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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 września 2017 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zgromadzeni wysłuchali 
sprawozdań z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz organizacji pozarządowych promujących aktywność fizyczną. Radni 
podjęli także szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz realizacji projektu Miejskiego Przedszkola. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Zientek.

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie z działalności Ośrodka 

Sportu i Rekreacji złożył jego dyrektor, 
Michał Szymański. Przypomniał zebranym, 
że instytucji nadal podlegają hala spor-
towa, kompleks boisk Orlik oraz Termy 
Mszczonów. Dyrektor Szymański opowie-
dział o wybranych imprezach sportowych 
organizowanych przez OSiR: Amatorskich 
Mistrzostwach Hokeja na Lodzie, rajdach 
rowerowych, cyklu zawodów Grand Prix 
w tenisie stołowym, turnieju firm w piłce 
nożnej halowej i ulicznym biegu sylwe-
strowym. Kierujący działalnością Ośrodka 

podkreślał, że z roku na rok rośnie liczba osób biorących udział 
w wydarzeniach a także omówił statystyki korzystania z obiektów 
sportowych, wypożyczalni rowerów i kijków do nordicwalkingu 
czy lodowiska. Dyrektor Szymański podkreślał, że obiekt Term 
oferuje liczne promocje, między innymi dla rolników, seniorów 
oraz rodzin wielodzietnych. W swoim wystąpieniu podsumował 
także akcje dla dzieci, wakacyjną i zimową. Nie zapomniał także 
o przedstawieniu dodatkowych atrakcji, które oferuje kompleks 
Term – np. groty solnej, która jest bardzo popularna wśród 
odwiedzających. Kierujący Ośrodkiem przedstawił także infor-
macje dotyczące dotacji przekazywanych organizacjom pozarzą-
dowym na zadania publiczne z zakresu propagowania sportu.

Na zakończenie swojej prezentacji dyrektor Szymański 
przypomniał, że w przyszłym roku kompleks Term obchodzić 
będzie swoje 10-lecie, a w 2019 r. minie 20 lat od powołania 
instytucji. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował 
występującemu za pracę całego Ośrodka.

Działalność organizacji sportowych
Kolejnym punktem sesji Rady Miejskiej była ocena dzia-

łalności organizacji sportowych na terenie gminy Mszczonów. 
Jako pierwszy sprawozdanie z działalności KS „Mszczonowianka” 
przedstawił jego prezes, Zdzisław Banasiak. Klub liczy obecnie 

ok. 220 zawodników, podzielonych na 
różne drużyny w zależności od wieku i płci. 
W bieżącym sezonie do Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej „Mszczonowianka” 
zgłosiła łącznie 7 zespołów. Najmłodszy 
z nich liczy około 40 dzieci w wieku 5-10 
lat i nosi nazwę Smurfy. Prezes Banasiak 
opowiedział także zebranym o sukcesach 
swoich zespołów, wśród których na szcze-
gólną uwagę zasługuje 3 miejsce pierwszej 
drużyny seniorskiej w rozgrywkach IV Ligi 
w sezonie 2016/17.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpij-
czyk 2008” podczas obrad reprezentował 
Grzegorz Piątkowski. Podkreślał, że Stowa-
rzyszenie, oprócz prowadzenia swoich 
zespołów, przygotowuje także zawod-
ników na turnieje międzyszkolne. Obecnie 
w UKS działają cztery sekcje: siatkówki (ok. 
65 osób), pływania (ok. 30), piłki ręcznej 
(ok. 40) i koszykówki (ok. 90). Łącznie Klub 
zrzesza ok. 225 zawodników na co dzień 
uczących się w lokalnych szkołach, także 
tych na poziomie ponadgimnazjalnym.

Nauczyciel wychowania fizycznego 
w szkole podstawowej, Marcin Melon, 

przedstawił propozycję zorganizowania obozu żeglarskiego dla 
uczniów klas 4-5. Coroczny wyjazd byłby poprzedzany całorocz-
nymi zajęciami ogólnorozwojowymi, lekcjami pływania, pierw-
szej pomocy, ratownictwa z elementami nurkowania ze specja-
listycznym sprzętem. Wiceprzewodniczący Zientek podziękował 
obydwu nauczycielom za wszechstronną działalność i ciekawe 
pomysły.

W imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lutkówce 
sprawozdanie złożył Marek Sikora. Stowarzyszenie prowadzi 
dwie sekcje sportowe – hokeja na trawie oraz tenisa stołowego. 
Każda z nich liczy ponad 30 zawodników i jest podzielona na dwie 
kategorie wiekowe. Zarówno hokeiści, jak i tenisiści, odnoszą 
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wiele sukcesów w zawodach lokalnych oraz 
poza terenem gminy. Wiceprzewodniczący 
Andrzej Osiński podziękował przedstawicie-
lowi UKS Lutkówka za to, że dzięki tej dzia-
łalności młodzież z terenów wiejskich ma 
ciekawą alternatywę spędzania wolnego 
czasu.

Kolejną prezentowaną organizacją 
było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
„Fresh”, o którym opowiedziała jego prezes 
Katarzyna Malinowska. SKF działa od drugiej 
połowy 2014 r. i obecnie prowadzi 4 grupy 
taneczne – 3 prezentacyjne oraz najmłodszą 
– baletową.  Stowarzyszenie utrzymuje 
się główne ze składek członkowskich od 
rodziców podopiecznych, którzy dodatkowo 
finansują także wyjazdy na turnieje, zakup 
strojów itp. „Fresh” zrzesza 70 czynnych 
uczestniczek w wieku 5-17 lat.

Po wysłuchaniu wszystkich spra-
wozdań radna Barbara Gryglewska podkre-

ślała, że władze miasta są dumne z działalności organizacji 
promujących sport, ponieważ odciągają one młodych od 
komputera, dodatkowo dbając o ich zdrowie. Słowa uznania do 
zgromadzonych przedstawicieli NGO skierował także wiceprze-
wodniczący Zientek, który docenił ich zaangażowanie i pracę 
na rzecz lokalnej społeczności. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
także podziękował działaczom za ich trud i życzył powodzenia 
w propagowaniu sportu na terenie gminy Mszczonów. W imieniu 
reprezentantów organizacji za współpracę z władzami gminy 
podziękował prezes KS „Mszczonowianka”, Zdzisław Banasiak.

Podjęte uchwały
Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła zebranym 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za sześć 
miesięcy 2017 r. Podkreślała, że finanse samorządu uzyskały 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. plan dochodów zrealizo-
wano w ok. 47%, zaś wydatków – w ok. 41%. Skarbnik przedsta-
wiła także korekty, które będą dokonane w bieżącym budżecie 
oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które one 
spowodowały. Kolejny dokument dotyczył poboru podatku 
w drodze inkasa.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa 
Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz Marków-
-Towarzystwo. Obszar ten zostanie przeznaczony pod zabudowę 
produkcyjną oraz na działalność z zakresu gospodarowania 
odpadami. Kolejny projekt uchwały dotyczył wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w dzielnicy przemysłowej – w sąsiedztwie 
firmy Keramzyt. Trzeci zaprezentowany dokument określi przy-
szłe położenie przystanków komunikacyjnych będących własno-
ścią gminy. W związku z koniecznością usprawnienia dowozu 
dzieci do szkół, nowy postój zostanie utworzony w miejscowości 
Gurba, a w Mariance zostanie przesunięty jeden z już istnieją-
cych.

Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 
przedstawiła skargę na burmistrza Kurka, która została złożona 
przez Fundację „Zielony Pies”. Zgromadzeni radni uznali skargę 
za bezzasadną.

Dwa projekty uchwał zgromadzonym radnym przedsta-
wiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Ewa Zielińska. Pierwszy 
z nich dotyczył zatwierdzenia do realizacji projektu „Zabawa 
uczy i doskonali”, który będzie współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Miej-
skie Przedszkole. Zmianie ulegnie dokument powołujący CUW. 
Wprowadzana korekta obejmować będzie listę placówek oświa-
towych obsługiwanych przez jednostkę a konieczność tę wywo-
łały zmiany w sieci gminnych szkół.

Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
złożył sprawozdanie z działalności organu pomiędzy sesjami 
RM. W okresie tym przeprowadzono 2 kontrole – w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej (zasadność przyznawania pomocy), 
Centrum Usług Wspólnych (finanse Miejskiego Przedszkola) 
oraz analizę budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przedstawił działalność 
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”. Głównym 
przedmiotem działalności ZM jest prowadzenie wspólnej 
pracowni urbanistyczno-projektowej, z której korzystają 
wszystkie zrzeszone jednostki samorządowe. W ramach Związku 
prowadzona jest także wspólna Zbiornica Sanitarna Zwierząt 
Padłych.

Działalność burmistrza i wolne wnioski
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz wydał 8 zarzą-

dzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych, powołania komisji 
w sprawie sprzedaży działki sąsiadującej z kompleksem Term 
oraz ustalenia terminów składania wniosków o dofinansowanie 
wyprawki szkolnej.

Burmistrz Kurek poinformował zebranych, że na początku 
października z ruchu zostanie wyłączona droga nr 50, ponieważ 
będą na niej budowane rondo i nakładki. Jej ponowne urucho-
mienie jest planowane przed 1 listopada. Z tym dniem związana 
była także kolejna informacja burmistrza, który oznajmił, że we 
Wszystkich Świętych zabronił handlu przed obiektami cmentar-
nymi. 

W ramach wolnych wniosków Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Mszczonowie, asp. sztab. Bernard Grzejsz-
czak, na prośbę radnych opowiadał o śledztwie w sprawie 
podpaleń. Nadal prowadzone są czynności dochodzeniowe 
i w związku z tym nie mógł wyjawić zbyt wielu szczegółów 
sprawy. Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński zwrócił się 
z prośbą o dodatkowe patrole na wsiach, ponieważ nadal trwa 
proceder kradzieży owoców od sadowników. Z podobnym wnio-
skiem zwrócił się radny Krzysztof Krawczyk, który apelował 
o częstsze interwencje w sąsiedztwie zabudowań Geotermii. 
Postulaty od mieszkańców Osuchowa przedstawił burmistrzowi 
wiceprzewodniczący Marek Zientek. Na tym zakończono sesję 
Rady Miejskiej, podczas której zatwierdzono wszystkie projekty 
uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI
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12 września 2017 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
była  działalność  organizacji  sportowych 
w  gminie  Mszczonów.  Zgromadzeni 
dyskutowali także nad sprawami związa-
nymi z tą tematyką. 

Posiedzenie komisji otworzyła 
jej przewodnicząca, radna Barbara 
Gryglewska. W pracach uczestniczyli 
także członkowie: radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński,  radny Andrzej 
Osial, radny Robert Głąbiński, radny Jerzy 
Siniarski oraz radny Krzysztof Krawczyk. 
Gościnnie w obradach wziął także udział 
przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Klub Sportowy „Mszczono-
wianka”

Jako pierwszy sprawozdanie 
z działalności KS „Mszczonowianka” 
przedstawił prezes Zdzisław Banasiak. 
Od początku stycznia 2016 r. do połowy 
2017 r. Klub liczył ok. 220 zawodników 
różnej płci i wieku zrzeszonych w sekcji 
piłki nożnej. Omawiany okres przyniósł 
zgłoszenie ok. 20 kobiet do rozgrywek 
IV Ligi. W Klubie działają także drużyny 
młodzieżowe a nawet ekipa najmłod-
szych – Smurfy – ok. 40 dzieci w wieku 
5-10 lat. Łącznie „Mszczonowianka” zgło-

siła w tym sezonie 
do Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej 
7 drużyn.

P r e z e s 
Banasiak opowie-
dział zebranym 
o sukcesach swoich 
zespołów, wśród 
których na szczególną 
uwagę zasługuje 3 
miejsce pierwszej 

drużyny seniorskiej w rozgrywkach IV Ligi 
w sezonie 2016/17. Treningi wszystkich 
zespołów rozpoczynają się na długo przed 
rozpoczęciem wszystkich zmagań i odby-
wają się nie tylko na boiskach klubowych, 
ale także w mszczonowskiej Hali Spor-
towej, kompleksie Orlik oraz poza grani-
cami gminy. 

Kierujący Stowarzyszeniem wspo-
mniał także o obchodach 60-lecia, które 
odbyły się 11 czerwca br. oraz działal-
ności gospodarczej, z której dochody są 
przeznaczane na bieżące funkcjonowanie 
Klubu.

Projekt obozu żeglarskiego
Kolejnym prze-

mawiającym był Marcin 
Melon – nauczyciel 
wychowania fizycz-
nego w mszczonowskiej 
szkole podstawowej. 
Przedstawił on członkom 
Komisji plan zorgani-
zowania obozu żeglar-
skiego dla uczniów klas 
4-5. Wydarzenie miałoby 

być zwieńczeniem całorocznych zajęć 
obejmujących m.in. ratownictwo wodne 
i naukę nurkowania z akwalungiem. 
Poprzez lekcje i obóz żeglarski Marcin 
Melon chce nie tylko poszerzyć lokalną 
ofertę sportową, ale także rozwijać 
w młodych cechy charakteru, które będą 
przydatne w dorosłym życiu. Propo-
zycja powstania sekcji żeglarskiej, która 
mogłaby zostać przyłączona do Stowa-
rzyszenia UKS „Olimpijczyk”, spotkała 
się z dużym zainteresowaniem radnych. 
Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski i prze-
wodniczący Łukasz Koperski poprosili 
pomysłodawcę o przygotowanie szczegó-
łowego planu organizacyjnego i finanso-
wego.

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Fresh”

Kolejną prezen-
towaną organizacją 
było Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej „Fresh”, 
o którym opowiedziała 
jego prezes Katarzyna 
Malinowska. SKF działa 
od drugiej połowy 2014 
r. i obecnie prowadzi 
4 grupy taneczne – 3 

prezentacyjne oraz najmłodszą – bale-
tową.  Stowarzyszenie utrzymuje się 
główne ze składek członkowskich od 
rodziców podopiecznych, którzy dodat-
kowo finansują także wyjazdy na turnieje, 
zakup strojów itp. „Fresh” zrzesza 70 
czynnych uczestniczek w wieku 5-17 lat. 
W obecnym roku  młode tancerki wzięły 
udział w 3 konkursach, które zakończyły 
się sukcesami mszczonowskich zespołów. 
Katarzyna Malinowska zwróciła także 
uwagę, że byłe podopieczne Stowarzy-
szenia pielęgnują swoją pasję i zdarza 
się, że wiążą z nią swoje przyszłe kariery 
zawodowe.

