyświeca. 
Na prośbę rodziców zajęcia środowe zostały też przełożone na 
godziny popołudniowe, by mogło  nich skorzystać więcej dzieci.
- Jest bardzo fajnie. Wszystko mi się podoba. Brałam już udział 
w zajęciach plastycznych w ubiegłe wakacje – mówi Lenka.
- Takie zajęcia są dla dzieci bardzo potrzebne. To miłe spędzanie 
czasu. W domu każdy zajmuje się swoimi sprawami i nie ma 

Punktualnie o godzinie 17, pierwszego sierpnia, w całym kraju 
zawyły syreny. Wśród nich wyła również syrena przy strażnicy 
OSP Mszczonów. Druhowie pamiętali o wszystkich, którzy 
walczyli w Powstaniu Warszawskim.
Tuż przed godziną „W” strażacy z OSP Mszczonów wyprowa-
dzili z garaży wszystkie auta. W pełnym umundurowaniu stanęli 
przed nimi, by o godzinie 17 oddać hołd wszystkim, którzy wzięli 
udział w Powstaniu Warszawskim. Pomimo lejącego się z nieba 
żaru przed jednostką stanęło kilkunastu druhów. Wycie syren 
oraz sygnały świetlne samochodów zostały włączone. 
- W ten sposób chcemy uczcić pamięć walczących w Powstaniu 
Warszawskim oraz wszystkich, którzy podczas 63 dni walki oddali 
życie – mówi Grzegorz Koperski, naczelnik OSP Mszczonów.
To już kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 
którą w ten sposób upamiętniają mszczonowscy strażacy. Jak 
podkreślają to też lekcja dla młodych ludzi, by pamiętali o swojej 

historii. Oddźwięk akcji strażaków widoczny był również w okoli-
cach strażnicy. Na dźwięk syreny jadące auta zatrzymały się. 
Część mieszkańców przystanęła na chodnikach, niektórzy wyszli 
z domów i sklepów. Pokazali, że Mszczonów pamięta.

Jarosław Pięcek, GCI

OSP

Uczcili pamięć Powstańców

Oddali blisko 20 litrów krwi
Aż 50 osób wzięło udział w kolejnej zbiórce krwi. Udało 

się zebrać blisko 20 litrów krwi. Akcję zorganizował Klub Hono-
rowych Dawców Krwi STRAŻAK w Mszczonowie. 

Kolejna zbiórka krwi w Mszczonowie okazała się 
sukcesem. Z 50 osób krew oddały 44. W sumie udało się zebrać 
19.8 litra krwi. Mamy  wakacje,  sezon  urlopowy.  Uważam, 
że  i  tak  zgłosiło  się wiele osób – mówi Emil Koperski, członek 
Klubu Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK” w Mszczonowie.
Jak przyznają organizatorzy przyszli zarówno stali dawcy jak 
i nowe osoby, które krew oddawały po raz pierwszy. Jak przy-
znają, udział w akcji może też pomóc dawcom. Zbiórka krwi jest 
też świetną okazją do regularnego badania się. Krew trafia do 
laboratorium  gdzie  jest  analizowana. Właśnie  podczas  jednej 
ze zbiórek u jednego z dawców wykryto białaczkę – mówi Emil 
Koperski.

Kolejna zbiórka krwi w Mszczonowie planowana jest na 
22 września. 

Jarosław Pięcek, GCI

MOK

Zajęcia plastyczne przyciągały 
najmłodszych

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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czasu na zabawę. Tutaj dzieci mogą się spotkać. Przez to robią 
się też odważniejsze – przyznaje Bogusława Sobieska, babcia 2,5 
rocznej Liliany, która jest najmłodszą uczestniczką zajęć.
Na uczestników czekają kredki, farby i pędzle. Najmłodsi mogą 
też wyczarowywać różne przedmioty z plasteliny. Podczas pierw-
szych zajęć powstawały kolorowe konie i kotki. Dzieci łączyły też 
różne techniki podczas wykonywania prac.
- Powstawały drzewa, które korony miały zrobione dzięki odci-
śnięciu ręki. Dodatkowe elementy obrazka były też tworzone 

z plasteliny – mówi Magdalena Sobieska, prowadząca zajęcia. 
Organizatorzy wyszli też naprzeciw oczekiwaniom rodziców.
- Okazało się, że część dzieci nie mogłaby skorzystać z zajęć w, 
środę w godzinach południowych. Rodzice prosili o ich przeło-
żone na późniejszą godzinę. Zajęcia środowe odbywać się będą 
w godzinach 16-18 – informuje Magdalena Sobieska.
Zajęcia „Kredki, pędzle – aktywne ręce” odbywały się też 
w każdy piątek sierpnia. 

