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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 września 2018  roku, odbyła  się  LVI  sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano  informacji 
z wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018 r. oraz sprawozdań z działalności MOK i Biblioteki a także zatwier-
dzono uchwały dotyczące m.in. nadania nazwy ulicy w Mszczonowie i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprze-
targowym. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski

Budżet gminy za I półrocze
O wykonaniu budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 

2018 r. zebranym radnym opowiedziała naczelnik Wydziału 
Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska. W tym 
okresie dochody wyniosły 40 052 389,00 zł, co stanowiło 50,9% 
sporządzonego planu. Na wartość tę złożyły się wpłaty z tytułu 
podatków, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje oraz 
środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

Wydatki gminy Mszczonów w pierwszym półroczu 
wyniosły 35 076 120,11 zł (42,04% zakładanej kwoty). 
Największą część środków pieniężnych przeznaczono na oświatę 
i wychowanie (ponad 9 mln zł) oraz pomoc społeczną i rodzinę 
(ponad 7 mln zł). 

Omawiany okres zamknięto z nadwyżką budżetową 
w wysokości 4 976 268,89 zł.

Działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury
Sprawozdanie z funkcjono-

wania Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury w latach 2017-18 złożył 
kierownik administracyjny jednostki 
Marek Baumel. W okresie tym w insty-
tucji działało wiele kół zainteresowań 
dla młodych mieszkańców m.in.: 
sekcje wokalna, muzyczna, recyta-
torska, gier wirtualnych, tańca nowo-
czesnego oraz jazzowego, zajęcia 
artystyczne plastyczno-techniczne dla 
dzieci i młodzieży, terapia zajęciowa  
dla dzieci ze stowarzyszenia „Uśmiech 

Dziecka”, Akademia Malucha, nauka gry na trąbce i gitarze oraz 
niedzielne popołudniowe seanse dla najmłodszych. 

Dorosłym Mszczonowski Ośrodek Kultury zaproponował 
udział w m.in.: sekcji plastycznej, wokalnej i tańca jazzowego, 
zajęciach z gimnastyki zdrowotnej, zumby, fitnessu, pilatesu 
i aerobiku wodnego, lektoratach z języka angielskiego oraz 
nauce gry na gitarze. Instytucja urządzała także wykłady oraz 
wyjazdy do teatru a także spacery z kijkami nordic-walking.

W Małej Galerii zorganizowano liczne wernisaże 
i wystawy prac artystycznych. Każda niedziela, to „Spotkania 
z bajką” dla najmłodszych. W weekendy funkcjonuje kino MOK, 
którego seanse cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Kultura w Mszczonowie, to także wiele imprez plene-
rowych i wydarzeń o różnorodnej tematyce. Część 
z nich ma charakter cykliczny, część jest zwią-

zana z obchodzeniem świąt takich, jak Dzień Kobiet lub Dzień 
Seniora. W latach 2017-2018 Mszczonowski Ośrodek Kultury 
zorganizował m.in. Jarmarki Mszczonowskie, dożynki, Gminne 
Przeglądy Przedstawień Jasełkowych im. Wojciecha Siemiona, 
imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
spotkania w ramach Unii Poetyckiej im. Wojciecha Siemiona, 
konkursy w ramach Spotkań Artystycznych Szkół (recytator-
skie, plastyczne, wokalne, teatralne), akcje „Lato w mieście” 
i „Zima w mieście”, zajęcia Mszczonowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz Mazowieckie Konkursy Przyjaciół słowa im. 
Wojciecha Siemiona. Imprezy okolicznościowe, to m.in. koncert 
walentynkowy, Dzień Kobiet, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień 
Dziecka i Dzień Seniora. MOK organizował także uroczystości 
gminne z okazji świąt Konstytucji 3 Maja i Niepodległości. 
Pracownicy Ośrodka nagłaśniali także m.in. inne wydarzenia 
na Ziemi Mszczonowskiej, mecze piłkarskie i apele w lokalnych 
szkołach.

Po zakończeniu wystąpienia kierownika Marka Baumela 
jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący Marek Zientek, 
który zaznaczył, że jest pod ogromnym wrażeniem funkcjono-
wania MOK. Jego zdaniem nikt już chyba nie wątpi, że w gminie 
nic nie dzieje się bez udziału Ośrodka. Wiceprzewodniczący 
Zientek podziękował przedstawicielowi instytucji za intensywną 
efektywną działalność jednostki, która posiada tak bogatą ofertę 
dla mieszkańców w różnym wieku.