Uczniowskie Kluby Sportowe
O Uczniowskim 

Klubie Sportowym „Olim-
pijczyk” opowiedział jego 
reprezentant, nauczy-
ciel wychowania fizycz-
nego Jarosław Sawicki. 
Obecnie w UKS działają 
cztery sekcje: siatkówki 
(ok. 65 osób), pływania 
(ok. 30), piłki ręcznej (ok. 

40) i koszykówki (ok. 90). Łącznie Klub 
zrzesza ok. 225 zawodników na co dzień 
uczących się w lokalnych szkołach, także 
tych na poziomie ponadgimnazjalnym. 
Zajęcia sportów zespołowych odby-
wają się na Hali Sportowej a pływania – 
w obiekcie mszczonowskich Term.

Prezes Uczniowskiego Klubu Spor-
towego w Lutkówce, Grzegorz Olczak, 
przedstawił działalność swojego Stowa-

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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rzyszenia, które zrzesza 
członków podzielonych na 
dwie sekcje – tenisa stoło-
wego i hokeja na trawie. 
Każda z nich liczy ponad 
30 zawodników i jest 
podzielona na dwie kate-
gorie wiekowe. Zarówno 
hokeiści, jak i tenisiści, 
odnoszą wiele sukcesów 

w zawodach lokalnych oraz poza terenem 
gminy. UKS w Lutkówce pomaga także 
w organizacji cyklu turniejów Grand Prix 
Mszczonowa w tenisie stołowym. Sekcja 
ta przygotowuje także zawody okoliczno-
ściowe i szkolne.

Po wysłuchaniu wszystkich 
sprawozdań przewodnicząca Barbara 
Gryglewska podziękowała przedstawi-
cielom organizacji za ich działalność na 

rzecz promowania sportu i aktywnego 
stylu życia. Podkreśliła także, jak ważne 
jest to zadanie zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, gdy dzieci i młodzież kuszą tak 
liczne rozrywki związane z nowymi tech-
nologiami. Przewodnicząca Gryglewska 
przypomniała także, że sport, szcze-
gólnie zespołowy, rozwija w młodych 
wiele ważnych cech oraz promuje istotne 
wartości, które uczniowie pielęgnują 
potem w dorosłym życiu.

Projekty uchwał
Dwa projekty uchwał zgroma-

dzonym radnym przedstawiła dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. 
Pierwszy z nich dotyczył zatwierdzenia do 
realizacji projektu „Zabawa uczy i dosko-
nali”, który będzie współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Koszt całego przedsię-
wzięcia, to ponad 765 tys. zł, z czego 
dofinansowanie wyniesie ok. 612 tys. 
zł. Projekt dotyczyć będzie Miejskiego 
Przedszkola. W ramach realizacji zostanie 
m.in. zakupione wyposażenie, pomoce 
naukowe i opłacone pensje nauczycieli. 
Drugi projekt uchwały dotyczył zmian 
w dokumencie powołującym Centrum 
Usług Wspólnych. Niezbędne korekty 
zostały spowodowane reorganizacją 
szkół, która dostosowała je do wymagań 
reformy oświatowej. Na tym zakończono 
obrady Komisji, podczas których radni 
pozytywnie zaopiniowali przedłożone 
projekty uchwał oraz dyskutowali o dzia-
łalności organizacji sportowych w gminie.

Dagmara Bednarek, GCI

25 września 2017 r.

Głównymi  tematami  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  były  analizy  wyko-
nania budżetu gminy Mszczonów za I pół 
roku 2017 r. oraz Ośrodka Sportu i Rekre-
acji za 2016 r.  i bieżące półrocze. Oprócz 
tego  zaopiniowano  także  materiały  na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej.

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.

Sprawozdanie z wykonania 
budżetu OSiR za I półrocze 2017 r. złożyła 
główna księgowa instytucji, Emilia Kier-
lanczyk. W bieżącym roku zaplanowano 

wydatki Ośrodka na poziomie ponad 
4 mln zł. Jak powiedziała księgowa 
instytucji, są one realizowane zgodnie 
z planem. Emilia Kierlanczyk przedsta-
wiła także sprawozdanie z przyznawania 
dotacji dla organizacji pozarządowych 
na realizację zadań publicznych. W 2016 
i 2017 r. dodatkowe środki były prze-
znaczane na promocję wielu dziedzin 
sportowych: piłki nożnej, lekkoatletyki, 
siatkówki, hokeja na trawie, piłki ręcznej, 
koszykówki, pływania, tenisa stołowego, 
tańca cheerleaders oraz krajoznawstwa. 
Wszystkie organizacje, które otrzymały 
środki w poprzednim roku, wywiązały się 
z realizowanych zadań oraz przedstawiły 
sprawozdania finansowe. Koszty każdego 
działania były także częściowo pokry-
wane z własnych pieniędzy NGO.

O miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego obejmu-
jącym fragment miejscowości Grabce 
Józefpolskie oraz Marków-Towarzystwo 
opowiedziała Aleksandra Miastowska – 

przedstawicielka biura urbanistycznego. 
Omawiany teren obecnie nie jest zagospo-
darowany. Wskutek zmiany planu obszar 
ten zostanie przeznaczony pod zabudowę 
produkcyjną oraz na działalność z zakresu 
gospodarowania odpadami. Jak wyjaśnił 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, pozy-
skano inwestora, który jest zaintereso-
wany stworzeniem na części omawianego 
terenu przedsiębiorstwa oczyszczającego 
osadniki wód deszczowych. Włodarz 
Mszczonowa podkreślił również, że plany 
swoich działań przedsiębiorstwo konsul-
towało z okolicznymi mieszkańcami.

Kolejne projekty uchwał przed-
stawiła Teresa Koszulińska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
Pierwszy z nich dotyczył wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w dziel-
nicy przemysłowej – w sąsiedztwie 
firmy Keramzyt. Drugi projekt uchwały 
określi przyszłe położenie przystanków 
komunikacyjnych będących własno-
ścią gminy. W związku z koniecznością 
usprawnienia dowozu dzieci do szkół, 
nowy postój zostanie utworzony w miej-
scowości Gurba, a w Mariance zostanie 
przesunięty jeden z już istniejących. 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych Ewa Zielińska przedstawiła zebranym 
radnym plan uchwały zatwierdzającej 
projekt „Zabawa uczy i doskonali”, który 
będzie realizowany przez Miejskie Przed-
szkole. Zmianie ulegnie także dokument 
powołujący CUW. Wprowadzana korekta 
obejmować będzie listę placówek oświa-
towych obsługiwanych przez jednostkę 
a konieczność tę wywołały zmiany w sieci 
gminnych szkół.

Skarbnik Jadwiga Barbulant szcze-
gółowo przedstawiła członkom Komisji 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy Mszczonów za I półrocze 2017r. 
Podkreślała, że gospodarka finansowa 
samorządu w omawianym okresie 
uzyskała pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. W ciągu pierw-
szych sześciu miesięcy 2017 r. plan 
dochodów zrealizowano w ok. 47%, zaś 
wydatki – w ok. 41%. Skarbnik przed-

stawiła także korekty, które będą doko-
nane w bieżącym budżecie oraz zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
które one spowodowały. Kolejny doku-
ment dotyczył poboru podatku w drodze 
inkasa. Podczas obrad Komisji jej człon-
kowie pozytywnie zaopiniowali wszystkie 
przedstawione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek odpo-
wiada na pytania o inwestycjach prze-
prowadzanych w gminie Mszczonów. 

Panie Burmistrzu, wakacje były 
w Gminie Mszczonów okresem, 
w którym pod względem inwesty-
cyjnym wiele się działo. Część prac już 
została zakończona. Wiele zostanie sfinalizowanych we wrze-
śniu. Które z inwestycji uważa Pan za kluczowe? 
Wszystkie są ważne i świadczą o tym, iż Gmina Mszczonów 
nieprzerwanie się rozwija. Zacznę może jednak od udzie-
lenia informacji na temat poprawy stanu naszych dróg i ulic. 
Faktycznie nie brakuje nam teraz inwestycyjnego „zamieszania”. 
W centrum miasta najłatwiej się o tym przekonać jadąc ulicą 
Warszawską. Jej odcinek na długości od Term po rondo przy 
Szkole Podstawowej to pokaźnych rozmiarów plac budowy. 
Przebudowa ulicy daje się nieźle we znaki kierowcom. Staramy 
się, aby ukończyć prace jak najszybciej, gdyż dobrze wiemy, jak 
intensywny ruch panuje na tym odcinku w okresie dowożenia 
dzieci do szkół. Zgodnie z planem finisz rozpoczętych działań 
nastąpi we wrześniu. Drogowe prace modernizacyjne zakoń-
czyły się natomiast na: ulicy Ogrodowej w Olszewku, ulicy Dział-
kowej w Nosach Poniatkach, ulicy Leśnej w Osuchowie i ulicy 
Spokojnej w Dwórznie. W samym Mszczonowie zmodernizo-
wano nawierzchnie na ulicach: Piekarskiej, Olchowej, Żyrardow-
skiej i Fabrycznej. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym poło-
żyliśmy nową nawierzchnię asfaltową w Piekarowie i zmoder-
nizowaliśmy skrzyżowanie w Badowo – Dańkach. We wrześniu 
przyjdzie jeszcze kolej na remonty ulic: Leśnej oraz Głównej 
w Zdzieszynie, Głównej w Szeligach i Granicznej w Lublinowie. 
Pod koniec października przebudowana zostanie ponadto ulica 
Sosnowa we wsi Gąba. 

W co jeszcze,oprócz dróg, inwestowane są obecnie gminne 
fundusze?
W październiku zakończymy remont wiaduktu nad 

linią kolejową Centralnej Magistrali Kolejowej w miejscowości 
Powązki. Trwa też termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Osuchowie (Zespół Szkół Publicznych i budynek 
komunalny z siedzibą GCI), a także w Piekarach (Szkoła Podsta-
wowa). W wymienionych obiektach docelowo działać będą 
gazowe pompy ciepła i fotovoltanika. Cały proces zmian 
w obiektach już się rozpoczął. Stan zaawansowania prac jest 
różny. Koniec całego procesu, to dopiero maj 2018 roku. 

Mieszkańcy oczekują też zapowiadanych inwestycji na tere-
nach przykościelnych, czyli przebudowy parku miejskiego 
i stworzenia tzw. rekreacyjnych błoni mszczonowskich.
To, oczywiście, część planu rewitalizacji Mszczonowa. Prace 
rewitalizacyjne, które zapowiadaliśmy już w tamtym roku, są 
niestety poważnie opóźnione. Za ten stan rzeczy odpowiada 
przeciągający się w Urzędzie Marszałkowskim proces oceny 
zgłoszonych wniosków o dofinansowanie. My, oczywiście,zło-
żyliśmy wymaganą dokumentację w terminie. Ufam, że Urząd 
Marszałkowski przyspieszy ocenę wniosków. 

Wśród mieszkańców panuje też przekonanie, że opóźniają się 
prace przy budowie parku wodnego Suntago we Wręczy. Czy 
to prawda?
Ta potężna inwestycja nie jest prowadzona przez Gminę. Jednak 
o jej realizacji jestem na bieżąco informowany. Zapewniam 
wszystkich, że nic złego przy budowie Suntago się nie dzieje. 
Harmonogram budowy jest realizowany. Wstrzymanie działań 
inwestycyjnych wystąpiło natomiast na placu budowy nowego 
komisariatu policji. Wykonawca z inwestorem muszą jeszcze 
dojść do porozumienia w kilku kwestiach, ale jak sądzę nie 
wpłynie to znacząco na wydłużenie terminu realizacji zadania. 

Od naszej ostatniej rozmowy minęło około półtora miesiąca 
i to wystarczyło, aby w tym czasie rozrosła się dzielnica prze-
mysłowa. Nowa hala stanęła przy ulicy Tarczyńskiej. Jaki jest 
nowy obiekt?
Nowo pobudowana hala ma powierzchnię 15 tysięcy metrów 
kwadratowych. Inwestycja jest realizowana przez P3 Logistic-
Parks, który zarządza lwią częścią mszczonowskiej dzielnicy prze-
mysłowej. To, że dzielnica przemysłowa wciąż żyje i się rozwija, 
bardzo mnie cieszy, gdyż to taki nasz lokalny silnik, napędzający 
gminną gospodarkę. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo.

Rozmawiał Mateusz Milczarek, GCI

Wywiad

Gorące wakacje i nie mniej ciepły 
inwestycyjnie wrzesień… czyli słów 
kilka o inwestycjach w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA
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Jakie  są  wrażenia  po  trzech  latach 
debiutu  w  samorządzie?  Czy  udało 
się  zrealizować  założone  cele?  Jakie 
działania są  jeszcze w planach? O tym 
rozmawiamy  z  Robertem  Głąbińskim, 
radnym miasta Mszczonowa. 

Panie Robercie, jest Pan najmłodszym 
stażem radnym Rady Miejskiej, jakie 
są Pana spostrzeżenia po trzech latach 
obecnej kadencji samorządu?

Na wstępie chciałbym podzię-
kować Panom Burmistrzom i wszystkim radnym za ciepłe przy-
jęcie w Radzie Miasta, które utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
władze naszej gminy liczą na moją konstruktywną pracę na rzecz 
mieszkańców. 

Mieszkańcy osiedla obdarzyli mnie swoim zaufaniem, 
chcąc bym ich reprezentował. Zobowiązali mnie do zrealizo-
wania określonych celów. Świadomy wyzwania, staram się 
godnie wypełniać swój obowiązek. Znam potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców. 

Praca w radzie to jednak nie pierwsza Pana działalność 
społeczna? 
Jestem współzałożycielem Wspólnoty Mieszkaniowej Poniatow-
skiego, pomysłodawcą gazyfikacji tego osiedla. Przy organizacji 
Wspólnoty założyliśmy sobie określone cele które zrealizo-
waliśmy w stu procentach. Budynki zyskały instalację gazową 
dzięki czemu został rozwiązany problem ogrzewania, jak i ciepłej 
wody. Dzięki temu, mieszkania tego osiedla są najtańsze pod 
względem utrzymaniu w naszym mieście. W późniejszym czasie 
została przeprowadzona też termomodernizacja budynków, 
kapitalny remont dróg i chodników. Nie byłoby to wszystko 
możliwe gdyby nie wsparcie Burmistrza Kurka. Bez jego pomocy 
Wspólnota nie udźwignęłaby ciężaru finansowania tych inwe-
stycji. Miło dzisiaj spojrzeć, że w zakątku miasta gdzie się wycho-
wałem, zostawiłem coś po sobie.