Jarosław Pięcek

Postawili na aktywność
W wakacyjne odbywały się zajęcia dla dorosłych w Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury. Wszystko w ramach hasła „Precz z nudą! 
Wakacje dla aktywnych!”. Rozpoczęto bardzo aktywnie. We 
wtorek o godzinie 10 na pierwszych, wakacyjnych zajęciach fit 
dance spotkały się panie.
- Jest super. W zajęciach bierzemy udział od pięciu lat – mówią 
uczestniczki zajęć. 
Przyznają, że są one nie tylko okazją do poprawy 
kondycji ale również spotkań towarzyskich. Układy 
taneczne chętnie wykorzystują później podczas 
wieczorków tanecznych i imprez. 
- Jest intensywnie, ale bardzo przyjemnie – stwierdzają 
panie.
- Widzę ogromny progres wśród moich „starszaków” 
– przyznaje Magdalena Michałowska, instruktorka 
prowadząca zajęcia w MOK. – Czasem w Żyrardowie 
młodsze uczestniczki są mocno zmęczone układami, 
które tutaj wykonują panie. „Starszaki” radzą sobie 
świetnie również z układami z hantlami czy taśmami 
– dodaje.
Zachęca do udziału w zajęciach wszystkich. Jej zdaniem 
aktywny poranek sprawia, że stajemy się dobrze nasta-

wieni na resztę dnia. Ćwiczenia pozwalają też zachować dobrą 
sylwetkę oraz prawidłową postawę.
- Nastawiamy się na ćwiczenia, które nie obciążają kręgo-
słupa oraz ćwiczenia stabilizacyjne – wyjaśnia instruktorka. – 
Ćwiczenia dla młodszych nakierowane są na poprawę kondycji, 
wzmocnienie ciała oraz ćwiczenia kardio.
Zajęcia fit dance dla dorosłych odbywały się w każdy wtorek 
i czwartek sierpnia. W środy i poniedziałki, dorośli mogli skorzy-
stać z zajęć z gimnastyki zdrowotnej dla dorosłych.

Jarosław Pięcek, GCI 

Śpiewająco na półmetku wakacji
„Wszechstronnie działamy, więc nudy nie znamy” – pod takim 
hasłem odbywały się warsztaty muzyczno-ruchowo-plastyczne 
dla najmłodszych w MOK. W pierwszych zadebiutowało troje 
młodych mieszkańców naszej gminy. Organizatorzy zapraszali 
do udziału wszystkich chętnych.
Co można robić podczas wakacji? Jak do tej pory je spędzano? 
Na te, oraz inne pytania odpowiadali uczestnicy zajęć. Rozmowa 
była jedynie wstępem do zabawy. Przy akompaniamencie 
muzyki dzieci musiały „przepłynąć” pontonami salę. Później 
wrócić tratwą.
- Zajęcia są bardzo fajne i pozwalają atrakcyjnie spędzić wakacje. 
Można ciekawie zagospodarować czas dzieciom – mówi pani 
Ewelina, której dzieci z zajęć w MOK korzystają po raz pierwszy. 
– Mam nadzieję, że w kolejnych zajęciach weźmie udział więcej 
dzieci – dodaje.

Jarosław Pięcek, GCI
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Makiety na ukończeniu
Mszczonów z okresu II wojny światowej oraz Mszczonów przy-
szłości. Uczestnikom zajęć modelarni zostały ostatnie detale, by 
ukończyć obie makiety Mszczonowa. Nagrodą za udział w zaję-
ciach będzie wycieczka do wioski Vikingów. 
- Braliśmy udział w zajęciach sklejania modeli w ubiegłym roku 
– mówią Bartek Jakubczak i Kuba Choiński.
Obaj są miłośnikami modelarstwa. Bartek dodatkowo interesuje 
się historią. W domu ma kilka własnych modeli. Chłopcy bardzo 
chętnie zgłosili się na tegoroczne zajęcia. Zaangażowali się 
w tworzenie historycznej makiety Mszczonowa, bo jak mówią 
lubią historię i militaria.
- Makieta przedstawia bitwę, która rozegrała się 
w Mszczonowie na ryku – opowiada Bartek.
Jak mówią chłopcy, na makiecie jest wszystko co być 
powinno. Zadbano o najmniejsze detale.
- Najdłużej schodzi się z przyklejaniem kamieni – przy-
znaje Matusz Jakubiak.
Najważniejszymi elementami są żołnierze. Wizję Mszczo-
nowa przyszłości roztaczają dziewczęta. 
- Jest lotnisko z samolotami, plaża z palmami oraz park 
wodny – wyliczają Laura, Wiktoria, Agnieszka i Dominika.
Dziewczęta zaangażowały się też w klejenie historycznych 
modeli. Robiły ciężarówki i kuchnie polowe. Wszyscy 
uczestnicy przyznają, że klejenie modeli i tworzenie 
makiety to świetna zabawa. Zdaniem niektórych z powo-
dzeniem może konkurować z grą na komputerze. Skle-
janie modeli wymaga też czasem dużej precyzji.