Głos zabrała również radna Barbara Gryglewska, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Także i ona 
zauważyła, że MOK prowadzi działalność o bardzo szerokim 
zakresie. Jej zdaniem w ofercie instytucji każdy znajdzie coś dla 
siebie. Za wszystko to, za integrację pokoleń, zapewnianie miesz-
kańcom dostępu do kultury, działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i wiele innych działań, całemu zespołowi Ośrodka podzię-
kowała radna Gryglewska.

Przewodniczący Łukasz Koperski także przyłączył się do 
podziękowań swoich przedmówców. Podkreślił, że sfera kultury 

zawsze była i nadal jest mu bliska. Tym 
bardziej wyraził zadowolenie z tego, że 
Mszczonowski Ośrodek Kultury spełnia 
oczekiwania mieszkańców kierując swoją 
ofertę do różnych grup wiekowych oraz 
osób o różnorodnych zainteresowaniach.

Miejska Biblioteka Publiczna
Dyrektor Anna Czarnecka opowie-

działa o funkcjonowaniu Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mszczonowie oraz jej 
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fili, która znajduje się w Osuchowie. W pierwszym kwartale 
2018 r. instytucja przyłączyła się do dwóch inicjatyw poszerza-
jących i uatrakcyjniających jej ofertę dla czytelników. Pierwszym 
z nich było włączenie się do systemu Centralnej Wypożyczalni 
Publikacji Naukowych. Dzięki niemu czytelnicy uzyskają dostęp 
do księgozbioru Biblioteki Narodowej. MBP została także part-
nerem projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji 
na Mazowszu”, którego efektem będzie dotacja dla instytucji. 
W dalszym ciągu prowadzona jest akcja „Książka na telefon”, 
która wzbudza coraz większe zainteresowanie czytelników. 
Biblioteka brała także udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy oraz zorganizowała swoje stoisko podczas Jarmarku 
Mszczonowskim.

Z programu ministerialnego MBP otrzymała dotację 13 
000 zł na zakup nowych pozycji do księgozbioru. Miejska Biblio-
teka Publiczna nadal prowadzi swoje profile w mediach społecz-
nościowych – na Facebooku oraz Instagramie a także stronę 
internetową. 

Miejska Biblioteka Publiczna nie jest jednostką, która 
zajmuje się tylko wypożyczaniem książek mieszkańcom. 
Powiększa się zbiór audiobooków, z których korzysta coraz 
większe grono czytelników. MBP organizuje także różnorodne 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także konkursy, 
wystawy i spotkania autorskie z pisarzami tworzącymi dla 
najmłodszych oraz nieco starszych odbiorców.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek w podziękowaniu 
dla dyrektor Czarneckiej podkreślił, że Biblioteka spełnia nieoce-
nioną rolę – odciąga dzieci i młodzież od ekranów urządzeń elek-
tronicznych. Szczególne wyrazy uznania skierował za działalność 
osuchowskiej filii, która organizuje wiele różnorodnych zajęć dla 
mieszkańców tego terenu.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, zauważyła, jak w ostatnich latach 
Biblioteka zmienia swoje oblicze. Kiedyś funkcjonowała ona jako 
miejsce, w którym można było wyłącznie wypożyczać książki. 
Tak też jest do tej pory, ale, jak zauważyła radna Gryglewska, 
MBP spełnia także całkiem inną rolę. Wszystko to za sprawą 
szerokiej oferty i wielu działań skierowanych do wszystkich grup 
wiekowych – od najmłodszych aż po seniorów. Za ogromną ilość 
wydarzeń, które organizuje Biblioteka i za efektywną aktywi-
zację mieszkańców, podziękowała dyrektor Czarneckiej radna 
Barbara Gryglewska.

Na zakończenie tego punktu przewodniczący Łukasz 
Koperski podkreślił, że dyrektor Anna Czarnecka jest odpo-
wiednią osobą w odpowiednim miejscu. Jego zdaniem 
potwierdza to każde składane corocznie sprawozdanie, które 
pokazuje, jak ogromna rewolucja zaszła w mszczonowskiej MBP. 
Na zakończenie przewodniczący podziękował Annie Czarneckiej 
i całemu jej zespołowi za to, jak zmienili oblicze Biblioteki.