W realizacji celów przydaje się plan działania. Czy Pan go ma? 
Jeżeli chodzi o plan działania o który mnie Pan pyta został on 
nakreślony wspólnie z radną z naszego osiedla Panią Barbarą 
Gryglewską w listopadzie 2014 roku, po uzyskaniu mandatów 
Radnych Rady Miejskiej. Na jednej z pierwszych Sesji Rady Miej-
skiej zgłosiliśmy potrzebę inwestycji na naszym osiedlu, o które 
zabiegamy.

Jakie są to inwestycje?
Przede wszystkim generalny remont dwóch naszych osiedlo-
wych ulic, Brzoskwiniowej i ulicy Jeżynowej, wymiany głównej 
magistrali wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się w ulicy 
Jeżynowej. Zgłosiliśmy też potrzebę budowy zupełnie nowego 
placu zabaw dla dzieci.

Jakie są szanse na zrealizowanie Państwa planów?
Mamy to szczęście, że miasto Mszczonów przystąpiło do 

program Rewitalizacja Miasta, który pozwala uzyskać 80 procent 
dofinansowania zewnętrznego na różne inwestycje miejskie. 
Z końcem kwietnia, do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, 
został złożony pierwszy  wniosek  o dofinansowanie inwestycji 
w naszym mieście. Wniosek ten dotyczy również przebudowy 
ulicy Brzoskwiniowej i Jeżynowej oraz wymiany głównej magi-
strali mediów, która znajduje się w ulicy Jeżynowej. 

Czy dostaniemy fundusze zewnętrzne na te inwestycje 
dowiemy się do końca bieżącego roku. Chciałbym zaznaczyć 
że żadna Rada Miejska nie podejmie decyzji o sfinansowaniu 
jakiejkolwiek inwestycji w stu procentach z budżetu miasta, 
jeżeli na to samo działanie będzie można uzyskać dofinanso-
wanie zewnętrzne. 

Panie Robercie mówi Pan o tym co ma być zrobione. Proszę 
powiedzieć co udało się już zrealizować? Które inwestycje 
cieszą Pana najbardziej? 

Jestem bardzo zadowolony z budowy boiska za trybuną 
Mszczonowianki. Przy tym projekcie nie bez znaczenia było 
wspólne działanie z Panem Andrzejem Ceremużyńskim. Z boiska 
korzystają przede wszystkim dzieci z naszego osiedla. Obiekt ten 
również wpisany jest w program Rewitalizacji. Chcielibyśmy 
zainstalować tam sztuczną nawierzchnię oraz oświetlenie.

Plac zabaw  przeszedł małą przebudowę, powiększono 
teren, dostawiono cztery urządzenia, które wzbogaciły ofertę 
dla maluchów. W projekcie rewitalizacji jest budowa zupełnie 
nowego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną. Na tą inwe-
stycję niestety  będziemy musieli jeszcze zaczekać. Wytyczy-
liśmy trzy nowe zatoczki parkingowe. Dopilnowaliśmy, aby 
w projekcie przebudowy ulic, znalazły się zupełnie nowe miejsca 
parkingowe. Wspomnę że w ciągu ulicy Brzoskwiniowej będzie 
ich aż 154. Projekt przebudowy tej ulicy został zaprezentowany 
mieszkańcom w listopadzie 2016 roku w Ośrodku Kultury na 
spotkaniu prezentującym Plan Rewitalizacji.

Opowiada Pan o działaniach na rzecz mieszkańców Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Z tego co wiem, bliska Panu jest też działal-
ność promująca sport.
Tak, to prawda. Zawsze bliska była mi piłka ręczna. Bardzo się 
cieszę, że udało się doprowadzić do ponownego rozgrywania 
corocznych Mistrzostw Mszczonowa w tej dyscyplinie sportu 
o puchar Bogdana Laskowskiego. Wielu z nas z łezką w oku wspo-
mina czas reprezentowania Szkoły Podstawowej w rozgrywkach 
o Puchar Gminnego Dyrektora Szkół rozgrywanych zawsze 
pierwszego maja. Było to święto nie tylko dla uczniów ale też 
dla całego miasta. Dzisiaj ponownie rozgrywamy te zawody pod 
nazwą POWRÓT DO TRADYCJI w dniu Jarmarku Mszczonow-
skiego. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w przygo-
towaniu tego projektu. W tym roku odbyła się już druga edycja 
tej imprezy. Została wpisana do kalendarza imprez sportowych 
i rozgrywana będzie cyklicznie co rok w dniu Jarmarku Mszczo-
nowskiego. 

 

Wywiad

W OCZEKIWANIU NA REWITALIZACJĘ

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Wysokie ceny skupu jabłek sprawiły, że owoce stały się 
łakomym kąskiem dla złodziei. O tym, jak sobie poradzić z nara-
stającą falą kradzieży, sadownicy dyskutowali w dniu 29 sierpnia 
z przedstawicielami policji. Do spotkania doszło w budynku OSP 
w Wilczorudze. Organizatorem zebrania był Zarząd Związku 
Sadowników RP Oddział Pniewy, reprezentowany przez prezesa 
Krzysztofa Czarneckiego oraz wiceprezesa Aleksandra Grzesz-
czyka. Komisariat Policji Mszczonów reprezentowała dzielni-
cowa gminy Mszczonów st. sierżant Emilia Wielorańska, nato-
miast KPP Grójec - aspirant sztabowy Piotr Zdanowski oraz 
starszy aspirant Jarosław Podsiadły.

Wszystkich przybyłych do sali OSP powitał prezes Krzysztof 
Czarnecki. Następnie głos zabrali sadownicy, którzy opisali, jak 
wyglądały kradzieże dokonane niedawno w ich sadach. Okazuje 
się, że są one coraz bardziej zuchwałe. Jednej nocy z sadu może 
zniknąć nawet około dwóch ton jabłek. Oprócz owoców giną też 
zraszacze. Sadownicy skarżyli się ponadto na zniszczenia ogro-
dzeń sadów oraz inne szkody, powodowane przez rabusiów. 

Apelowali o częstsze patrole policji na obszarze obejmującym 
tereny sadownicze, rozciągające się od Mszczonowa do Grójca. 
Policjanci wyrażając zrozumienie dla postulatów mieszkańców 
podpowiedzieli, iż należy w tym celu skorzystać z tzw. Krajowej 
Mapy Zagrożeń. Jeszcze skuteczniejszą metodą dla osiągnięcia 
celu mają być bezpośrednie, pisemne zgłoszenia do komen-
dantów powiatowych o potrzebie objęcia wzmożoną służbą 
patrolową tej, czy innej miejscowości. Odpowiednie pisma mają 
niebawem zostać wysłane przez Zarząd Związku Sadowników RP 
do KPP w Grójcu,jak też KPP w Żyrardowie. 

Funkcjonariusze podczas dyskusji w Wilczorudzie prosili 
również, aby nie lekceważyć szkód poczynionych przez krad-
nących i niezależnie od wysokości strat, zawsze zgłaszać je do 
właściwych jednostek policji. Najgorszym z możliwych rozwiązań 
jest stwierdzenie „nie będę zgłaszał, przecież i tak nikt nie złapie 
złodzieja”. Policjanci doradzali ponadto montowanie kamer 
monitoringu, tzw. fotopułapek oraz czujników na ogrodzeniach, 
które alarmowałyby właściciela, gdy ktoś nieproszony zechce 
wejść na teren działki. Z prostszych metod doradzali na przy-
kład przekopywanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych 
w sadach, aby samochody rabusiów miały problemy z porusza-
niem się nocą po nieznanym terenie. Padła też sugestia zwra-
cania uwagi na nieznane pojazdy, których numery prewencyjnie 

Co było powodem, że chciał Pan reaktywować ten turniej?
Zamysłem reaktywowania rozgrywek była populary-

zacja tej dyscypliny sportu, jak również możliwość spotkania 
po latach osób, które kiedyś tę dyscyplinę sportu uprawiały. 
W czasie organizacji drugiej edycji tej imprezy zrodził się pomysł 
uczestnictwa drużyn oldbojów. Jakże miłym zaskoczeniem było 
zgłoszenie do turnieju dwóch drużyn przyjaciół z dawnych lat, 
którzy zagrali w tegorocznych rozgrywkach. Mam nadzieję iż 
w latach następnych takich drużyn będzie więcej. A te, które 
zagrały w tym roku już potwierdziły swój udział w przyszłorocz-
nych zawodach. 

Jeżeli chodzi o najmłodszych zawodników jestem pod 
dużym wrażeniem ich umiejętności i zaangażowania. Już dzisiaj 
wielu z nich trenuje tę dyscyplinę sportu w klubie UKS OLIM-
PIJCZYK Mszczonów. Może kiedyś dochowamy się reprezentanta 
lub reprezentantki kraju którzy wychowali się na mszczonow-
skim szczypiorniaku.

Widzę, że ma Pan piękne marzenia.
Tak, marzenia są piękne, szczególnie, gdy się spełniają.

Życzę Panu spełnienia tych marzeń, jak i wszystkich planów 
związanych z obecną działalnością w samorządzie Mszczo-
nowa. Dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.

Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI

Kradzieże

Sadownicy dają odpór złodziejom

Z ŻYCIA GMINY
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Od września w całej Polsce weszły w życie zmiany 
w systemie oświaty związane z reformą wprowadzoną przez 
rząd. W Szkole Podstawowej w Mszczonowie reforma również 
jest realizowana. Zmiany komentuje Agnieszka Walczyńska-Łoś, 
dyrektor szkoły oraz uczniowie pierwszej po reformie, siódmej 
klasy. Nowa reforma to dla szkół i pracujących w niej nauczycieli, 
to przede wszystkim sporo zmian prawnych. - Weszło  i wchodzi 
dużo rozporządzeń. Trzeba wszystko na bieżąco czytać, spraw-
dzać i wdrażać. Pracy jest dużo, bo wszystko poszło z dnia na 
dzień. Z dniem 31 sierpnia zlikwidowano gimnazja, a od pierw-
szego września działały już tylko szkoły podstawowe. W niektó-
rych gminach gimnazja zostały zostawione same sobie, do wyga-
śnięcia. U nas gimnazjum zostało włączone do szkoły podsta-
wowej. To lepsze rozwiązanie ze względu na ludzi. Kadra praco-
wała i pracuje. Każdy ma etat. Nikt nie był zmuszony do szukania 
pracy. To duży sukces organu prowadzącego – ocenia Agnieszka 
Walczyńska-Łoś, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Obecnie w szkole jest 76 nauczycieli i 24 osoby obsługi. 
Uczniów jest 840. W ocenie dyrektor podstawowy problem po 
reformie, to komunikacja pomiędzy nauczycielami. W budynku 
dawnej szkoły podstawowej są klasy 0-5. W budynku dawnego 
gimnazjum klasy 6-7 oraz I i II gimnazjum. - Wszyscy musimy 
nauczyć się komunikacji w nowej formie organizacji – stwierdza 
dyrektor. Do zmiany jest też wiele rzeczy, których nie widać, 
a które zmiany wymagają. Na przykład statut. To podstawa 
funkcjonowania szkoły. Nowy program wychowawczo-profi-
laktyczny. Wszystko musi się zgadzać z polityką oświatową. - 
Musimy wszystkiemu podołać. Reforma jest i musimy ją robić 
– mówi Agnieszka Walczyńska-Łoś. - Dla mnie najważniejszy jest 
człowiek. Dzieci mają się rozwijać. Nauczyciel też ma wchodzić 
do szkoły bezpiecznie jak uczeń. Nie może czuć się zagrożony, 
obciążony psychicznie – dodaje.

Gdy rząd zdecydował o wprowadzeniu reformy 
w Mszczonowie brano pod uwagę dwa rozwiązania. Jedno zakła-
dało stworzenie dwóch szkół podstawowych i dwóch obwodów. 
Ostatecznie stanęło na jednej szkole podstawowej podzielonej 
na dwa budynki. Zdaniem dyrektor, to rozwiązanie wydaje się 
lepsze.- Nie ma rywalizacji, jest komfort psychiczny. Przy dwóch 

szkołach zawsze byłoby porównywanie, przepisywanie dzieci, 
pomimo obwodów – ocenia dyrektor.

W szkole przeprowadzono też wiele inwestycji. Część 
dachu została wyremontowana. Większość sal odnowiona. 
Wygospodarowano też jedną salę na pierwszym piętrze, na salę 
rytmiczną, z której korzysta przedszkole oraz zerówkowicze. 
W szkole działają -  szkoła muzyczna i językowa. Jest dużo płat-
nych zajęć pozalekcyjnych – judo, tańce. - Teraz chcemy dopo-
sażyć szkołę w tablice interaktywne, rzutniki. Dziś każdy ma 
telefon. Trzeba dzieci nauczyć mądrego korzystania z nowinek 
technicznych. Można to wykorzystać do pracy – mówi dyrektor. 
- Dużo się u nas dzieje. Wchodzimy w wiele projektów. W tym 
roku ruszamy z projektem „Zwolnieni z teorii”. Co możemy, 
robimy we własnym zakresie. Dzięki grantom mamy zakupione 
narzędzia do programowania – przypomina. Jak przyznaje 
najważniejsze, że w szkole pracuje kadra, która lubi to co robi 
i chce pracować. Rodzice też nie robili problemów w związku 
z reformą. - Ściśle współpracujemy z rodzicami. Interesują się 
szkołą i mają wpływ na to, co się w niej dzieje. Przed nami 
wybory do rady rodziców – mówi dyrektor.

Dzieci i młodzież, zdaniem dyrektor,  bardzo szybko przy-
zwyczajają się do zmian. Dwa tygodnie od reformy, uczniowie 
siódmej klasy, nie oceniają jej jednak najlepiej.- Jesteśmy zawie-
dzeni, że nie jesteśmy 
w gimnazjum. 

należy notować. Gdyby natomiast prowadzący je kierowcy 
zachowywali się podejrzanie,warto niezwłocznie dzwonić pod 
numer 997 i prosić o dokonanie kontroli. 

Sami sadownicy - jak można było usłyszeć podczas 
dyskusji- nie wykluczają organizowania sąsiedzkich patroli, które 
nocami będą monitorować tereny zagrożonych wsi. Sadownicy 
mają bacznie obserwować wzajemnie swoje posesje. Miesz-
kańcy mają też rozsądniej podchodzić do zabezpieczania swego 
mienia. Czasami wystarczy zwykłe zamknięcie bramy, drzwi od 
domu, a także pojazdu, aby uniknąć strat. Niestety, nie każdy jak 
się okazuje o tym pamięta, a wiadomo, że czasami, to „okazja 
czyni złodzieja”. Postulowano także, aby od razu po stwier-

dzeniu kradzieży dawać znać nie tylko na policję, ale także do 
najbliższych skupów owoców. Osoby z branży sadowniczej znają 
się wzajemnie i pojawienie się obcego na terenie skupu już 
powinno wzbudzać odpowiednie podejrzenia. 