- Duże elementy skleja się łatwo, ale małe trzeba trzymać pesetą 
i czasem z niej wypadają – przyznaje Agnieszka.
- Małe elementy trudniej jest też pomalować – dodaje Bartek.
Dla części uczestników zajęcia modelarni były pierwszym 
kontaktem z modelami oraz ich tworzeniem. Każdy deklaruje 
jednak, że chętnie weźmie udział w podobnych zajęciach za rok. 
W tym roku, na dzieci czeka niespodzianka.
- Nagrodą za udział w zajęciach będzie wycieczka do wioski 
Vikingów – informuje Aleksandra Kacprzak, prowadząca zajęcia.
Organizatorem zajęć Modelarnia jest Gminne Centrum Infor-
macji w Mszczonowie.

Jarosław Pięcek, GCI

Przez wakacje trwały zajęcia rysowania japońskich 
komiksów manga. Uczestniczy uczyli się trudniej sztuki ryso-
wania postaci, wyrażania emocji, ruchu. Z organizowanych przez 
Gminne Centrum Informacji zajęć skorzystało kilkanaście osób.

- Zajęcia są bardzo  fajne – mówią Agnieszka i Patrycja, 
uczestniczki zajęć. – Rysuję  w  domu  kredkami  i  ołówkiem. 
Najtrudniejsze w mandze jest dla mnie rysowanie ciała. Wydaje 
mi  się,  że  jeśli  już  się  pozna  technikę  nie  jest  to  jednak  takie 
trudne – dodaje Agnieszka.

Choć w zajęciach królują dziewczęta, ale nie brakuje też 
chłopców. Wśród męskich „rodzynków” jest Mateusz.- Mama 
zapisała  mnie  na  zajęcia.  Chciałbym  nauczyć  się  rysować, 
bo  z  plastyki  nie  idzie  mi  najlepiej,  a  chciałbym  mieć  piątkę 
lub  szóstkę – przyznaje chłopiec. – Dla  mnie  najtrudniejsze 
w rysunku jest oddanie emocji – dodaje. W zajęciach wzięli też 
udział pasjonaci mangi. Jednym z nich jest Szymon Wróblewski. 
Jak przyznaje nastolatek rysuje od zawsze.- Mangą zaintereso-
wałem się rok temu, anime poznaję od miesiąca – mówi Szymon. 
Przyznaje, że zajęcia pozwoliły mu poprawić technikę. Poznał też 
bardzo dużo nowych informacji. 

Uczestnicy zajęć poznawali techniki rysunku manga pod 
okiem Karoliny, grafika i miłośniczki tej sztuki oraz tłumaczki 
japońskich komiksów.

- Wszyscy, którzy brali udział w zajęciach zrobili postępy. 
Uwierzyli  też w  swoje możliwości  - mówi prowadząca zajęcia. 
Jak przyznaje prowadząca sekret dobrego rysownika tkwi 
w cierpliwości i sumiennym trenowaniu swojej pasji. Podsumo-
waniem zajęć rysowania japońskich komiksów będzie komiks, 
który stworzą uczestnicy. Historia w nim zawarta ma być zwią-
zana z Mszczonowem.

Jarosław Pięcek, GCI

GCI

Powstanie komiks o Mszczonowie

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mszczonowie przygotowała dla swoich 
najmłodszych czytelników wakacyjne 
propozycje, które zapewnią rozrywkę 
każdemu, kto będzie miał ochotę odwie-
dzić mury instytucji. 

Już na samym początku lipca miło-
śnikom książek zaproponowano czytanie 
w plenerze w ramach akcji „Lektury 
na łonie natury”. Z uwagi na kapryśną 
aurę, spotkanie przeniesiono do biblio-
teki, w której goście mogli się wygodnie 
rozsiąść na puszystym dywanie i posłu-
chać fragmentów „Księgi potworów” 

Michała Rusinka. Wierszowana, bogato 
ilustrowana książka, ukazuje czytelnikom 
świat mitycznych stworzeń – harpi, 
ogrów, gnomów a nawet… rusinek, 
dostarczając najmłodszym wielu cieka-
wych, baśniowych informacji. Po lekturze 
pracownicy zaopatrzyli się w zapasy kolo-
rowej kredy i wraz z dziećmi namalowali 
przed biblioteką ogromnego potwora 
i jego mniejszych towarzyszy – wszystko 
zainspirowane wysłuchaną opowieścią.