Podjęte uchwały
Zgodnie z projektem uchwały przedstawionym przez 

naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresę Koszulińską, 
imię Stanisława Świerczyńskiego ma otrzymać droga prosto-
padła do ulicy Strzelców Kaniowskich w Mszczonowie. Tak 
nazywał się działonowy pułku podczas Bitwy Mszczonowskiej, 
jaka odbyła się 11 września 1939 r.

O zmianach w statucie gminy Mszczonów radnym 
opowiedziała Małgorzata Badowska, naczelnik Wydziału Orga-
nizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej.

Kolejna uchwała dotyczyła aktualności studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z przedkładanym zgromadzonym radnym projektem 
pierwszy z wymienionych dokumentów jest nadal aktualny.

Projekt uchwały dotyczący warunków udzielenia 
osobom fizycznym 
będącym właścicie-

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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lami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkal-
nych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jedno-
razowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na prawo 
własności tych gruntów przedstawiła Teresa Koszulińska. 

Komisja zaopiniowała także projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprze-
targowym, który zaprezentowała naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego. Dokument dotyczy działki położonej w miej-
scowości Długowizna. Z uwagi na jej kształt nie może zostać 
zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, może więc 
zostać zbyta w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania działki przyległej.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła skargę na 
działalność burmistrza Mszczonowa, która wpłynęła od miesz-
kanki Mszczonowa. Dotyczyła ona egzekucji opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Skarżąca zarzucała burmi-
strzowi bezpodstawne zajęcie na jej koncie bankowym przez 
Urząd Skarbowy w Żyrardowie kwoty tytułem opłaty za wywóz 
śmieci z posesji w Mszczonowie. W uzasadnieniu bezzasadności 
skargi przedstawiono obowiązki burmistrza w zakresie egze-
kucji opłat oraz podkreślono, że po wpłynięciu zaległej kwoty 
włodarz gminy dołożył starań, by Urząd Skarbowy odstąpił od 
zajęcia środków pozostających na koncie adresatki pisma.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły nadania tytułu „Zasłu-
żony dla Miasta Mszczonowa”. Z wnioskiem o uhonorowanie 
nim zastępcy burmistrza Grzegorza Kozłowskiego wystąpił prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski. Radny Mirosław Wirowski 
zgłosił do otrzymania tego tytułu Zdzisława Banasiaka – obec-
nego prezesa KS „Mszczonowianka” oraz przewodniczącego 
pierwszej kadencji RM. 

Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła 
zgromadzonym uchwałę zmieniającą bieżący budżet gminy 
Mszczonów.

Przewodniczący Łukasz Koperski zaprezentował radnym 
uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza 
Mszczonowa. Zgromadzeni jednogłośnie odrzucili projekt tego 
dokumentu.

Informację z działalność Komisji Rewizyjnej zdał jej prze-
wodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
sesjami RM organ ten odbył trzy posiedzenia kontrolne, 
podczas których analizowano gospodarkę finansową Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych 
a także wykonanie budżetu gminy w pierwszym półroczu 2018 
r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości 
w finansach wymienionych jednostek ani też w planie jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Działalność burmistrza i funkcjonowanie gminy
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Mszczonowa 

wydał 8 zarządzeń dotyczących m.in. zmian w uchwale budże-
towej, informacji z wykonania planu finansowego gminy oraz 
powołań dwóch komisji przetargowych. Włodarz poinformował 
zebranych, że końca dobiegają remonty dróg lokalnych oraz 
budowa trasy do Park of Poland. Wkrótce rozpoczną się z kolei 

prace na ul. Jeżynowej.

Burmistrz Mszczonowa przekazał także, że PGNiG 
zamierza poszerzyć obszar gazyfikacji gminy o kolejne wsie: 
Wymysłów, Kamionka, Adamówek, Sosnowica, Nosy-Poniatki, 
Chudolipie oraz część miejscowości Lutkówka do wysokości 
ulicy Kościelnej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej 
zakład gazowniczy formalnie wystąpi o złożenie przez zaintere-
sowanych mieszkańców wniosków o określenie warunków przy-
łączenia do sieci gazowej.