Podsumowując wyniki spotkania należy stwierdzić, że 
sadownicy nie zamierzają bezradnie przyglądać się, gdy ktoś 
okrada ich z owoców (dosłownie i w przenośni) ich pracy. 
Współpraca z policją i współpraca sąsiedzka, jeśli tylko zaistnieją 
we właściwej formie, na pewno poprawią stan bezpieczeństwa 
na zagrożonych terenach.

MM

Większość uczniów klasy siódmej, Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, stwierdza, że wolałby stać się uczniami 

gimnazjum.

Reforma

Reforma weszła w fazę realizacji

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Doszło nam sporo przedmiotów, mamy długo lekcje – wyli-
czają uczniowie pierwszej siódmej klasy, po reformie oświaty 
w mszczonowskiej podstawówce. 

Wśród nowych przedmiotów znalazły się chemia, 
fizyka, geografia i biologia. Jak przyznają uczniowie ten ostatni, 
sprawia im na razie najwięcej problemów. Dodatkowe przed-
mioty sprawiają, że niemal codziennie ze szkoły wychodzą po 
siedmiu godzinach. - Przydałyby się szafki na książki, bo plecaki 

naprawdę są ciężkie – mówią uczniowie. 
Zmiany czekają szkołę jeszcze za dwa lata, gdy odejdą 

dwa roczniki jednocześnie – trzecie klasy gimnazjum oraz klasa 
ósma.- Kiedy w szkole nie będzie już klas gimnazjalnych. Dopiero 
wówczas będziemy mogli powiedzieć, że reforma jest zrealizo-
wana – stwierdza dyrektor.

Jarosław Pięcek, GCI

Studenci Mszczonowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli 
siódmy rok. Uroczysta inauguracja odbyła 
się w czwartek (28.09) w sali kinowej 
MOK. Dziesiątka najlepszych studentek 
odebrała dyplomy oraz nagrody. Wykład 
inauguracyjny wygłosił rektor prof. dr 
hab. Witold Rakowski. - Zaczynamy już 
siódmy rok. Z każdym kolejnym zwiększa 
się liczba studentów naszego uniwer-
sytetu – mówi Grażyna Pływaczewska, 
dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury.

Sukces mszczonowskiego UTW 
jest ogromny. Dowodem jest sąsiedni 
Żyrardów, gdzie uniwersytet nie prze-
trwał.- W mieście liczącym około 42 
tysiące mieszkańców w uniwersytecie 
trzeciego wieku było mniej osób, niż dziś 
państwa na wykładzie w Mszczonowie – 
zwraca uwagę prof. Witold Rakowski. – 
Burmistrz rozruszał Mszczonów – dodaje. 
Jak mówił wiedza odmładza, co widać 
po twarzach studentów i studentek. 
W mszczonowskim UTW przeważają 
panie. Gratulacje w nowym roku akade-
mickim złożył też studentom Józef Grze-
gorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. 
Przypomniał o wielu korzyściach jakie 
niesie przynależność do UTW. A tych ma 
być jeszcze więcej.- W Programie Rewi-
talizacji Miasta Mszczonowa jest ujęta 
budowa amfiteatru. Będzie centrum 
rehabilitacji wodnej. Będą też urzą-
dzenia do ćwiczeń na powietrzu. Życzę 
byście korzystali z tego co oferuje gmina 
– mówi Józef Grzegorz Kurek.- Bardzo 
dziękujemy za szeroką ofertę – mówiła 

w imieniu studentów Barbara 
Gryglewska.

Burmistrz wspomniał też 
o planach budowy domu dziennego 
pobytu dla seniorów. Do udziału w wykła-
dach i zajęciach uniwersytetu zachęcała 
Grażyna Pływaczewska.- Lepiej do nas 
przyjść niż siedzieć w domu – stwierdza 
dyrektor MOK.

Siódmy rok akademicki rozpo-
czął wykład inauguracyjny prof. Racz-
kowskiego o przemianach społecz-
nych i gospodarczych w Polsce po roku 
1950. Wiele ciekawostek związanych 
z rozwojem miast, przemysłu czy przemia-
nami w rolnictwie wywołało dyskusje.- Po 
roku 1950 przy na 100 hektarach praco-
wało około 50 osób. Teraz to 5-7 – mówił 
profesor.  – 20 procent żywności dziś 
marnuje się już w magazynach. Wiele 
sami wyrzucamy, bo kupujemy za dużo 
– wyliczał profesor. Zwracał też uwagę 
na zmiany społeczne. Na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat liczba miast w Polsce 
zwiększyła się z 740 do 915. Rodzi się 
coraz mniej dzieci, a przybywa osób star-
szych. - Byłem z wizytą w Norwegii. Tam 
już praktycznie nie funkcjonują rodziny 
wielopokoleniowe. Wiele starszych osób 

jest w domach opieki – prywatnych lub 
państwowych. Nas też to czeka – ostrzega 
burmistrz.

Wykład inauguracyjny pokazał jak 
ciekawe i współczesne tematy, i problemy  
poruszane są podczas zajęć UTW. Rozpo-
częcie roku było też okazją do wręczenia 
nagród najlepszym studentom. Wśród 
upominków znalazły się między innymi 
roczne karnety do kina. Podziękowania 
z rąk Józefa Grzegorza Kurka, odebrał też 
prof. Witold Rakowski.- Bardzo dzięku-
jemy za pana społeczna pracę w działal-
ności uniwersytetu – dziękował burmistrz.

Jarosław Pięcek, GCI

Najlepsi studenci
Bogumiła Goś
Ewa Zarzycka
Anna Bojarska
Elżbieta Malinowska
Agnieszka Kuran
Grażyna Popławska
Beata Pruszyńska
Małgorzata Woźniak
Barbara Bonowska
Halina Barcikowska

Z ŻYCIA GMINY

MUTW

Rozpoczęli siódmy rok 
studiów
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Ponad dwudziestka uczestników wakacyjnych zajęć 
modelarnia oraz rysowania komiksów wyjechało na wycieczkę. 
Dzieci zwiedziły warownię Wikingów Jomsborg w Warszawie. 
Atrakcji nie brakowało.- Wycieczka  bardzo  mi  się  podobała. 
Najbardziej strzelanie z luku – mówi Laura.

W konkurencji strzelania okazała się prawdziwą łucz-
niczką, bezbłędnie trafiając w tarczę za każdym razem. 
Chłopców wciągnął pojedynek na worki z sianem. Okazało się, 
że uderzanie workiem i jednoczesne balansowanie na wąskiej 
desce nie jest łatwe. Miłośnicy pojedynków i walki wręcz mogli 
też zobaczyć pojedynek dwóch Wikingów. Z tarcz sypały się 
drzazgi, a z mieczy iskry, gdy dwóch wojowników starło się na 
placu warowni. Każdy miał też okazję obejrzeć wybijanie monet 
i oraz samemu wykonać swoją monetę. Chętnych nie brako-
wało też do wypróbowania krzesła tortur. Zarówno dziewczęta 
jak i chłopcy chętnie korzystali z okazji wzięcia w rękę prawdzi-
wego miecza i cięcia nim w kawałek drewna. Ogromne emocje 
wzbudziło przeciąganie liny. W pierwszym z pojedynków wygrali 
chłopcy. Z pewnością znaczenie miała tu przewaga liczebna. 
W drugim starciu, dzięki pomocy opiekunek, i po zaciętej 
walce triumfowały dziewczęta. Ostatnie starcie oraz ostateczne 
zwycięstwo należało do chłopców. 

Wizyta w Jomsborgu to jednak nie tylko zabawa. Uczest-
nicy mogli wysłuchać opowieści i legend o Wikingach. Dowie-
dzieli się też o tym co jadło się i jak żyło w czasach Wikingów. 
Na uczestników czekały też kiełbaski z grilla oraz kiszone ogórki. 
Wycieczka była niespodzianką dla uczestników wakacyjnych 
zajęć (modelarnia oraz rysowanie komiksów ) organizowanych 
przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. 

Jarosław Pięcek, GCI

Emanuel Wróblewski i Szymon Wróblewski zostali laure-
atami pierwszej edycji konkursu „Selfie z mszczonowskimi izbami 
w tle”. Nagrodami były akcesoria do selfie. Obaj laureaci przy-
znają, że z chęcią wezmą udział w kolejnej edycji. Robimy dużo 
selfie. Praktycznie codziennie – przyznają Emanuel Wróblewski 
i Szymon Wróblewski. Jak mówią wykonanie dobrego zdjęcia 
nie jest prostą sprawą. Ważne  jest  by  się  uśmiechnąć - mówi 
Emanuel. Przednie  aparaty  telefonów  są  zwykle  słabsze  od 
tylnych,  więc  przydają  się  też  dodatkowe  gadżety  takie  jak 

choćby  obiektywy  – 
dodaje Szymon.

C h ł o p c y 
o konkursie dowiedzieli 
się od siostry. To ona 
namówiła ich do wzięcia 
udziału. Postanowili 
zaryzykować. Ubrali 
mundury, w ręce wzięli 
broń i zrobili zdjęcia. 
Decyzja okazała się 
strzałem w dziesiątkę. 
W piątek (1.09) odebrali 
nagrody. Są nimi akce-
soria do robienia selfie 

oraz pendrivy. Organizatorem konkursu było Gminne Centrum 
Informacji w Mszczonowie.

Jarosław Pięcek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Izba Pamięci

Zrobili selfie, dostali nagrody

GCI

Odwiedzili warownię Wikingów
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Z lek. med. Grażyną Kuczek  
rozmawia Dagmara Bednarek.

Już 15 listopada w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbę-
dzie się premiera Pani najnowszej książki „Zdrowie bez ogra-
niczeń. Jak nie chorować i bić rekordy długowieczności”. Jest 
to książka, która zdradza tajemnice długiego i zdrowego życia. 
Czym wyróżnia się ona spośród innych, podobnych publikacji?
Książka przedstawia zasady zdrowego stylu życia, które 
w świetle najnowszych badań naukowych, dają największe 
szanse na zdrowe i długowieczność. W ostatnich latach badacze 
przemierzyli świat w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jak 
to osiągnąć.  Skupili się oni na kilku regionach, gdzie ludzie żyją 
zauważalnie dłużej, cierpią na niewielką część chorób, które 
zabijają ludzi w krajach rozwiniętych i cieszą się zdrowszym 
życiem. W wyniku tych badań otrzymaliśmy receptę jak żyć, aby 
przedłużyć swoje życie nawet o 10 lat. A jeśli tajemnica długiego 
i zdrowego  życia została poznana, to warto, aby każdy mógł ją 
poznać i zastosować. Dlatego napisałam tę książkę.

To bardzo optymistyczne, że w dzisiejszym świecie wciąż 
możemy mieć nadzieję na długie i zdrowe życie. Jaka jest 
zatem recepta na długowieczność?  
Okazuje się, że długie życie w zdrowiu nie wynika z przypadku 
i nie zależy też od szerokości geograficznej. Rozpoczyna się 
od dobrych genów, ale następnie zależy przede wszystkim od 
właściwych przyzwyczajeń. Jak pokazują najnowsze badania, 
geny stanowią niespełna 20% zależności, natomiast odpowiedni 
styl życia determinuje naszą przyszłość zdrowotną w ponad 
50%. Tak wiele zależy od nas samych! To wypracowanie dobrych 
nawyków zdrowotnych jest najważniejsze.

Książka wyczerpująco opisuje to, jakie to są nawyki i jak je 
wprowadzić w  życie. Z pewnością będzie też Pani doktor 
mówić o nich w czasie swojego wykładu podczas premiery 
książki w listopadzie. A co mogłaby Pani już dziś podpowie-
dzieć naszym czytelnikom? Trzy złote rady.

Bez przesady można powiedzieć, że jedną z najwięk-
szych szkodliwości naszej cywilizacji jest powszechnie przyjęty 
w niej sposób odżywiania. Jemy to, co lubimy, ile chcemy i kiedy 
chcemy. Stąd mamy do czynienia z powszechnie występującym 
zespołem przekarmienia, który prowadzi do wielu problemów 
zdrowotnych i przedwczesnej śmierci. Cukrzyca, miażdżyca, 
nadciśnienie, nadwaga, otyłość i osteoporoza, to tylko przykłady 
chorób, z powodu których umierają przedwcześnie miliony osób 
w krajach rozwiniętych, a które są związane z nieprawidłowym 
żywieniem. Prowadzą do nich głównie nadmiar oczyszczo-
nych węglowodanów oraz nadmiar tłuszczów i białek zwierzę-
cych w diecie, czyli spożywanie dużych ilości cukru, słodyczy, 
białego pieczywa oraz mięsa i nabiału. Już w okresie niemow-

lęctwa popełniamy szereg błędów żywieniowych. Paradoksalnie 
otyłość u dzieci uważana jest zwykle za efekt zdrowia, a jeśli 
małe dziecko nie chce jeść, zostaje do tego w różny sposób 
zachęcane aż wejdzie mu to w nawyk. Zwłaszcza dotyczy to 
słodyczy, którymi dzieci są powszechnie fetowane. Dlatego 
moją pierwszą radą będzie wprowadzenie zrównoważonego 
odżywiania w oparciu o pełnowartościowe pokarmy zgodnie 
z najnowszą piramidą żywieniową - i to zarówno dla dorosłych, 
jaki i dla dzieci.

Co ciekawe, nowa piramida żywieniowa wskazuje na 
konieczność aktywności, która jest dla zachowania zdrowia 
ważniejsza od diety. Niektórzy mówią, że jest ona lekarstwem 
na wszystkie choroby świata i jest w tym dużo prawdy Stąd moja 
druga rada zawsze dotyczy aktywności fizycznej. Radzę, aby 
stała się ona naszą rutyną, naszą codziennością. 

A trzecia rada musi dotyczyć odpoczynku i relaksu. 
Ogromnie ważne dla zachowania zdrowia są regularne godziny 
snu, odprężenie i relaks. Regeneracja i odnowa komórek po 
każdym dniu aktywności jest niezbędnym warunkiem zdrowia, 
a nawet życia. W dzisiejszym pędzącym, zestresowanym świecie 
i w obciążeniu nadmiarem obowiązków, często o tym zapomi-
namy. Dlatego zawsze zachęcam do uregulowania czasu aktyw-
ności i odpoczynku. Kiedy dobrze rozumiemy, co zyskujemy 
przez taką praktykę, pozwala nam to dokonać konkretnych 
dobrych wyborów i sami zaczynamy widzieć, że nie było to takie 
trudne.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Aby  posłuchać  wszystkich  innych  rad,  które  podpowiadają 
długowieczni  i  zdrowi  oraz  zdegustować  potrawy,  którymi  się 
żywią, serdecznie zapraszamy na premierę najnowszej książki dr 
Grażyny Kuczek „Zdrowie bez ograniczeń. Jak nie chorować i bić 
rekordy długowieczności” do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
15  listopada  na  godzinę  17:30.  Będzie można wygrać  książkę 
z autografem autorki.