Kolejną atrakcją, która czekała na 
czytelników, był dzień gier planszowych. 
Najmłodsi prowadzili zażarte, ale bardzo 

uczciwe, pojedynki korzystając z takich 
tytułów, jak „5 sekund” czy „Tempo!”. 
Rozgrywki uatrakcyjniało to, że ważnym 
elementem każdej był czas, który ogra-
niczał uczestników i zmuszał do szyb-
kiego działania – np. wymyślania haseł 
lub udzielania odpowiedzi. Dzień gier 
był więc nie tylko rozrywką, ale pobudzał 
także najmłodszych do myślenia.

Najwięcej dzieci i młodzieży 
przyciągnęły rozgrywki prowadzone 
na konsoli Xbox One. Tłumnie przybyli 
uczestnicy turnieju mieli okazję zmie-
rzyć się w pojedynkach w FIFĘ 16, Mine-
crafta, Forze 5 oraz Battlefielda 1. Emocje 
grających wypełniły biblioteczną salę, ale 
zdrowy duch rywalizacji sprawiał, że starsi 
pomagali młodszym. Liczyło się więc nie 
zwycięstwo, ale dobra zabawa i zawiązu-
jące się nowe przyjaźnie.

Biblioteka przygotowała także 
niezwykłą atrakcję dla miłośników bajek. 
Pomiędzy regałami z książkami poja-
wiły się… smerfy. W postacie ze znanej, 
belgijskiej opowieści, wcielili się aktorzy 
z teatru Blaszany Bębenek. Na zaim-
prowizowanej scenie pojawili się m.in. 
Papa Smerf, Ważniak, kot Klakier oraz 
Gargamel. Widzowie nie tylko przeży-
wali przygody bohaterów, ale byli także 
zachęcani, by włączyć się w zabawę. 
Przedstawienie „Smerfne przygody” 
miało bowiem interaktywny charakter, co 
niezwykle spodobało się zgromadzonym 
na widowni dzieciom. 

Miłośnicy klocków także znajdą 
wśród propozycji Biblioteki coś dla siebie. 
Lego Day, to akcja stworzona specjalnie 
dla nich. Całodzienne składanie budowli, 
pojazdów oraz ludzi z najsłynniejszych 
klocków świata odbyło się w bibliotece 
dwukrotnie - 18 i 25 lipca. 

Nie tylko mszczonowska Biblio-
teka zaplanowała dla swoich czytel-
ników szereg atrakcji. Również filia 
w Osuchowie zachęca dzieci do wspólnej 
zabawy i poznawania świata. W insty-
tucji odbyły się, między innymi, waka-
cyjne seanse kinowe dla najmłodszych, 
zajęcia plastyczno-literackie „Co robią 
koty?” a także nauka składania origami. 
Młodzi czytelnicy mogli także wziąć udział 
w warsztatach „Oko w oko z bazylisz-
kiem”, podczas których czytanie zostało 
połączone z rysowaniem.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Pełne wrażeń wakacje z Biblioteką

KULTURA
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Mszczonowscy Strzelcy, wraz z przyjaciółmi Pruszkowa 
i Myślenic, uczestniczyli w Pikniku Militarnym „Zawsze blisko - 
razem bezpieczni”, jaki odbył się 6 lipca na błoniach Stadionu 
Narodowego w Warszawie. Został on przygotowany z okazji 
przyjazdu do Polski Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda 
Trumpa. Organizatorem pikniku było Ministerstwo Obrony 
Narodowej i Ambasada USA w Warszawie. 

Głównymi atrakcjami wydarzenia były pokazy ciężkiego 
sprzętu wojskowego polskiej i amerykańskiej armii. Obok 
prezentowane też były zabytkowe pojazdy z okresu II wojny 
światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej. Zobaczyć można 
było, między innymi, słynny wóz pancerny KUBUŚ z Powstania 
Warszawskiego, a także czołg FT-17. Połączona diorama strze-
lecka podzielona natomiast została na dwa tematyczne bloki. 
Mszczonowianie zaprezentowali na niej sylwetki żołnierzy 
i wyposażenie z okresu wojny obronnej`39. Strzelcy Rzeczypo-
spolitej z Pruszkowa i Myślenic pokazywali natomiast publicz-
ności piknikowej współczesne wyposażenie drużyn strzeleckich, 

biorących udział w ćwiczeniach proobronnych. 
Młodzież strzelecka zachęcona przez żołnierzy amery-

kańskich zaczęła wymieniać się z nimi naszywkami. Stąd jedno 
z prezentowanych zdjęć przedstawia amerykańskiego pancer-
niaka z białym, strzeleckim orłem na lewym ramieniu. 