Firma Orange Polska rozpoczęła budowę sieci światłowo-
dowej, której elementy będą doprowadzone do granic działek 
w przypadku domów oraz do części wspólnej w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej. Podjęcie inwestycji przez przedsię-
biorstwo będzie uzależnione od potwierdzonego przez miesz-
kańców zapotrzebowania na usługi i analiz ekonomicznych. Im 
więcej osób zadeklaruje chęć skorzystania z oferty, tym większe 
będzie prawdopodobieństwo budowy.

Burmistrz Kurek poinformował także, że rozpoczynają się 
inwestycje w otoczeniu przyszłego Park of Poland. Dwie firmy są 
już zdecydowane na budowę swoich hoteli w okolicy przyszłego 
aquaparku. W związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie na 
osoby z kierunkowym wykształceniem w zakresie usług nocle-
gowych i gastronomicznych.

Radny Robert Głąbiński, w nawiązaniu do informacji 
o bliskim rozpoczęciu inwestycji na ulicy Jeżynowej, przypomniał 
rok 2014 i początek kadencji obecnej RM. Wówczas to, w imieniu 
radnych reprezentujących mieszkańców zamieszkujących teren 
Spółdzielni, wnioskował o remonty ul. Malinowej, Brzoskwi-
niowej, Jeżynowej i Północnej. Radny Głąbiński podkreślił, że 
w ciągu tych czterech lat wiele się wydarzyło. Szczególnie dużo 
czasu trzeba było poświęcić na etapy projektowania inwestycji, 
które zawsze wydłużają okres ich realizacji. W imieniu swoim 
oraz wspomnianych członków RM, radny Głąbiński podziękował 
burmistrzowi oraz całej Radzie Miejskiej za prace już wykonane 
na ul. Malinowej oraz te rozpoczynające się w obrębie ul. Jeży-
nowej. Przypomniał także, że jest już wykonana dokumentacja 
projektowa dotycząca ul. Brzoskwiniowej, która również będzie 
remontowana.

Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków jako pierwszy wystąpił 

Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz. 
Poinformował zebranych, że jego zespół został już przeniesiony 
do nowej siedziby i w związku z tym zmianie uległy numery 
telefonów kontaktowych do lokalnych policjantów. Wyjaśnił 
także, jak został zaprogramowany domofon znajdujący się przed 
wejściem nowego komisariatu. W ten sposób każdy mieszka-
niec może się połączyć z sekretariatem lub dyżurnym komendy 
w Żyrardowie.

Radny Marek Baumel w imieniu mieszkańców apelował 
o zwrócenie uwagi na wiadukt znajdujący się przy ul. Poniatow-
skiego, z którego młodzież rzuca butelki w samochody przejeż-
dżające drogą ekspresową położoną poniżej. Komendant Puszcz 
obiecał, że policjanci będą monitorować ten teren. 

Radny Krzysztof Krawczyk prosił o kontrole bloko-
wych piwnic, szczególnie w okresie weekendowym, ponieważ 
otrzymał skargi na zbierających się tam ludzi niebędących 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Gdzie głosować
W najbliższych wyborach samorządowych, które 
odbędą się 21 października, wyborcy będą mieli do 
dyspozycji 14 lokali wyborczych. Poniżej przedsta-
wiamy adresy poszczególnych lokali wyborczych 
przypisanych do okręgów wyborczych oraz zakresy 
poszczególnych okręgów. Według danych Państwowej 
Komisji Wyborczej w gminie Mszczonów jest 11 318 
mieszkańców, z których 9 039 jest uprawnionych do 
głosowania. Zachęcamy do udziału w wyborach.