Klub Zdrowia w Mszczonowie 
zaprasza na premierę książki pt.:

„Zdrowie bez ograniczeń.
 Jak nie chorować i bić rekordy długowieczności”

W programie:
• wykład autorki  

lek. med. Grażyny Kuczek  
pt.: „Wybierz zdrowie i żyj!”

• degustacja potraw zdrowej 
kuchni 

• program artystyczny
• konkurs: do wygrania książka 

z podpisem autorki!

Gdzie: Mszczonowski Ośrodek Kultury
Kiedy: 15 listopada, środa, godz.17:30

Wywiad

Czy uwierzycie, że możecie przedłużyć 
swoje życie nawet o 10 lat?

Z ŻYCIA GMINY
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Parafialne dożynki w Lutkówce miały uroczysty przebieg. 
Sumę dożynkową celebrował Jego Ekscelencja biskup pomoc-
niczy Diecezji Łowickiej Wojciech Osial. 3 września w lutkó-
wieckim kościele nie zabrakło też przedstawicieli władz samorzą-
dowych gminy Mszczonów, w tym burmistrza Józefa Grzegorza 
Kurka oraz przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
- radnej Barbary Gryglewskiej. Podczas homilii ksiądz biskup 
mówił o dobrym, owocnym życiu i uświadamiał wiernym, iż 
podczas życiowych dożynek każdy z nas winien stawić się przed 
Stwórcą z koszem zacnych, miłych Bogu uczynków. Duszpa-
sterz Diecezji poświęcił wieńce i kosze z chlebem przyniesione 
do ołtarza przez przedstawicieli wiosek, wchodzących w skład 
Parafii Lutkówka. Eucharystia zakończona została wystawieniem 
Najświętszego Sakramentu i procesją wokół kościoła. 

Parafianie w dniu dożynek przeżywali jeszcze jedno 
ważne święto. Suma odprawiona przez księdza biskupa została 
ofiarowana zgodnie z ich życzeniem w intencji organisty Marka 
Baumela, obchodzącego w tym roku dwudziestolecie swej pracy 
na rzecz Parafii. Jubilat długo przyjmował życzenia, składane mu 
u stóp ołtarza. Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy uczest-
niczący w niej parafianie, zaproszeni zostali przez proboszcza 
księdza prałata Zbigniewa Chmielewskiego na jubileuszowy 
poczęstunek. Gośćmi honorowymi przyjęcia, zorganizowanego 
na terenie, przylegającym do sali parafialnej byli: ksiądz biskup 
Wojciech Osial, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 
oraz oczywiście sam Jubilat - Marek Baumel. Zapraszamy do 
obejrzenia naszej fotorelacji z wydarzenia. Nasza Redakcja przy-
łącza się też oczywiście do życzeń dla Szanownego Jubilata.

MM, GCI

Dożynki

Dożynki w Lutkówce oraz „Sto lat” 
wyśpiewane dla Jubilata

Dożynki

Osuchowskie Dożynki świętem całej 
gminy Mszczonów

Dożynki Gminne w Osuchowie po raz kolejny nie zawiodły 
pod żadnym względem. Godne święto, udany festyn, a wszystko 
przy sprzyjającej pogodzie. Tegoroczne dziękczynienie za plony 
rozpoczęło się w osuchowskim kościele parafialnym. Mszę 
Świętą koncelebrowali: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat 
Tadeusz Przybylski i proboszcz Parafii Osuchów ks. kanonik 
Jerzy Witkowski. Przed rozpoczęciem Eucharystii sygnał do 
wniesienia wieńców dożynkowych do świątyni wydał radny 
z terenu Osuchowa, a zarazem wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej, Marek Zientek, który następnie w imieniu władz 
samorządowych przywitał wszystkich przybyłych na dożynkową 
sumę. Później przyszedł czas symbolicznego przekazana 
dożynkowego bochna chleba. Na ręce burmistrza Mszczonowa 
Józefa Grzegorza Kurka złożyli go starostowie dożynek – 
Magdalena Pawlak z Bronisławki oraz Mariusz Wojciechowski 
z Małachowszczyzny. Burmistrz, dziękując za otrzymany chleb 

stwierdził, że jako gospodarz gminy dołoży wszelkich starań, aby 
nikomu z mieszkańców nigdy chleba nie brakło. 

O potrzebie chleba w wygłoszonej homilii mówił również 
proboszcz Jerzy Witkowski. Zaznaczył jednak, że w pogoni za 
chlebem doczesnym nie wolno zaniedbać spraw ducha, które 
dla każdego chrześcijanina powinny być najistotniejsze. Na 
zakończenie Eucharystii ks. dziekan Tadeusz Przybylski dokonał 
poświęcenia wieńców dożynkowych, które następnie zostały 
poniesione przez reprezentantów poszczególnych sołectw 
w świątecznym korowodzie najpierw wokół osuchowskiej 
świątyni, a później już prosto na plac przy ośrodku szkoleniowym 
ZUS-u, gdzie odbył się festyn przygotowany przez Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. 

Dożynkowy pochód otwierała Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów wraz ze swoimi urodziwymi tamburmajorkami 
i marżonetkami. Za nimi postępowały delegacje sołectw 
z wieńcami oraz poczet sztandarowy i druhowie z OSP Osuchów. 
Później kroczyli starostowie dożynek, niosąc świąteczny chleb, 
a wraz z nimi szli burmistrz i gość honorowy uroczystości -pani 
poseł na Sejm RP Anna Cicholska. 

Gdy na plac 
festynowy weszli 
wszyscy zaproszeni 

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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goście oraz mieszkańcy gminy, głos zabrała prowadząca 
zabawę Justyna Napierała. Na scenę zaprosiła: burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Łukasza Koperskiego, a także wiceprzewodniczącego Marka 
Zientka. Trzy najważniejsze osoby wśród mszczonowskich 
władz samorządowych dokonały powitania przybyłych na 
coroczne Święto Chleba. Po przemówieniu burmistrza, który 
w kontekście symboliki chleba nawoływał do zgody, jedności 
oraz poszanowania tradycji i wartości patriotycznych, głos 
zabrali kolejno: poseł Anna Cicholska, starosta Wojciech 
Szustakiewicz, kierownik MODR-u w Żyrardowie Małgorzata 
Cywkowska i przewodniczący Komisji Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej Ryszard Błoński. Następnie burmistrz Kurek wraz 
ze starostą Szustakiewiczem i starostami dożynkowymi z tacami 

wypełnionymi chlebem udali się do wszystkich uczestników 
święta, aby w ten symboliczny sposób podzielić się z nimi 
tegorocznymi plonami. 

W tym czasie na scenie festynu pojawili się pierwsi 
wykonawcy. Zespół BENE zachwycił publiczność włoskimi 
przebojami. Po zabawie przy południowych rytmach przyszła 
pora na rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. Jury konkursowe orzekło, iż pierwsze miejsce 
przypadło w tym roku Sołectwu Piekarowo. W dalszej 
części podczas dożynkowego festynu wystąpili artyści 
z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Show wyreżyserowane 
przez dyrektor Grażynę Pływaczewską nosiło tytuł „Światowe 
hity dla Ciebie”. Dynamiczny i bardzo atrakcyjny program 
wraz z panią dyrektor przygotowali młodzi artyści i zespół 

Z ŻYCIA GMINY
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W dniach 15-17 września zuchy z 8 Skulskiej Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej oraz z 14 Gromady Zuchowej 
„Hakuna Matata” i harcerze z 6 Drużyny Harcerskiej „Kumple” 
wzięli udział w XXVI Dniach Chorągwi Mazowieckiej w Lipsku. 
Zuchom szczególnie podobała się wycieczka do juraparku 
w Bałtowie, II Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej i Tury-
stycznej, ognisko pokoleń i gra terenowa. 

Kuba Mirgos ze Skuł przywiózł ze sobą nie tylko wspo-
mnienia wspaniałej zabawy, ale również puchar za pierwsze 
miejsce w konkursie plastycznym pt.: „Obiecuję być dobrym 
zuchem”. Harcerze również świetnie bawili się na swojej trasie, 
która opierała się na fabule dobrze znanej wszystkim bajki 
„Asterix i Obelix”. Musieli przejść pieszo aż 10-kilometrową 
trasę, na której czekało na nich ponad dziesięć zadań. Wyka-
zali się dużą odwagą, siłą, spostrzegawczością i sprytem. Dawid 
Majewski rzucił oszczepem na odległość aż 22 metrów i pokonał 
tym wynikiem wszystkie inne patrole!

Po zakończonych wycieczkach i trasie czekał na nas 
piknik, którego głównym tematem było bezpieczeństwo. Zuchy 
i harcerze mogli nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, poroz-

mawiać z policjantami o bezpieczeństwie na drogach oraz spró-
bować swoich sił na ściance wspinaczkowej pod okiem wykwa-
lifikowanych strażaków. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, wróci-
liśmy z bagażem nowych doświadczeń, umiejętności oraz zawar-
liśmy nowe znajomości z zuchami i harcerzami z innych hufców. 
Nie możemy doczekać się już kolejnych rajdów i wyjazdów, 
a w szczególności Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego, który 
odbędzie się w sierpniu 2018 w Gdańsku. Uczestniczyć w nim 
będzie około 14 tysięcy harcerzy i nie może nas tam zabraknąć!

Zdjęcia i tekst przygotowała Aleksandra Sęk

instruktorów MOK-u: Iwona Skwarek, Marta Lesiewicz, Piotr 
Sadowski i Marek Baumel. Elementy scenografii były autorstwa 
Anny Lipińskiej - Brody. W rewii obok młodzieży wystąpiła też 
grupa radnych oraz przedstawicieli samorządowych instytucji. 
Dorośli, odziani w wojskowe uniformy, zaprezentowali się 
w utworze Captain  Jack. Następnie publiczność Gminnych 
Dożynek mogła oklaskiwać występy uczniów osuchowskiego 
Zespołu Szkół i dwa finałowe koncerty w wykonaniu: lokalnej 
gwiazdy  zespołu MISTER DEX oraz egzotycznej kapeli JAMBO 
AFRICA. 

Opisując to, co działo się na festynowej scenie, warto 
wspomnieć jeszcze o konkursie siłowym „o beczkę  piwa”, 
w którym zwyciężyło małżeństwo Sitarków z Tunik. Jak 
podkreślił prowadzący zawody, kierownik MOK-u Marek 
Baumel, po raz pierwszy w historii zawodów doszło do takiego 
zdarzenia. Najpierw pan Jan Sitarek zwyciężył w kategorii 
mężczyzn, a w chwilę później najwięcej podniesień ciężarka 
wykonała jego małżonka Ewa, wygrywając bezapelacyjnie 

w grupie kobiet. Serdecznie gratulujemy! Drugim konkursem, 
jaki odbywał się w przerwie pomiędzy koncertami, było 
losowanie nagród przeprowadzone przez Biuro Podróży „Cafe 
wakacje”. Ufundowane przez jego właścicielkę walizki wygrały 
Luiza Wirowska i Kamila Owczarek. Festyn zakończyło wieczorne 
„Dożynkowe DISCO”, jakie poprowadził Didżej LOPEZ.

MM, GCI

ZHP

XXVI Dni Chorągwi Mazowieckiej

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Setki osób bawiły się w niedzielę (24.09) podczas odpustu 
w parafii św. Ojca Pio w Mszczonowie. Tegoroczna edycja miała 
wyjątkowy charakter. Wmurowany został akt erekcyjny oraz 
kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. - Kamień i akt 
erekcyjny są w miejscu, w którym będzie stało tabernakulum - 
mówi ks. Sławomir Tulin, proboszcz parafii św. Ojca Pio.

Ich wmurowanie było punktem kulminacyjnym 
tegorocznego odpustu. Polową mszę świętą celebrował biskup 
Andrzej Dziuba. Przypomniał, że 11 maja 1862 roku arcybiskup, 
św. Zygmunt Szczęsny Delurski, wmurował w podziemia 
kościoła św. Jana Chrzciciela akt erekcyjny i kamień węgielny. - 
Dokonał znaku kontynuacji rozpoczętej rok wcześniej budowy. 
My dziś u św. Ojca Pio dokonujemy tego samego gestu, który 
przechodzi do historii. Spinają się klamry - początku i tego co 
jest współczesnością. Chcemy, by konsekracja tego kościoła 
nie musiała czekać tak długo, jak u św. Jana Chrzciciela. Tam 
czekano na nią ponad 110 lat, choć kościół zbudowano w ciągu 
trzech lat - mówił biskup. - Cieszymy się, że w mszczonowskiej 
winnicy, będzie kolejne miejsce godne wielbienia Boga i uczenia 
się Boga. Ten nowy Dom Boży, niech będzie świątynią Boga 
i mieszkaniem Ducha Świętego, a dla nas niech będzie jeszcze 
jednym dowodem, że Pan jest bliski wszystkim, którzy go 
wzywają - mówił podczas homilii.

Pod aktem erekcyjnym podpisali się wszyscy kapłani 
celebrujący mszę świętą, w tym, m.in. ks. Tadeusz Przybylski, 
proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, biskup 
Andrzej Dziuba oraz Sławomir Tulin, proboszcz parafii św. Ojca 
Pio w Mszczonowie. Pod aktem znalazły się też podpisy władz 
samorządowych w osobie Wojciecha Szustakiewicza, starosty 
powiatu żyrardowskiego, Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza 
Mszczonowa oraz Łukasza Koperskiego, przewodniczącego rady 
miasta Mszczonowa.

Wmurowania aktu erekcyjnego oraz kamienia 
węgielnego dokonali kapłani, przedstawiciele władz oraz 
mieszkańcy. O oprawę muzyczną mszy zadbała Orkiestra Dęta 
OSP w Mszczonowie. Parafianie mieli też okazję zobaczyć jak 
będzie wyglądał ich kościół. Mateusz Taranczewski, architekt 
i projektant mszczonowskiego kościoła, przywiózł makietę 
przyszłej świątyni. 

Odpust w parafii św. Ojca Pio był też okazją do dobrej 
zabawy. Na uczestników czekało wiele atrakcji - dmuchana 
zjeżdżalnia i zamek, karuzela, gry i konkursy. Ogromnym 
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, w której 
przygotowano aż dwa tysiące losów. Na szczęśliwców czekały 
nagrody główne - wycieczka, walizki, rower, telewizor, drukarka 
oraz voucher o wartości tysiąca złotych. Kto zgłodniał, mógł 
posilić się przysmakami z grilla oraz domowym ciastem. 
Każdy, mógł też skosztować pieczonego dzika. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyła się kolejka, która obwoziła 
mieszkańców po Mszczonowie. 