MM

W NUMERZEW NUMERZETRADYCJA I HISTORIA

Obchody święta pułkowego 
Z okazji święta pułkowego 31 pSK (14 lipca) mszczonowscy 
Strzelcy wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Kaniowsz-
czyków oraz ich wrześniowego dowódcy, podpułkownika 
Wincentego Wnuka. Mszę Świętą odprawił ks. proboszcz Parafii 
pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. Po zakończonej Eucha-
rystii Strzelcy zapalili znicze pamięci na wojennych kwaterach 
nowego, mszczonowskiego cmentarza oraz przy pomniku 
Kaniowszczyków, stojącym w historycznym centrum Mszczo-
nowa, gdzie 11 września 1939 roku podkomendni podpułkow-
nika Wnuka rozgromili oddziały XVI Korpusu Pancernego Wehr-
machtu. Foto: Marek Wardak

MM

„31-wszy” wicemistrzem 
25 czerwca mszczonowscy rekonstruktorzy uczestniczyli 

w turnieju retro piłki nożnej w Łowiczu. Odbył się on w ramach 
I Memoriału Zdzisława „Lelona” Lelonkiewicza, żołnierza 10. 
Pułku Piechoty i Armii Krajowej, pasjonata sportu i nauczy-
ciela. Mszczonowianie w ubiegłym roku zajęli w tej rywalizacji 
4 miejsce. W tym roku wywalczyli tytuł wicemistrza. Do udziału 
w turnieju zgłosiło się sześć drużyn, reprezentujących sześć grup 
i stowarzyszeń rekonstrukcyjnych, nawiązujących do tradycji II 
RP.

Mszczonowianie na początku wyszli zwycięsko z grupy A, 
w której rywalizowali z ubiegłorocznym mistrzem drużyną Kozie-
nickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz GRH 
58 Pułku Piechoty z Dzierżoniowa. Z Kozienicami padł remis 2:2 
natomiast Dzierżoniów został pokonany 1:2. W meczu o finał 

„31-wszy” wygrał z SH 37 pułku piechoty z Kutna 1:0 i dopiero 
w finale uległ 0:2 gospodarzom imprezy SH im. 10 Puku Piechoty 
z Łowicza. Kapitanem reprezentacji mszczonowskich rekonstruk-
torów był Paweł Rużyk. 

MM
Foto: Małgorzata Dymecka

GRH „Strzelcy” im. 31 pSK

Piknik militarny z US ARMY
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Film z udziałem mszczonowskich 
rekonstruktorów 
Ostatni dzień zdjęciowy do filmu „BOLIMÓW 1915 – Obłoki 
śmierci” odbył się 16 lipca. W przedsięwzięciu tym uczest-
niczyli także rekonstruktorzy z Mszczonowa. Wcielili się oni 
w rolę carskich i pruskich żołnierzy, walczących w podbolimow-
skich okopach. Na froncie wschodnim, pod Bolimowem, po raz 
pierwszy użyto broni gazowej. Historię tego zdarzenia opowiada 
produkcja. Reżyserem obrazu jest Ireneusz Skruszaj. Premiera 
filmu została zaplanowana na jesień tego roku. 

MM

TRADYCJA I HISTORIA

FORSOWNY POCZĄTEK STRZELECKICH 
WAKACJI 

Osiem dni prawdziwej przygody w gronie wspaniałych 
ludzi, których łączy wspólna pasja. Tak w skrócie można opisać 
początek strzeleckich wakacji, czyli wyjazd do Kotlarni i Bole-
sławca. Wszystko rozpoczęło się od biegu Masters Killer Kotlarnia, 
zorganizowanego przez JW AGAT i Fundację SZTURMAN. 
Specjalsi zaprosili do wspólnego biegania na dystansie 21 kilo-
metrów przedstawicieli wszystkich służb mundurowych, a także 
cywilów. Strzelców na trasie półmaratonu z przeszkodami repre-
zentował Jakub Dymecki z jednostki w Mszczonowie. W grupie 
młodszych biegaczy na dystansie 2100 m wystartowała Karo-
lina Ingarden z Jednostki w Myślenicach (3 miejsce!). Wszyscy 
strzelcy w dniu inicjującym obchody święta Jednostki Agat 
mogli, oprócz zażywania sportowych emocji, zapoznać się także 
ze sprzętem, pojazdami i bronią, jakiej używają agatowcy. 