Obwód nr 1
Ulice: Sienkiewicza bez 49, Nowy Rynek, Kilińskiego, 
Zarzeczna, Opłotki, Traugutta, 3 Maja,  Narutowicza, 
Krzywa, Grójecka numery nieparzyste od 1 do 51 
i parzyste od 2 do 68, Warszawska numery niepa-
rzyste od 1 do 27 i parzyste od 10 do 28, Cmentarna, 
Łąkowa
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Urząd Miejski, Plac Piłsudskiego 1, 
Mszczonów

Obwód nr 2
Ulice: Ługowa, Maklakiewicza, Tańskiego, Zaracho-
wicza, Dworcowa od nr 18 do 45, Grójecka numery 
nieparzyste od 53 i parzyste od 72, Krótka, Towa-
rowa, Olchowa, Rolnicza, Pogorzałki, Wschodnia od 
ul. Grójeckiej do Tarczyńskiej, Cicha, Niesiołowskiego, 
Zapieckowa, Działkowa, Logistyki, Generała Maczka, 
Generała Sikorskiego, Generała Andersa, Generała 
Grota Roweckiego, Szarych Szeregów
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Liceum Ogólnokształcące, ul. Makla-
kiewicza 18, Mszczonów

Obwód nr 3
Ulice: Piekarska, Rawska, Księcia Poniatowskiego 
numery nieparzyste od 1 do 7 i parzyste od 6 do 16, 
Kościuszki, Żyrardowska, Fabryczna, Kościelna, Grun-
waldu, Królowej Jadwigi, Józefpolska, Nowa, Skier-
niewicka, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, 
Księcia Ziemowita, Młynarska, Wierzbowa, Racła-
wicka, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich, 
Księdza Władysława Gołędowskiego, Pułkownika 
Wincentego Wnuka
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Gminne Centrum Informacji, ul. 
Żyrardowska 4, Mszczonów

Obwód nr 4
Ulice: Tysiąclecia 2, 4, Dworcowa 1, 3, 4, 8, Tarczyńska 
10/16 i 18, Sinkiewicza 49
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 
Dworcowa 1, Mszczonów

mieszkańcami danego budynku. Komendant obiecał zbadać 
także i ten problem.

Radny Mirosław Wirowski zgłosił z kolei problem libacji 
alkoholowych młodzieży, które odbywają się w weekendy przy 
siedzibach Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół. Po 
nocnych imprezach, które zakłócają spokój okolicznych miesz-
kańców, pozostają dodatkowo potłuczone butelki i inne odpady. 
W odpowiedzi komendant Krzysztof Puszcz podkreślił, że z uwagi 
na powstający na tym terenie kompleks sportowy, przewidziane 
są dodatkowe patrole monitujące bezpieczeństwo w pobliżu 
siedzib mszczonowskich szkół średnich.

Przewodniczący Łukasz Koperski przeczytał zaproszenie 
od dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów 
w Mszczonowie na uroczystość uhonorowania najlepszych 

absolwentów szkół średnich z terenu powiatu żyrardowskiego. 
Kolejny odczytany list wpłynął do Rady Miejskiej od Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą o walkę ze 
smogiem za pomocą częściowych upustów w podatku od nieru-
chomości dla rodzin niekorzystających z pieców węglowych. 
Burmistrz Kurek obiecał sprawdzić, czy jest możliwość wpro-
wadzenia takich ulg. Przypomniał również o programie „Czyste 
powietrze”, w ramach którego możliwe jest otrzymanie od 30% 
do 90% dotacji m.in. na wymianę nieekologicznych pieców 
węglowych. Na tym zakończono obrady LVI sesji Rady Miejskiej 
w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Obwód nr 5
Ulice: Jeżynowa, Północna 2, 4, 6, 8, 10, 12, Malinowa 
11 i 12
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Mszczonowski Ośrodek Kultury, ul. 
Warszawska 33, Mszczonów

Obwód nr 6
Ulice: Północna 6a, 8a, 14, 16, 18, 20, 20A, 26, 28, 
Brzoskwiniowa
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Mszczonowski Ośrodek Kultury – 
Sala Klubowa, ul. Warszawska 33, Mszczonów

Obwód nr 7
Ulice: Tarczyńska bez 10/16 i 18, Malinowa bez nr 11 
i 12, Storczyków, Wierzejskiego, Wrzosowa, Jaśmi-
nowa, Spółdzielcza, Różana, Konwaliowa, Armii 
Krajowej, Wschodnia od ul. Spółdzielczej do ul. 
Tarczyńskiej, Morelowa, Szarotki, Wiśniowa, Wiejska
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Miejskie Przedszkole, ul. Tarczyńska 
28, Mszczonów