Na scenie furorę robili 
młodzi artyści z MOK w rewii 
„Światowe hity dla ciebie”. Dzieciom 
i młodzieży towarzyszyli, m. in. radni, 
w nietypowych dla nich rolach. 
Zaśpiewała też Schola parafii św. 
Ojca Pio. Nie zabrakło zespołów. 
Z własnymi utworami oraz coverami 
pokazał się zespół The Reckless. 
Mieszanką przebojów do godziny 22 
zabawiał zespół Verus. Choć pogoda 
nie rozpieszczała, wielu mieszkańców 
bawiło się do późnych godzin.

Jarosław Pięcek, GCI

Odpust

Historyczny odpust w parafii  
św. Ojca Pio
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Jazda lokomotywą, na kucyku oraz kiełbaski z grilla. 
Wszystko po to by przyjemnie zakończyć wakacje. W czwartek 
(31.08) w Magicznej Zagrodzie w Badowie Górnym odbył się 
Piknik Rodzinny. Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Piknik  Rodzinny  zorganizowaliśmy  po  raz  pierwszy. 
Uczestnikami są nasi podopieczni – informuje Barbara Ciszewska, 
kierownik MOPS w Mszczonowie. – Część dzieci pójdzie za kilka 
dni, pierwszy raz do szkoły. Chcieliśmy, by mogły poznać swoich 
kolegów  i  koleżanki,  by  mogły  się  zintegrować – dodaje. Na 
uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Można było wsiąść na 
lamę, jeździć na kucyku czy strzelać z łuku. W lesie czekał na 
odważnych ogromny labirynt, domki na drzewach. Chętnych nie 
brakowało też do przejażdżki lokomotywą. Podróż nią okazała 

się pełna niespodzianek. W lesie wyskoczyła na nas Baba Jaga. 
Biegła za pociągiem – relacjonowali najmłodsi uczestnicy.

Każdy mógł spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku lub 

Gdy słyszymy odwiedziłem winnicę, najczęściej sądzimy, 
że nasz rozmówca wrócił niedawno z wycieczki do Włoch, 
Francji lub Hiszpanii. Okazuje się jednak, że wcale nie trzeba 
wyjeżdżać na południe Europy, aby zajrzeć do miejsca, w którym 
dojrzewa wino. Winnice odradzają się także w Polsce. Już teraz 
mamy ich około stu pięćdziesięciu. Jedna z nich działa niedaleko 
Mszczonowa. Możemy ją odwiedzić w Dwórznie, położonej 
pośród lasów wsi, która niegdyś była szlacheckim zaściankiem. 
Leśna otulina sprawia, że miejscowość cieszy się klimatem 
łagodniejszym niż ma sąsiedni Mszczonów, a przede wszystkim 
powietrze w niej jest czystsze i zdrowsze. Dzięki takiej lokalizacji 
winorośl, maliny oraz porzeczki dają tu obfity plon, a wino z nich 
uzyskane ma wyśmienity smak.

Winnica „Dwórzno” należy do rodziny Gowinów. Prowadzi 
ją Wiktor Gowin, a o technologię wyrobu produkowanych 
gatunków win dba kierownik winnicy Grzegorz Mazurek. 
Wino z Dwórzna powstaje przy zastosowaniu naturalnych, 
nieprzemysłowych metod winiarskich oraz przy pomocy 
najlepszych urządzeń do jego wytwarzania.

Powierzchnia winnicy, to około sześciu hektarów. 
Naprawdę warto zobaczyć to niezwykłe miejsce i posłuchać 
opowieści o tym, jak powstaje napój, który ludzkość zna 
od starożytności. Sztuka winiarska wymaga ogromnego 
doświadczenia i zaangażowania. O jakości wina decyduje bowiem 
nie tylko urodzajna, mająca odpowiednie nasłonecznienie 
plantacja, klimat i smaczne soki, ale także, a może nawet przede 
wszystkim, serce winiarza.

Dwórzno zasłużyło sobie już na miano Toskanii na 
Mazowszu. Ma swoje wierne grono smakoszy i wciąż zdobywa 
nowych wielbicieli. Winnica ma także swoich skrzydlatych 
podopiecznych. Para jastrzębi, strzeże Dwórzna przed ptactwem, 
które na równi z zimowymi mrozami i wiosennymi przymrozkami, 
stanowi zagrożenie dla owocowych upraw. Drapieżniki działają 
bardzo skutecznie i odstraszają ptasich rabusiów. Jastrzębia para 
„na etacie” winiarzy, to dodatkowa atrakcja plantacji położonej 

na Ziemi Mszczonowskiej. Warto odwiedzić Dwórzno dla jego 
winnych skarbów, dla piękna okolicy, dla czystego powietrza 
i dla zakosztowania w smaku mazowieckiej Toskanii. Serdecznie 
zapraszamy!

MM

Niezwykłe miejsca Ziemi Mszczonowskiej 

Podmszczonowska TOSKANIA… 
w Dwórznie

MOPS

Rodzinna zabawa z MOPS

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W piątek, 22 września, odbyła się jesienna zbiórka krwi, 
którą zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak”. 
Tradycyjnie już, mobilny punkt poboru zaparkował przy siedzibie 
mszczonowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomimo niesprzy-
jającej aury gotowość oddania życiodajnego płynu zgłosiło 47 
osób. Ostatecznie, krew pobrano od 37 z nich, co dało łączny 
efekt 16,65 l. Wynik ten zadowolił organizatorów, którzy mają 
świadomość, że zarówno pogoda, jak i pora roku, mogły odstra-
szać zainteresowane osoby.

Już teraz zapraszamy na kolejną zbiórkę, która odbędzie 
się 11 grudnia. Wspólnie nieśmy pomoc – Twoja krew może 
uratować ludzkie życie!

Dagmara Bednarek, GCI

Czytanie zbliża ludzi, szczególnie wtedy, gdy odbywa się 
ono w większym gronie. Tę prawdę już po raz czwarty udowod-
niła Miejska Biblioteka Publiczna, która w pierwszą sobotę wrze-
śnia zaprosiła mieszkańców gminy do udziału w szóstej edycji 
akcji Narodowego Czytania. 

W tegorocznej odsłonie w całej Polsce rozbrzmiewały 
słowa dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Nie inaczej 
było także w Mszczonowie, gdzie jego fragmenty przeczytali 
pracownicy Biblioteki Karolina Chrościcka i Natalia Syndybał, 
radni Barbara Gryglewska i Ryszard Stusiński oraz przyjaciele 
instytucji–Monika Smusz, Oliwia Byliniak i Norbert Michalski. 
Nad przebiegiem wydarzenia czuwała jego organizatorka, 
dyrektor MBP, Anna Czarnecka.

Narodowe Czytanie „Wesela” rozpoczęło się na scho-
dach mszczonowskiego ratusza. Niesprzyjająca aura nie prze-
szkadzała lektorom, którzy z zaangażowaniem odtworzyli słowa 
modernistycznego symbolisty, dzieląc pomiędzy siebie kwestie 
poszczególnych bohaterów dramatu. Pojawili się więc, między 
innymi, Gospodarz i Poeta a wszyscy mogli sobie przypomnieć 
znaczenie utraty złotego rogu i chocholego tańca.

Barwny korowód miłośników książek przeszedł także 
ulicami Mszczonowa, by zachęcać do wspólnej lektury, której 
dalszy ciąg miał miejsce na skwerze przy ulicy Północnej. Słowa 
dramatu, rozlegające się wśród skąpanej w deszczu zieleni 
i pośród szumu wody, przyciągnęły odwiedzających miejskie 
targowisko. 

Ostatni fragment „Wesela” odczytano 
w gorącej atmosferze mszczonowskich Term. Po raz 

kolejny słowom towarzyszył plusk wody, która tym razem miała 
temperaturę dużo wyższą niż padający za oknami deszcz. Począt-
kowo zaskoczonym miłośnikom pływania inicjatywa Biblioteki 
bardzo się spodobała. Tym bardziej, że tego dnia każdy, kto 
wsłuchiwał się w słowa „Wesela”, mógł liczyć na drobny, słodko-
-literacki upominek wręczany przez pracowników MBP.

Narodowe Czytanie, to kolejna akcja, w ramach której 
mszczonowska Biblioteka pragnie pokazać mieszkańcom, że 
książki wcale nie są nudne. Zwłaszcza wtedy, gdy w podróż 
po kartach lektury wyrusza się w towarzystwie. Nie od dziś 
wiadomo, że wspólne czytanie i dyskusje o książkach rozwijają 
wyobraźnię i pogłębiają wiedzę. Czytelnicze przystanki w tym 
roku po raz kolejny pokazały, że literatura potrafi także zbliżać 
ludzi, bez względu na ich wiek i pozycję społeczną.

Dagmara Bednarek, GCI

olbrzymiej procy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
też zwierzęta. W stajni dzieci oglądały konie. Odważni mogli je 
poczęstować marchewką. Na zewnątrz czekały owieczki, kózka, 
kolorowe kaczki oraz kury czy osiołek. Ten, kto zgłodniał mógł 
posilić się kiełbaską upieczoną nad ogniskiem. Na rodziców 
czekały kawa oraz herbata.

Piknik organizowany jest po raz pierwszy ale już uważam, 
że  to  super  pomysł – ocenia Edyta Woźniak. – Jestem  zasko-
czona, że tak blisko miasta można zobaczyć tak wiele ciekawych 
zwierząt. Sądzę, że to największa atrakcja – dodaje. Dzieci mogą 

skorzystać  z  dużego placu  zabaw.  Cały  teren  jest  bardzo  duży 
i jest na nim wiele atrakcji – dodaje Katarzyna Radzikowska. 

Niektóre mamy przyznają, że trudno byłoby im skorzystać 
z takiej formy wypoczynku, gdyby nie pomoc MOPS. Dla części 
z nich była to jedna z nielicznych chwil odpoczynku w opiece 
nad dziećmi. 

Jarosław Pięcek, GCI

KULTURA

MBP

„Wesele” skąpane w deszczu

OSP

Jesienna zbiórka krwi z HDK „Strażak”
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W niedzielę, 24 września 2017r., odbyła się kolejna edycja 
Rajdu Rowerowego„W pogoni za szarlotką” zorganizowanego 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie w ramach 
produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”.  
Na starcie stawiło się 119 miłośników „dwóch kółek”. Uczest-
nicy indywidualni, grupy znajomych a także rodziny z dziećmi, 
podzieleni zostali na kilkanaście patroli, które w odstępach 
pięciominutowych, począwszy od godziny 9-tej, wyruszały na 
około 45-kilometrowy szlak. 

Tym razem organizatorzy przygotowali wymagającą trasę,  
na której zadaniem patroli było odnalezienie 6 punktów kontro-
lnych, potwierdzenie swojej obecności w danych punktach,  jak 
również rozwiązanie w międzyczasie ciekawych zagadek. Trasa 
rajdu wiodła m.in. przez Grzegorzewice, Skuły, Żelechów czy 
Żabią Wolę.  Na mecie zlokalizowanej przy Stawach św. Anny 

na wszystkich rowerzystów czekał poczęstunek.  Spośród osób, 
które odwiedziły wszystkie punkty rozlosowano nagrody. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony 
czas i zapraszamy na najbliższą, wiosenną edycję naszego rajdu.

OSiR Mszczonów

Rekonstruktorzy z całej Polski uczestniczyli w niedzielę, 
10 września, w inscenizacji nad rzeką Radomką w Ryczywole, 
która odwoływała się do bitwy z 8 i 9 września 1939 roku, jaka 
stoczona została w obronie mostu między wsiami Kępa Bielańska 
i Przewóz nad Wisłą (teren obecnego Powiatu Kozienice). Bitwa 
ta nazwana została obroną tzw. Przedmościa Maciejowic-
kiego. Niemcy podczas dokonywanych ataków próbowali zająć 
i przejść po drewnianym moście, łączącym dwa brzegi Wisły, 
mającym blisko kilometr długości. Pojawienie się oddziałów 
rozpoznawczych 1 Dywizji Lekkiej poprzedziło bombardowanie. 
Niemcy zostali jednak odrzuceni. Właściwe natarcie Wehr-
machtu wzmocnione zostało czołgami i transporterami. Polacy 

ponieśli wtedy znaczące straty. Kolejne natarcie przeprowa-
dzone zostało przez niemiecki batalion motocyklistów i czołgi. 
Ostatecznie obrońcy przeprawy zdecydowali się zniszczyć most. 
Dokonał tego pluton minerski. W starciu na Przedmościu Macie-
jowickim wzięły udział oddziały polskiej Odwodowej Armii Prusy 
i niemiecka 1 Dywizja Lekka. Decyzja o wysadzeniu mostu zatrzy-

OSiR

Rowerem „W pogoni za szarlotką”

Pewna wygrana mszczonowskich 
koszykarek

Emocje grały na parkiecie – tak można by najkrócej 
opisać poniedziałkowy mecz koszykarek UKS „Olimpijczyk 2008” 
z Grodziskim Klubem Koszykarskim, który odbył się 18 września. 
Choć był to towarzyski sparing, obie drużyny podeszły do niego 
z ogromnym zaangażowaniem. Nie zabrakło potu, adrenaliny 
a nawet łez po starciach, które jednak nie wyeliminowały z gry 
żadnej z młodych zawodniczek. Piękne rzuty, trenerskie wska-
zówki dochodzące zza linii boiska oraz indywidualne rajdy grają-
cych – wszystko to sprawiło, że emocji nie zabrakło zarówno na 
parkiecie, jak i na widowni. 

Ostatecznie mecz zakończył się pewną wygraną koszy-
karek Olimpijczyka, które pokonały drużynę z Grodziska Mazo-
wieckiego 40:32. Wszystkim zawodniczkom gratulujemy nie 

tylko zwycięstwa, ale także woli walki i posiadania pięknej pasji, 
którą można podziwiać zawsze, gdy dziewczęta wchodzą na 
boisko.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Przedmoście Maciejowickie - 
inscenizacja historyczna
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mała niemieckie uderzenie. Warto przypomnieć, że decyzja 
o budowie mostu zapadła w kwietniu 1939 roku i została podjęta 
przez samego naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego. 
Drewniana, długa na blisko kilometr, konstrukcja była uważana 
za sukces polskiej inżynierii wojskowej.