Kolejne atrakcje czekały uczestników wakacyjnego 
wyjazdu już w Bolesławcu, w koszarach 23 Śląskiego Pułku 
Artylerii. Tu, dzięki dowództwu Jednostki, jej instruktorom 
oraz Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej 
Commando, mundurowa młodzież mogła zmierzyć się 
z własnymi słabościami i przejść szereg interesujących zajęć. 
Szkolenia survivalowe, z samoobrony, pierwszej pomocy przed-
medycznej, rzucania nożem – przeplatały się z innymi atrakcjami 
takimi, jak strzelanie na strzelnicy, czy też spływ wojskowymi 
pontonami po wartkiej Kwisie. Strzelcy odwiedzili też Bazę 
Lotniczą BARYT, gdzie stacjonuje Jednostka Poszukiwawczo 
– Ratownicza. Niemałą atrakcją było ponadto zapoznanie się 

ze sprzętem używanym przez bolesławieckich artylerzystów, 
a także zakosztowanie życia w ich koszarach. Żołnierze dzielili się 
ze strzelcami swoimi doświadczeniami, a także przeegzamino-
wali uczestników szkolenia pod względem sprawności fizycznej. 

Poranki rozpoczynały się rozgrzewką i biegiem na 
dystansie 3 kilometrów. Później przychodził czas na zaliczanie 
testów sprawnościowych, jakie muszą zdawać kandydaci do 
służby wojskowej, a także testów kondycyjnych, którym co roku 
poddawani są żołnierze służby czynnej. Dzień kończyła wizyta 
w Parku Wodnym ORKA w Bolesławcu, gdzie także trzeba było 
ćwiczyć swoje mięśnie, doskonaląc techniki pływackie. 

Wszystkie te forsowne treningi przydały się chociażby 
w trakcie spotkania ze specjalistami od wspinaczki, jakich 
do przeprowadzenia szkolenia dla strzelców delegowało 
dowództwo JW AGAT. Schodzenie po pionowej ścianie, tyrolka 
(zjazd na linie), a także wspinaczka na czas po drabince speleo 
– wszystko to wymagało kondycji i odpowiedniego wyćwiczenia. 
W chwilach odpoczynku uczestnicy szkolenia zwiedzali zabytki 
Bolesławca - jedną z manufaktur bolesławieckiej cermiki, 
lokalne muzeum, a także pułkową izbę tradycji.

W dniu odjazdu, podczas uroczystego apelu, wyróż-
niający się uczestnicy szkolenia otrzymali z rąk dowódcy 23 
Pułku pułkownika dyplomowanego Pawła Świtalskiego, a także 
prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej 
Commando Bogdana Fiałkowskiego, wyróżnienia i certyfikaty. 
Wśród nagrodzonych za wzorową postawę i osiągnięte wyniki 
znaleźli się: Karolina Ingarden, Paweł Szpak, Dominik Maćko-
wiak, Dominik Guzdek, Jakub Dymecki i Paweł Skowyrski.

Piotr Dymecki
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Rok szkolny dobiegł już końca i uczniowie cieszą się 
z wakacji. Nadal docierają do nas jednak informacje o sukce-
sach podopiecznych mszczonowskich szkół. Tym razem pierwsze 
miejsce w konkursie „Klasa ze snów” wywalczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczo-
nowie.

W Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym zmierzyły 
się placówki z wielu regionów Polski. Wśród nich znalazła się 
mszczonowska podstawówka. Zadaniem uczniów było przygo-
towanie prac plastycznych oraz filmów na temat „Bohater mojej 
ulubionej lektury na lekcji w nowoczesnej klasie ze snów”. 

Liczba nadesłanych prac oraz ich poziom przeszły nasze 
najśmielsze  oczekiwania – informuje Marta Palusko, koor-
dynator projektów edukacyjnych MultimediawSzkole.pl  – 
Komisja  konkursowa  pracowała  przez  wiele  dni.  Wybór  był 
bardzo  trudny.  Byliśmy  też  świadkami  niezwykle  wyrównanej 
walki na portalu facebook.com. W efekcie mieliśmy wielką przy-
jemność  spotkać  się  z  laureatami  i  wyróżnionymi  na  uroczy-
stości wręczenia nagród w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 
Niektórzy nagrodzeni pokonali ponad 500 km, żeby z nami być! 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Frekwencja była 
znakomita! – dodaje.

Konkurs dla mszczonowian zakończył się wielkim 
sukcesem. Przygotowany przez nich film zebrał najwięcej 
głosów na profil facebook konkursu. Uczniowie wygrali dla 
szkoły monitor interaktywny TouchScreen 55 Pro2 z kompu-
terem OPS i systemem Windows 10. 

Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego 
„Klasa ze snów” odbyła się pod honorowym patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Lubuskiego 
Kuratora Oświaty, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Małopolskiego 
Kuratora Oświaty, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Podkar-
packiego Kuratora Oświaty, Śląskiego Kuratora Oświaty, Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Oprac. Jarosław Pięcek, GCI
Foto. ViDiS SA

Koniec czerwca zawsze jest czasem, w którym matu-
rzyści poznają wyniki, jakie uzyskali podczas egzaminu dojrza-
łości. W Zespole Szkół w Mszczonowie swoją wiedzę sprawdzało 
32 absolwentów. 78,1% z nich zakończyło egzamin dojrza-
łości z pozytywnym wynikiem. Z informacji na stronie OKE 
w Warszawie wynika, że w województwie mazowieckim zdawal-
ność matur w liceach i technikach wyniosła  80%, a w powiecie 
żyrardowskim 74%.

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 16 
tegorocznych absolwentów w zawodzie technik ekonomista, 4  
techników spedytorów  i 12 techników ogrodników. 

Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie ZS, którym nie 
powiodło się podczas majowej sesji egzaminu dojrzałości, mają 
prawo do poprawki w sierpniu. Warunkiem takiej możliwości 
jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu. 

Wszystkim maturzystom gratulujemy sukcesów!
Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

ZS w Mszczonowie

Doskonałe wyniki maturzystów 
Zespołu Szkół

SP w Mszczonowie

Wygrali komputer i monitor 
interaktywny
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Bookcrossing, czyli 
idea nieodpłatnego przeka-
zywania książek, zagościł na 
mszczonowskim przystanku 
autobusowym. W słoneczny, 
sierpniowy dzień, przy kiosku 
Ruchu zamontowano regały 
z półkami, na których każdy 
przechodzień może zostawić 
lekturę, która jest mu już 
niepotrzebna, lub którą 
chciałby podzielić się z innymi. 
Oczywiście, pożądane jest, by 
przeczytaną książkę zwrócić 
po to, by mogła ona znaleźć 
kolejnego odbiorcę.

Inicjatorami i wyko-
nawcami pomysłu byli Anna 
Czarnecka, dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie, oraz agent 
Ruchu Tadeusz Garecki. 
Właśnie oni kilka miesięcy 
temu zauważyli, że wielu 
podróżnych, szczególnie tych, 
udających się w dalekie trasy, 
nie ma co zrobić z czasem 
oczekiwania na środek komu-
nikacji. Zaproponowali więc 
im skorzystanie z idei book-
crossingu i spędzenie go 
z książką. Regały oraz same 
pozycje do przeczytania 
zapewniła Miejska Biblioteka 
Publiczna. W akcję zaanga-
żowali się także p. Kazimierz, 
który podzielił się swoją 
kolekcją lektur historycznych, 

i anonimowa pani, która 
bookcrossingowe półki 
zapełniła książkami 
kucharskimi. Montażem 
instalacji zajął się 
Tadeusz Garecki, przy 
którego kiosku znalazła 
ona swoje miejsce. Cała 
akcja jest skierowana, 
oczywiście, nie tylko do 
podróżnych, ale wszyst-
kich tych, którzy chcie-
liby spędzić swój czas 
z wartościową lekturą. 
Bookcrossingowe regały 
cieszą się ogromnym 
z a i n t e r e s o w a n i e m 
a organizatorzy mają 

UWAGA
KONKURS

„MSZCZONOWSKIE TALENTY 
KULINARNE – CIASTO PALCE 

LIZAĆ”
ORGANIZATOR: Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy 
w Mszczonowie zaprasza do udziału w konkursie 

kulinarnym z pieczenia ciast.

Konkurs skierowany jest do osób w różnym wieku (mile 
widziane osoby po 60-tym roku życia) i ma charakter 

otwarty.

ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ 
W KONKURSIE, NALEŻY:

• Zgłosić się do konkursu dzwoniąc na numer (46) 857 
1663, do dnia 29 września 2017r.

• Pobrać formularz zgłoszenia w sekretariacie MOK, 
w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Mszczonowie, albo ze strony internetowej 
www.mok.mszczonow.pl

• Upiec ciasto i przynieść je do Ośrodka Kultury w dniu 7 
października o godz. 16.00

NA LAUREATÓW CZEKAJĄ 
ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Serdecznie 
zapraszamy

Inicjatywa

Mszczonowski bookcrossing

nadzieję, że nie będzie to 
ostatnia, wspólna inicjatywa 
mająca na celu promowanie 
czytelnictwa. Liczą także na 
wsparcie mieszkańców, którzy 
podzielą się swoimi książ-
kami a także będą korzystać 
z już zgromadzonych. Warto 
podkreślić, że pomysłodawcy 

nie odnotowali do tej pory 
żadnego przypadku dewa-
stacji instalacji bookcrossin-
gowej, co najlepiej świadczy 
o jej znaczeniu dla lokalnej 
społeczności.