Obwód nr 8
Ulice: Spokojna, Szkolna, Warszawska numery niepa-
rzyste od 29b i parzyste od 32, Wschodnia od ul. 
Warszawskiej do ul. Spółdzielczej, Kwiatowa, Targowa, 
Czereśniowa, Graniczna, Bagno, Boczna, Dojazd, 
Polna, Księcia Poniatowskiego numery nieparzyste od 
9 i parzyste od 18, Sportowa, Gimnazjalna, Zacisze, 
Termalna, Keramzytowa
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 
27, Mszczonów

Obwód nr 9
Sołectwa: Grabce Józefpolskie (wieś: Grabce Józefpol-
skie), Grabce-Towarzystwo (wsie: Grabce-Towarzy-
stwo, Grabce Wręckie, Wólka Wręcka, Długowizna), 
Świnice (wsie: Świnice, Marków-Świnice), Marków
-Towarzystwo (wsie: Marków-Towarzystwo, Czekaj, 
Lublinów), Wręcza (wieś: Wręcza), Olszówka-Nowy 
Dworek (wsie: Olszówka, Nowy Dworek)
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Izba Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów, ul. Kościuszki 1, Mszczonów

Obwód nr 10
Sołectwa: Gurba (wsie: Gurba, Zdzieszyn, Szeligi), 
Gąba (wieś: Gąba), Adamowice (wsie: Adamowice, 
Powązki), Piekarowo (wsie: Piekarowo, Michalin, 
Budy-Zasłona, Podlindowo), Piekary (wieś: Piekary), 
Lindów (wsie: Lindów, Huta Piekarska)
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa, ul. Piekarska 
47, Piekary

Obwód nr 11
Sołectwa: Osuchów (wsie: Osuchów, Dębiny Osuchow-
skie), Strzyże (wsie: Strzyże, Budy-Strzyże, Pieńki-Osu-
chowskie), Zimnice (wieś: Zimnice), Kowiesy (wsie: 
Kowiesy, Kowiesowo)
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 
Osuchów

Obwód nr 12
Sołectwa: Bobrowce (wieś: Bobrowce), Janówek 
(wsie: Janówek, Nowe Poręby), Pawłowice (wsie: 
Pawłowice, Olszewek, Małachowszczyzna), Susze-
niec (wsie: Suszeniec, Edwardowo), Wygnanka (wieś: 
Wygnanka)
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Szkoła Podstawowa, ul. Mszczo-
nowska 5, Bobrowce

Obwód nr 13
Sołectwa: Badowo-Dańki (wieś: Badowo-Dańki), 
Badowo-Mściska (wieś: Badowo-Mściska), Ciemno-
Gnojna (wsie: Ciemno-Gnojna, Kaczków, Pogorzałki), 
Kamionka (wsie: Kamionka, Adamówek), Badów 
Górny (wieś: Badów Górny), Sosnowica (wieś: Sosno-
wica), Wymysłów (wieś: Wymysłów)
Dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy – Zespół Szkół, ul. Ługowa 13, 
Mszczonów

Obwód nr 14
Sołectwa: Lutkówka (wieś: Lutkówka), Marianka 
(wsie: Marianka, Bronisławów, Pieńki-Strzyże, Włady-
sławów), Nosy-Poniatki (wsie: Nosy-Poniatki, Broni-
sławka), Zbiroża (wsie: Zbiroża, Dwórzno), Zimna 
Woda (wsie: Zimna Woda, Tłumy, Lutkówka Druga, 
Chudolipie), Lutkówka-Kolonia (wieś: Lutkówka-Ko-
lonia)
Niedostosowany dla osób niepełnosprawnych
Lokal wyborczy - Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 
Lutkówka

WIEŚCI Z RATUSZA
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24 września 2018 r.
Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  była  analiza  wyko-
nania  budżetu  gminy  Mszczonów  za 
pierwsze  półrocze  2018  r.  Zgromadzeni 
zaopiniowali  również materiały  na  sesję 
Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej przewod-
niczący, radny Ryszard Stusiński. W obra-
dach uczestniczyli także wiceprzewodni-
czący RM Andrzej Osiński, radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 
Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, 
radny Jerzy Siniarski, radna Renata Siwiec 
i radny Mirosław Wirowski. Gościnny 
udział w posiedzeniu Komisji wziął także 
przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Wykonanie budżetu gminy
Sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Mszczonów w pierw-
szym półroczu 2018 r. złożyła naczelnik 
Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta 

Ciechańska-Gołyńska. W analizowanym 
okresie jednostka samorządu teryto-
rialnego osiągnęła dochody w kwocie 
40 052 389,00 zł, co stanowiło 50,9% 
sporządzonego planu. Na wartość tę 
złożyły się wpłaty z tytułu podatków, 
dotacje celowe z budżetu państwa, 
subwencje oraz środki pozyskane z Unii 
Europejskiej. 