Mszczonowscy rekonstruktorzy już po raz czwarty 

uczestniczyli w rekonstrukcji walk na Przedmościu Maciejo-
wickim. Tym razem po zakończonej inscenizacji wzięli także 
udział w sesji fotograficznej, przeprowadzonej przez Łukasza 
Olesińskiego. Prezentowane zdjęcie jest zapowiedzią większej 
galerii fotografa.

MM, GCI

IV NOCNY MARSZ 
ŚLADAMI STRZELCÓW 
KANIOWSKICH 1939 – 
2017

Tegoroczna edycja Nocnego 
Marszu Śladami Strzelców Kaniowskich 
odbyła się w dniach 15-16 września, 
tradycyjnie na trasie Puszcza Mariańska 
- Żuków - Mszczonów. Marsz był częścią 
składową obchodów 78. rocznicy Bitwy 
Mszczonowskiej. Odbywał się w ramach 
cyklu imprez z okazji 640-lecia Miasta 
Mszczonowa pn. „Dumni ze swojej 
historii”. Organizatorem wydarzenia było 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne, a współorganizatorami GRH 
STRZELCY im. 31 pSK oraz Jednostka 
Strzelecka 5132 STRZELCY RZECZYPO-
SPOLITEJ. Sfinansowanie Marszu było 
możliwe dzięki środkom publicznym 
Gminy Mszczonów, wydatkowanym 
w ramach zadania publicznego „Pozna-
jemy wojenne losy swojego miasta”. 

15-kilometrową trasę z Puszczy 
Mariańskiej, poprzez Nową Hutę, 
Studzieniec, Żuków, Grabce Towarzy-
stwo, Świnice, Czekaj, aż do Mszczonowa 
przeszła zorganizowana grupa, złożona z: 
rekonstruktorów, Strzelców z Jednostek 
z Mszczonowa, Pruszkowa i Wiskitek, 
członków MSH, a także młodzieży 
z Mszczonowa oraz sąsiednich miejsco-
wości. Na trasie marszu jego uczest-

nicy zapalili znicze pamięci na mogile 
ofiar wojennego terroru z lat 1939-45, 
znajdującej się na starym cmentarzu 
w Studzieńcu oraz przy pomniku Strzelców 
Kaniowskich, jaki stoi w Mszczonowie 
przy Placu Papieskim. Na każdym postoju 
rekonstruktorzy opowiadali o wyda-
rzeniach z 1939 roku, a także o szcze-
gółach Bitwy Mszczonowskiej. Jeden 
z postojów został specjalnie wyznaczony 
przy kapliczce w Żukowie, przy której 
w nocy z 10 na 11 września 1939 roku, 
tuż przed atakiem na niemieckie oddziały 
pancerne, zgrupowane w Mszczonowie, 
odpoczywał podpułkownik Wincenty 
Wnuk- dowódca 31 pSK.

W przygotowaniu całego przed-
sięwzięcia rekonstruktorom z Mszczo-
nowa pomogli: Marek Tadrzak (powożący 
wozem konnym), Jacek Olczak SKLEP MAX 
Mszczonów (samochód zabezpieczenia 
technicznego), Mariusz Janczak (orga-
nizacja ogniska oraz miejsca wymarszu 
całej grupy), Marek Wardak (foto-
grafia), Anna Witecka (zabezpieczenie 

medyczne), Dyrekcja i Pracownicy GCI 
Mszczonów (wsparcie merytoryczne), 
Dominik Dobrosz (powożenie wozem 
konnym) oraz Dariusz Jańczy i Grzegorz 
Rutkowski (dowóz uczestników z Jedno-
stek Strzelców Rzeczypospolitej z Prusz-
kowa i Wiskitek). Wszystkim wymie-
nionym serdecznie dziękujemy i liczmy 
na dalszą pomoc, umożliwiającą kulty-
wowanie pamięci o Bohaterach Ziemi 
Mszczonowskiej.

Szczególne podziękowania skła-
damy także Władzom Samorządowym 
Gminy Mszczonów, dzięki którym 
możliwe było zapewnienie środków 
finansowych na zorganizowanie Marszu 
w ramach zadania publicznego „Pozna-
jemy wojenne losy swojego miasta”. 
Słowa wdzięczności kierujemy ponadto 
do Dyrekcji Nadleśnictwa Radziwiłłów, 
która wsparła organizację wydarzenia.
Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 

31 pSK Mszczonów
Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie 

Stow. Historyczne)

HOŁD ODDANY BOHATEROM BITWY 
MSZCZONOWSKIEJ `39

W tym roku minęło 78 lat od zwycięskiej Bitwy Mszczo-
nowskiej. 11 września 1939 roku na ulicach Mszczonowa 
żołnierze 31 pułku Strzelców Kaniowskich odnieśli zwycię-
stwo nad oddziałami XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu. 
Nie można zapomnieć o Bohaterach, którzy ofiarowali miastu 
ostatnie chwile wolności przed długą, okupacyjną nocą. O rocz-
nicy pamiętali: członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej, Stowarzy-
szenia „Strzelcy Rzeczypospolitej” oraz mszczonowscy harcerze. 

W poniedziałek, 11 września, spotkali się oni na 
wieczornej Mszy Świętej, jaką w intencji podpułkow-

nika Wincentego Wnuka oraz jego żołnierzy z 31 pSK odprawił 
dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski. 
W wygłoszonej homilii wspominał Bohaterskich Kaniowsz-
czyków, którzy idąc na odsiecz walczącej Warszawie między 
innymi w Mszczonowie przelewali krew za wolność Ojczyzny. 
Kapłan modlił się za mieszkańców miasta poległych podczas II 
wojny światowej. Odniósł się także do pracy tych wszystkich, 
którzy kultywują pamięć o wojennych losach Ziemi Mszczonow-
skiej. 

Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy zapalili znicze 
pamięci pod pomnikiem Strzelców Kaniowskich, jaki stoi na Placu 
Papieskim, na mogile i w miejscu rozstrzelania Mszczonowskich 
Zakładników (ks. proboszcza Józefa Wierzejskiego, burmistrza 
Aleksandra Tańskiego, lekarza Stanisława Zarachowicza oraz 
wikariusza Władysława Gołędowskiego, który został zastrzelony 

HISTORIA I TRADYCJA
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Początek września zawsze oznacza, że po wakacyjnej 
przerwie uczniowie powracają do szkolnych murów. Uroczy-
stość rozpoczęcia zajęć w tym roku odbyła się w nietypowym 
terminie, w poniedziałek, czwartego dnia miesiąca, a nie pierw-
szego, jak to zazwyczaj bywa.

Szkoła Podstawowa, z uwagi na niesprzyjającą aurę, 
spotkała się na płycie hali sportowej. Po raz pierwszy w jednym 

miejscu zebrali się uczniowie połączonych w jedną placówkę 
klas 0-7 i oddziałów gimnazjalnych. Było elegancko i gwarno, 
ponieważ Szkoła Podstawowa w nowym roku liczyć będzie 849 
wychowanków. 

Wszystkich uczniów powitała dyrektor Agnieszka 
Walczyńska-Łoś, która na początek przypomniała założenia 
reformy oświatowej. Właśnie za jej sprawą tegoroczne rozpo-
częcie zajęć odbywało się w tak licznym gronie. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej przedstawiła także wychowawców klas „zero-
wych”, pierwszych i czwartych a także przypomniała, w których 
budynkach uczyć się będą poszczególne oddziały. W murach 
„podstawówki” pozo-
stają roczniki 0-5. 

podczas opatrywania rannego przy budynku plebanii). Znicze 
zapalone zostały także na mogiłach żołnierskich na nowym 
i starym mszczonowskim cmentarzu, a także przy pomniku, jaki 
stoi w parku przy ulicy Grójeckiej – w miejscu gdzie 8 września 
1939 roku Niemcy po zajęciu Mszczonowa dokonali zbiorowej 
egzekucji polskich jeńców i cywilów.

11 września 1939 roku, to historyczna data dla Mszczo-
nowa. Do dziś mieszkańcy pamiętają o Bohaterskich Żołnier-
zach 31 pułku Strzelców Kaniowskich i nazywają ich wymownie 
„Swoimi Żołnierzami”. Bitwę mszczonowską powinno się 
nazywać „niedocenianym zwycięstwem”. Zakończyła się ona 
kompletnym rozbiciem oddziałów niemieckich, a mimo to 
historycy dość rzadko o niej wspominają. Polska armia w 1939 
roku odniosła niewiele sukcesów. Z reguły ulegała o wiele lepiej 
wyposażonym oddziałom Wehrmachtu. W Mszczonowie było 
zupełnie inaczej. Polacy zmiażdżyli teoretycznie silniejszego 
wroga. Dlatego należy im się szacunek. Pamiętnej wrześniowej 
nocy Strzelcy w żadnym mszczonowskim zakamarku nie dali 
Niemcom zorganizować skutecznej obrony. Gdzie trzeba było, 
bili się z wrogiem na bagnety. Dla żołnierzy Wehrmachtu była 
to przerażająco krwawa noc. 31 pSK pokonał w Mszczonowie 
tyłowe pododdziały XVI KPanc. W ich skład wchodziły tabory 
i służby zarówno XVI KPanc, jak też 1 i 4 DPanc oraz 31 DP. 
Strzelcy zniszczyli też kompanię propagandową Luftwaffe oraz 
kolumnę samochodów z 1 DPanc, które przybyły do Mszczo-
nowa tuż przed samą bitwą, aby zabrać w okolice Warszawy 
zapasy paliwa. Niemiecki sprzęt, który nie został zniszczony 
w walce, Polacy podpalali lub wysadzali granatami. W sumie 
zlikwidowano 16 czołgów oraz 14 wozów pancernych i cięża-
rówek. Zginął też niemiecki dowódca [różne źródła podają 
jego stopień jako: majora, podpułkownika lub pułkownika]. 
Bardzo cenne okazały się znalezione przy nim mapy z naniesio-
nymi kierunkami niemieckich uderzeń. Niemieckiego dowódcę 
pochowano przy stawie zwanym przez mszczonowian Zdrojem 
(obecnie zbiornik p.poż przy ulicy Grójeckiej).

Jeszcze większe straty niemieckie wylicza w swojej relacji 
kapitan Ogrodnik. Zgodnie z tym co zawarł w spisanych wspo-
mnieniach w Mszczonowie „(…) wzięto do niewoli 2 oficerów, 
35 szeregowych oraz kasę oddz. w której znajdowało się 21000 
mk. niem. Zniszczono 3 najcięższe czołgi i 22 lekkie; spalono ok. 
20 samochodów ciężarowych i 10 osobowych oraz kilkanaście 
motocykli. Dowódca oddz. pancernego - mjr został zabity.”

Zwycięska bitwa mszczonowska dodała naszym żołnie-
rzom wiary w zwycięstwo. 31 pułk opuścił Mszczonów o dzie-
wiątej rano. Bohaterski dowódca, który zasłużył na podziw 

swoich żołnierzy, wyjeżdżał z miasta jak prawdziwy zwycięzca 
- konno. Wraz z Kaniowszczykami opuszczało miasto 200 oswo-
bodzonych polskich jeńców. Mszczonowianie żegnali żołnierzy 
ze łzami w oczach. Pytali się ich – „co dalej...?”. Wielu młodych 
chciało się zaciągnąć do oddziału. Mieszkańcy rozumieli, że 
po wyjściu polskiego wojska do Mszczonowa znowu wjadą 
żołdacy spod znaku swastyki. Tak też się stało. 31 pułk wycofał 
się z Mszczonowa do lasów grzegorzewickich, położonych na 
wschód od miasta. Niedługo potem w Mszczonowie ponownie 
pojawili się Niemcy. Przed ponownym wkroczeniem ostrzelali 
miasto. Później zemścili się okrutnie rozstrzeliwując pod murem 
kościelnym: proboszcza Józefa Wierzejskiego, burmistrza Alek-
sandra Tańskiego oraz miejscowego lekarza Stanisława Zaracho-
wicza. 11 września w pobliżu plebani został też zastrzelony ks. 
Władysław Gołędowski. Niemcy bestialsko pozbawili go życia, 
w chwili gdy opatrywał rannego.

Doktor Witold Jarno tak podsumowuje bitwę mszczo-
nowską: „Zdobycie przez pododdziały 31 pSK Mszczonowa było 
wyczynem, który przyniósł pułkowi chwałę. Swoim działaniem 
doprowadził on choć na krótko do powstania paniki w niemieckim 
dowództwie, nieorientującym się w siłach, jakie wzięły udział 
w porannej walce. Strzelcy odnieśli chwilowy sukces taktyczny, 
który - choć nie przyniósł wymiernych korzyści operacyjnych 
- podniósł jednak upadające morale. Warto podkreślić, że za 
swój wyczyn 31 pSK jako jedyny z pułków strzelców kaniowskich 
został w 1966 r. odznaczony orderem Virtuti Militari. W dowódz-
twie niemieckim wiadomość o zdobyciu Mszczonowa wywołała 
zamieszanie i chwilową konsternację, gdyż nie spodziewano się 
już w tym rejonie większych oddziałów polskich. Natychmiast 
też w kierunku miasta skierowano pododdziały rozpoznawcze 1 
i 4 DPanc oraz główne siły 31 DP, rezygnując tym samym z forso-
wania Wisły w okolicach Góry Kalwarii.”

Tekst: Piotr Dymecki , Foto: Marek Wardak
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Szkoły

Uroczysty początek nowego roku 
szkolnego
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Lekcje w budynku gimnazjum pobierać będą klasy 6-7 oraz 
oddziały tej szkoły. Dyrektor Walczyńska-Łoś przedstawiła 
również swoich zastępców. Nad klasami początkowymi nadzór 
sprawować będzie Jolanta Zielonka, oddziałami 4-6 opiekować 
się będzie Krystyna Wójcik, a najstarszymi wychowankami (7 
i gimnazjalne) – Anna Rusinowska. Kierująca funkcjonowaniem 

placówki opowiedziała także zebranym nauczycielom, rodzicom 
i uczniom o pracach remontowych i zakupach wyposażenia, 
których dokonano w okresie wakacyjnym. Na zakończenie 
życzyła wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym i zapro-
siła wszystkich podopiecznych na spotkania z wychowawcami 
w pracowniach.

Uroczyste rozpoczęcia nowego roku miały także 
miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych, które znajdują się 
na terenie Mszczonowa. Naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Szarych Szeregów rozpoczęło 101 uczniów, podzielonych 
na cztery oddziały. W Zespole Szkół, obejmującym Technikum 
(10 oddziałów – 230 wychowanków) oraz Branżową Szkołę 
I Stopnia i Zasadniczą Szkołę Zawodową(3 klasy - 83 podopiecz-
nych), początek roku szkolnego był także czasem zmian orga-
nizacyjnych. Po piętnastu latach z funkcji dyrektora ZS ustąpiła 
Marianna Sosińska, którą na tym stanowisku zastąpiła Dorota 
Powązka. Nauczyciele, rodzice i uczniowie gorąco dziękowali 
byłej kierującej szkołą za wspólne lata pracy i nauki. Podobnie, 
jak w każdej szkole, po oficjalnej uroczystości, podopieczni udali 
się do swoich pracowni na spotkania z wychowawcami.