Dagmara Bednarek, 
GCI

MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA / REKLAMY
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PIERWSZE KROKI
W BIZNESIE

BEZPŁATNE SZKOLENIE

dla mieszkańców Mszczonowa*

Gminne Centrum Informacji zaprasza na:

(pierwszeństwo mają osoby z obszarów objętych
programem rewitalizacji miasta**)

Gminne Centrum Informacji
ul. Żyrardowska 4, Mszczonów

tel.: 46 857 30 71

osobiście w siedzibie GCI

INFORMACJE:

ZAPISY:

TERMIN 
SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: 

do 29.10.2017

TERMIN KURSU: 
listopad 2017

* liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
** informacje nt. rewitalizacji dostępne w załączniku

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGLOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
   PRZECIW OWADOM

 * WERTIKALE

602 737 617

Zatrudnię pracowników 
do magazynu - rekontrola 
towaru, 
umowa o pracę + premie, 
Centrum Dystrybucyjne 
Mszczonów, 786-857-912

PODZIĘKOWANIE
dla Pana Starosty Wojciecha 

Szustakiewicza i Pana Burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka

Mieszkańcy sołectwa Piekarowo 
dziękują za wybudowanie drogi 
powiatowej od skrzyżowania 
w Piekarach do skrzyżowania z drogą 
gminną Gąba – Budy-Zasłona.
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

Sklep spożywczy w pawilonie „HERMES” 
zaprasza do zakupów: 
- szeroki asortyment pysznych ciast domowych - cena  16,20/g
- uruchomiliśmy liczne promocje - co tydzień niskie ceny !!!
- przy zakupie w kw. od 20,00 zł - kubek gorącej kawy - gratis !

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy  
  Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537
- STAR 200 W-3 ubezpieczony,  
  zarejestrowany tel. 606 389 428
- Zamrażarka  używana, sprawna -  
  tel. 694 929 537
 
  DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na 
parterze  oraz biurowe na II piętrze pawilonu 
“Hermes”  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 

- Lokal po gabinecie lekarskim o pow. 43 m2 
przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie 
tel. 606 389 428

WYPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 
w magazynie SH-U w Mszczonowie ul. Grójecka 114       
tel. 46 – 857 17 71

znaczna obniżka ceny
L.p Nazwa towaru             j.m. ilość
 ( stolarka )  
1. Drzwi pokojowe „70” szt.    1
2. Drzwi pokojowe z szybą „80” szt.    5
3. Ościeżnica „70” szt.    9
4. Okno 07/06 szt.    2
5. Okno 26/27 ( wys. 85 x 146 cm) szt.    1
6. Drzwi balkonowe z szybą   

(wys.232 x 90cm)
szt.    2

( budowlanka )  
1. Wełna mineralna m2 27,6
2. Profile aluminiowe do styropianu „80” szt.     4
3. Profile aluminiowe do styropianu „100” szt.   22
4. Profile aluminiowe narożnikowe szt.   10
5. Profile aluminiowe do montażu płyt 

karton – gips.
szt.   

6. Papa czarna budowlana (400 x 200) szt.    
7. Papa zwykła ( bordo ) szt.

Magazyn z art. do 
produkcji rolniczej  
w Mszczonowie,  
ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje w konkurencyjnych 
cenach:

-  pasze drobiowe, śruty,  
   otręby
-  ziemię ogrodniczą
-  sznurek do pras
-  sól lizawkę

Sklepy spożywczo- 
przemysłowe 
w Osuchowie, 
Bobrowcach, 

Piekarach 
i Lutkówce posiadają 
w sprzedaży wysokiej 

jakości sznurek 
do pras Chemitex 

Sochaczew -  
tel. 46-8571770, 

46-8571771.

Wyprzedaż art. 
pasmanteryj-

nych m.in.
suwaki, rzepy, 

duży wybór 
guzików i inne 

w sklepie 
spożywczo - 

przemysłowym 
w Osuchowie 

tel. 668 893 490
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PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
           tel. 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, e-mail: dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl, mszczonow@interia.pl,   
       e-mail w sprawie reklam: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl 
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

DRUK:  Drukarnia Offsetowa “Alterna”, Zakład Fundacji Źródło Życia Budy Zasłona, ul. Źródlana  1, 96-320 Mszczonów

Materiałów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  i redagowania  tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy. Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę. 

Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 tys. szt.

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: 

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

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

Informacja z Urzędu Miejskiego
Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat w formie 
przelewów bankowych przez internet na Państwa indywidualne 
konta bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub zawiado-
mieniu.
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