Wydatki gminy Mszczonów 
w pierwszym półroczu wyniosły 
35 076 120,11 zł (42,04% zakładanej 
kwoty). Największą część środków 
pieniężnych przeznaczono na oświatę 
i wychowanie (ponad 9 mln zł) oraz 
pomoc społeczną i rodzinę (ponad 7 mln 
zł). 

Omawiany okres zamknięto 
z nadwyżką budżetową w wysokości 
4 976 268,89 zł.

Zaopiniowane projekty uchwał
Pierwszy projekt uchwały przed-

stawił radnym Artur Jankowski z Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego. Dotyczył on 
nadania nazwy ulicy w Mszczonowie. 

Droga, przylegająca do ul. Strzelców 
Kaniowskich, ma otrzymać nazwę Stani-
sława Świerczyńskiego, działonowego 
służącego w tym pułku podczas Bitwy 
Mszczonowskiej z 11 września 1939 r.

O aktualności studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
opowiedziała członkom Komisji Jadwiga 
Jeznach z biura projektowego. W swoim 
wystąpieniu podkreśliła, że gminy są 
zobowiązane do dokonywania oceny tych 
dokumentów przynajmniej raz w czasie 
trwania danej kadencji Rady Miejskiej. 
W Mszczonowie analizy studium oraz 
miejscowych planów są sporządzane 
znacznie częściej. W swoim wystąpieniu 
Jadwiga Jeznach poinformowała radnych, 
że pierwszy z tych dokumentów jest aktu-
alny a także wypowiedziała się w sprawie 
poszczególnych planów zagospodaro-
wania przestrzennego obejmujących 
fragmenty terytorium gminy.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła skargę na burmistrza Mszczo-
nowa. Dotyczyła ona egzekucji opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Skarżąca zarzucała burmi-
strzowi bezpodstawne zajęcie na jej 
koncie bankowym przez Urząd Skarbowy 
w Żyrardowie kwoty tytułem opłaty za 
wywóz śmieci z posesji w Mszczonowie. 
W uzasadnieniu bezzasadności skargi 
przedstawiono obowiązki burmistrza 
w zakresie egzekucji opłat oraz podkre-
ślono, że po wpłynięciu zaległej kwoty 
włodarz gminy dołożył starań, by Urząd 
Skarbowy odstąpił od zajęcia środków 
pozostających na koncie adresatki pisma.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły 
nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Mszczonowa”. Z wnioskiem o uhonoro-
wanie nim zastępcy burmistrza Grzegorza 
Kozłowskiego wystąpił przewodniczący 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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25 września 2018 r.
Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
była  ocena  działalności  Miejskiej  Biblio-
teki  Publicznej  w  Mszczonowie  oraz 
mszczonowskich  Izb  Pamięci.  Radni 
wysłuchali  także  informacji  dotyczącej 
organizacji  obchodów  gminnego  Dnia 
Edukacji Narodowej.

Posiedzenie Komisji otworzyła 
jej przewodnicząca, radna Barbara 
Gryglewska. W pracach uczestniczyli także 
członkowie: radna Renata Siwiec, radny 
Robert Głąbiński, radny Jerzy Siniarski, 
radny Dariusz Olesiński, radny Piotr Chyła 
oraz radny Krzysztof Krawczyk.

Działalność Biblioteki
O działalności Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mszczonowie opowiedziała 
zgromadzonym dyrektor instytucji Anna 
Czarnecka. W styczniu jednostka po 
raz pierwszy przystąpiła do Centralnej 

Wypożyczalni Publikacji 
Naukowych, za pośrednic-

twem której uzyskała dostęp do zbiorów 
Biblioteki Narodowej. MBP została także 
partnerem projektu „Moja e-bibliotek@ 
liderem informatyzacji na Mazowszu”, 
którego efektem będzie dotacja dla 
instytucji. W dalszym ciągu prowadzona 
jest akcja „Książka na telefon”, która 
wzbudza coraz większe zainteresowanie 
mieszkańców. Biblioteka brała także 
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy i Jarmarku Mszczonowskim.