Dagmara Bednarek, GCI

Rozpoczęcie roku szkolnego
SP Lutkówka

O godzinie 9 uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
rozpoczęli nowy rok szkolny 2017/18. Wcześniej wzięli udział we 
mszy świętej. W związku z reformą oświaty szkołę czeka mała 
rewolucja. Przybędzie nowa – siódma klasa, która za rok stanie 
się klasa ósmą. Wasi  rodzicie  na  pewno  pamiętają,  jak  w  tej 
szkole było osiem klas – mówił Grzegorz Olczak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce. 

Nowa klasa oznacza też nowych nauczycieli. Ci uczyć 
będą przedmiotów, których do tej pory w placówce nie było 
– geografii, biologii, fizyki i chemii. Pierwszy dzień szkoły prze-
żywali najmłodsi. Ci dla których obecny rok szkolny rozpoczyna 
przygodę z edukacją.

SP Bobrowce
W szkole w Bobrowcach naukę w tym roku rozpoczną 

przedszkolaki oraz dzieci z oddziałów I-III. Wszystkie z radością 
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witały swoich kolegów i koleżanki na korytarzach. Wakacyjnym 
opowieściom nie było końca. Sami uczniowie przyznają, że 
mają mieszane uczucia co do końca wakacji i rozpoczęcia roku 
szkolnego. Trochę się cieszymy, że już idziemy do szkoły – przy-
znają uczennice trzeciej klasy. Nie ukrywają jednak, że szkoda 
im wakacji. W szkole jest jednak ładniej. Wszystko za sprawą 
remontów, które przeprowadzono podczas letniej przerwy 
w nauce.

SP Osuchów
Uczniowie z Osuchowa nowy rok szkolny rozpoczęli 

o godzinie 10, po mszy świętej. Jak przypomniała Urszula 
Gowin, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osuchowie, tegoroczne 
wakacje były wyjątkowo długie. Na uczniów czeka jednak kilka 
zmian. Od  nowego  roku  jesteśmy  szkołą  podstawową,  a  nie 
zespołem  szkół – przypomina Urszula Gowin, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Osuchowie. W szkole nadal pozostają jednak II 
i III klasa gimnazjum. Miejsce pierwszej, zajmuje klasa pierwsza. 
W nowym roku szkolnym zabraknie też dwójki nauczycieli, 

którzy odeszli na emeryturę. Zastąpią ich nowi pedagodzy. 
Podobnie jak w innych placówkach, również w Osuchowie 
prowadzone były remonty. Wymieniono  wszystkie  grzejniki, 
instalacje centralnego ogrzewania– wylicza dyrektor.

Nie wszystkie prace udało się jednak zakończyć. Obecnie 
trwa montaż pompy ciepła. Lekcje odbywać się jednak będą 
bez zakłóceń. W nowym roku szkolnym na pewno jakieś wasze 
problemy  się  pojawią.  Od  tego  jednak  tu  jesteśmy,by  wam 
pomóc.  Mamy  też  nadzieję,  że  tych  problemów  będzie  jak 
najmniej – mówiła do uczniów dyrektor.

SP Piekary
Szkoła w Piekarach podobnie, jak w placówka w Lutkówce 

w ramach reformy oświaty powiększy o jedną – siódmą klasę.  
Tutaj również w wakacje odbyły się remonty. Szkoła zyskała 
między innymi nowe okna. Szczegółowych informacji z wiąza-
nych z nowym rokiem szkolnym uczniowie oraz rodzice, wysłu-
chali w klasach.

Jarosław Pięcek, GCI

Agnieszka Walczyńska-Łoś, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie oraz Barbara Oracz, opiekun konkursu SKO są 
bardzo zadowolone z zajęcia pierwszego miejsca w Konkursie 

dla Szkolnych Kas Oszczędności

Wygrali 20 tysięcy w konkursie SKO
Wielki sukces Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 

Placówka zajęła pierwsze miejsce w konkursie SKO wygrywając 
20 tys. zł i pokonując ponad setki innych szkół w kraju. Na 
kontach SKO mszczonowscy uczniowie mają ponad  100 tysięcy 
złotych . Do konkursu SKO organizowanego przez PKO BP przy-
stąpiło blisko pół tysiąca placówek z całej Polski. Wśród nich 
znalazła się Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. 

- Każda placówka miała za zadanie przygotować elek-
troniczne prezentacje, w których musiała pokazać całoroczne 
działania wpisujące się w idee SKO np. promocję oszczędzania, 
naukę ekologii, przedsiębiorczości oraz prowadzenie bloga 
na platformie SzkolneBlogi.pl – informują pracownicy Biura 
Młodego Klienta PKO BP.

Przez cały rok w szkole trwały różnego typu akcje zachę-
cające do oszczędzania. Ich efekt przerósł najśmielsze ocze-
kiwania. Liczba oszczędzających wzrosła o 62 osoby i wynosi 
155 uczniów. Na kontach SKO uczniowie zgromadzili blisko 107 
tysięcy złotych.- Dzieci bardzo łatwo było zachęcić do oszczę-
dzania. Wcześniej niektórzy wydawali pieniądze na słodycze lub 
chrupki. Teraz oszczędzają każdą złotówkę. Średnio jeden uczeń 
ma na koncie około 700 złotych - mówi Barbara Oracz, opiekun 
SKO w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Zwykle oszczędzanie ma swój cel – rower, rolki lub 

wakacje. W ocenie nauczycieli uczniowie otrzymali też bardzo 
korzystne oprocentowanie, które wynosi 2,5 procent w sakli 
roku. Odsetki naliczane są co tydzień.

W ubiegłym roku szkolnym placówka przeprowa-
dziła wiele akcji promujących oszczędzanie. Był cykl edukacji 
ekonomicznej pt. 
Ciekawostki z Małej 
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Ekonomii, kiermasze i loterie oraz szeroka gama akcji charyta-
tywnych od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaczynając 
na akcji Okulary dla Afryki kończąc. Uczniowie odwiedzili też 
banki, stworzyli specjalny regał w szkolnej bibliotece oraz publi-
kują wiele artykułów o działaniach związanych z SKO. Wszystko 
to zostało ujęte w prezentacji. Ta okazała się tak dobra, że szkoła 
znalazła się wśród 11 najlepszych.- Wygraliśmy w regionie 
łódzkim – mówi Barbara Oracz. Szkoła otrzymywała nagrodę 
w wysokości trzech tysięcy złotych. W kolejnym etapie walczyła 
o znacznie większą nagrodę. Na laureatów I, II i III miejsca 
czekały nagrody 20, 15 i 10 tys. zł. O wszystkim zadecydowała 
komisja konkursowa. W ocenie jury najlepszą kronikę przygoto-
wała Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. Tym samym placówka 

zajęła pierwsze miejsce w kraju i wygrała 20 tys. zł. –Bardzo 
się cieszymy z wygranej. Stworzeniu kroniki i całemu konkur-
sowi poświęciliśmy wiele czasu. Sama spędzałam przy nim trzy 
godzinny dziennie mojego prywatnego czasu. Miałam wsparcie 
dyrektor szkoły oraz banku PKO BP – organizatora konkursu  – 
mówi Barbara Oracz.

Sukces tym większy, że to dopiero drugi udział mszczo-
nowskiej placówki w konkursie SKO. Do tej pory wieloletnim 
liderem rejonu łódzkiego była szkoła w Głuchowie. - Pieniądze 
przeznaczymy na doposażenie sal lekcyjnych – mówi Agnieszka 
Walczyńska-Łoś, dyrektor mszczonowskiej placówki. – Jestem 
dumna, że mam takich nauczycieli – dodaje.

Jarosław Pięcek, GCI

„Zabawa uczy i doskonali” w Miejskim 
Przedszkolu

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Miejskie 
Przedszkole w Mszczonowie rozpoczyna realizację projektu 
„Zabawa uczy i doskonali”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 
765 527,93 zł, z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 
zł (79,96%). Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa: - Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Pod działanie 
- Edukacja przedszkolna. Miejskie Przedszkole planuje zakoń-
czenie zadania z końcem listopada 2018 r.

Z założenia projekt „Zabawa uczy i doskonali” ma celu 
zwiększenie w gminie Mszczonów dostępu do wysokiej jakości 
edukacji dla wszystkich 250 podopiecznych instytucji. Będzie 

się to odbywać poprzez utworzenie 100 nowych miejsc przed-
szkolnych, poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia 
wspierające rozwój dziecka, wsparcie dla wychowanków 
z niepełnosprawnością, podniesienie kompetencji nauczycieli, 
doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny 
sprzęt a także dostosowanie jednostki na potrzeby nowych 
miejsc przedszkolnych.

Realizacja projektu oznaczać więc będzie nie tylko rozwój 
dzieci, ale także instytucji. Dodatkowe miejsca, to szansa na 
zwiększenie dostępności przedszkola. Zakup specjalistycznego 
wyposażenia oraz zajęcia edukacyjne, to z kolei możliwość jak 
najlepszego wykorzystania tego okresu dla dobra podopiecz-
nych. Wykonanie zadania, to także szansa na rozwój kadry peda-
gogicznej placówki. Realizacja projektu zapewni więc coś więcej, 
niż tylko bieżące korzyści. Dwuletni okres trwałości, który był 
jednym z licznych warunków otrzymania dotacji, a także szereg 
długofalowych korzyści dla dzieci, pracowników i całej insty-
tucji sprawią, że „Zabawa uczy i doskonali” będzie procentować 
jeszcze przez długi czas.

Dagmara Bednarek

KINO SFERYCZNE w Miejskim 
Przedszkolu
28 września w naszym przedszkolu gościło mobilne kino. Dzieci 
miały niepowtarzalną okazję obejrzeć film „Polaris” wewnątrz 
kopuły w technice 3D bez konieczności zakładania specjalnych 
okularów. Mobilne kino sferyczne dostarczyło widzom wrażeń 
osiągalnych wcześniej tylko w stacjonarnych kinach. Wszystko 
dzięki systemowi mobilnemu prezentującemu film w formacie 
360 stopni. To pierwszy na świecie cyfrowy, kulisty system 
projekcyjny. Dzieci były zachwycone obejrzanym filmem 
i niechętnie opuszczały czarodziejską kopułę.

Iwona Dziuba

Podziękowanie
Chór parafialny i grupy modlitewne parafii św. Jana Chrzci-
ciela w Mszczonowie, dziękują Panu Burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi za umożliwienie wyjazdu do Szczuczyna 

w dniu 3.09.2017 w celu wzięcia udziału w Mszy 

Świętej w drugą rocznicę śmierci księdza prałata Lucjana 
Świderskiego.
Dziękujemy również Pani Magdalenie Podsiadły z Gminnego 
Centrum informacji za załatwienie wszystkich formalności 
związanych z wyżej wymienionym wyjazdem.

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Centrum Samochodowe MOSTVA Spółka z o. o. w Mszczonowie
zatrudni

Pracowników składu samochodowego

Miejsce pracy: Mszczonów 

Opis stanowisk pracy:
- przemieszczanie i parkowanie samochodów,
- mycie samochodów,
- montaż akcesoriów,

Wymagania: 
- prawo jazdy kat. B, 
- gotowość do pracy w systemie zmianowym, 
- umiejętności manualne,  
- dokładność, solidność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zasad, 
- mile widziane wykształcenie zawodowe (w tym o profilu samochodowym: mechanika pojazdowa, 
elektromechanika lub podobne),znajomość budowy samochodu.

Zapewniamy: 
-	stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
-	system wynagradzania miesięczny oraz premia uzależniona od umiejętności i wyników pracy,
-	szeroki pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, pakiety rekreacyjno-sportowe, ubezpieczenie na życie, 

zfśs),
- możliwość rozwoju zawodowego (kursy i szkolenia).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:

rekrutacja@mostva.com.pl
lub pocztą na adres:

MOSTVA Spółka z o. o.ul. Krakowska 10, m. Ciemno-Gnojna, 96-320 Mszczonów

Wysyłając dokumenty prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  osobowych  dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobo-
wych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.). 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

OGŁOSZENIA / REKLAMY
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
   PRZECIW OWADOM

 * WERTIKALE

602 737 617

Kontrola 
Dostaw-

Rekontrola,  

14 zł netto/1h, 
Mszczonów,

tel. 605-846-825

 
 

 
 

      Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie  

 
składa serdeczne podziękowanie  

 
Pani Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury - Grażynie 

Pływaczewskiej oraz Pani Danucie Wójt za organizację zajęć dla 
dzieci w okresie wakacyjnym a także za zorganizowanie wycieczki  
do Ujazdowa. To dla dzieci ciekawe spotkania i wspaniała terapia. 

 

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,  
że tylko to wszystko 

co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić". 
 
 
 

Prezes Stowarzyszenia 
Bożena Majewska 

 
 
 
 

Mszczonów, 4.09.2017r.    
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

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
- 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 

-60% UPUSTU 
NA SUWAKI

w skl. spożyw-
czym  

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.


	Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
	Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
	Gorące wakacje i nie mniej ciepły inwestycyjnie wrzesień… czyli słów kilka o inwestycjach w Mszczonowie
	W OCZEKIWANIU NA REWITALIZACJĘ
	Sadownicy dają odpór złodziejom
	Reforma weszła w fazę realizacji
	Rozpoczęli siódmy rok studiów
	Zrobili selfie, dostali nagrody
	Odwiedzili warownię Wikingów
	Czy uwierzycie, że możecie przedłużyć swoje życie nawet o 10 lat?
	Dożynki w Lutkówce oraz „Sto lat” wyśpiewane dla Jubilata
	Osuchowskie Dożynki świętem całej gminy Mszczonów
	XXVI Dni Chorągwi Mazowieckiej
	Historyczny odpust w parafii św. Ojca Pio
	Podmszczonowska TOSKANIA… w Dwórznie
	Jesienna zbiórka krwi z HDK „Strażak”
	„Wesele” skąpane w deszczu
	Rowerem „W pogoni za szarlotką”
	Pewna wygrana mszczonowskich koszykarek
	Przedmoście Maciejowickie - inscenizacja historyczna
	IV NOCNY MARSZ ŚLADAMI STRZELCÓW KANIOWSKICH 1939 – 2017
	HOŁD ODDANY BOHATEROM BITWY MSZCZONOWSKIEJ `39
	Uroczysty początek nowego roku szkolnego