Z programu ministerialnego MBP 
otrzymała dotację 13 tys. zł na zakup 
nowości wydawniczych. Miejska Biblio-
teka Publiczna posiada swoje profile 
w mediach społecznościowych – na Face-
booku oraz Instagramie a także prowadzi 
stronę internetową. 

W okresie trzech kwartałów 
2018 r. odbyło się 11 spotkań dla dzieci 
i młodzieży (teatrzyki, turnieje, warsztaty, 
zajęcia literacko-plastyczne). Ponadto, 
instytucja zorganizowała 5 konkursów, 
11 zajęć z duetem animacyjnym Małpie 
Figle, 19 wycieczek przedszkolaków i 8 

młodzieży, 9 spotkań autorskich oraz 5 
wystaw.

Przewodnicząca Komisji Barbara 
Gryglewska w podziękowaniu dla dyrektor 
Czarneckiej podkreślała szeroki zakres 
działań instytucji. Szczególne wyrazy 
uznania skierowała za uaktywnienie 
seniorów, którzy są częstymi gośćmi 
Biblioteki i biorą udział w różnych wyda-
rzeniach. Radna Gryglewska podkreślała, 
że cieszy się, że jednostka ta nie jest tylko 
wypożyczalnią książek a prężnie działa-
jącą instytucją szeroko pojętej kultury.

Funkcjonowanie Izb Pamięci
Sprawozdanie z działalności 

mszczonowskich Izb Pamięci złożyła 
Dagmara Bednarek z Gminnego Centrum 
Informacji. Trzy kwartały 2018 roku były 
przede wszystkim okresem propagowania 
wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej 
poprzez działalność edukacyjną prowa-
dzoną w różnej formie. W ramach podsta-
wowej działalności Izb organizowane były 
lekcje muzealne dla grup z pobliskich oraz 
ościennych szkół. Placówki odwiedzali 
uczniowie przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjum a także szkół średnich. 
Przez cały rok Izby udostępniały swoje 
zbiory także osobom indywidualnym. Ze 
zgromadzonych materiałów korzystali 

RM Łukasz Koperski. Radny Mirosław 
Wirowski zgłosił do otrzymania tego 
tytułu Zdzisława Banasiaka – obecnego 
prezesa KS „Mszczonowianka” oraz prze-
wodniczącego pierwszej kadencji RM. 

Naczelnik Aneta Ciechańska-
Gołyńska przedstawiła zgromadzonym 
uchwałę zmieniającą bieżący budżet 
gminy Mszczonów.

Komisja zaopiniowała także 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym, który przedstawił 
Artur Jankowski. Dokument dotyczy 
działki położonej w miejscowości Długo-
wizna. Z uwagi na jej kształt nie może 
zostać zagospodarowana jako samo-
dzielna nieruchomość, może więc zostać 
zbyta w trybie bezprzetargowym w celu 
poprawienia warunków zagospodaro-
wania działki przyległej.

Ostatni projekt uchwały dotyczył 
warunków udzielenia osobom fizycznym 

będącym właścicielami budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, lokali mieszkal-
nych lub spółdzielniom mieszkaniowym 
bonifikaty od jednorazowej opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe na prawo własności 
tych gruntów.

Sprawy różne
Burmistrz Mszczonowa Józef Grze-

gorz Kurek poinformował zgromadzo-
nych radnych, że w przykościelnym parku 
rozpoczęły się prace zmierzające do 
wykonania alejek oraz zieleni. W najbliż-
szych dniach rozpoczną się także prace na 
ulicy Jeżynowej w Mszczonowie. Gmina 
oczekuje na decyzje związane z dofinan-
sowaniem inwestycji dotyczących boiska 
w Osuchowie oraz remizy w Zbiroży.

Wiceprzewodniczący  Andrzej 
Osiński apelował o zbudowanie ronda na 
skrzyżowaniu w miejscowości Chudolipie. 

Burmistrz Kurek zauważył, że negatywną 
opinię w tej sprawie wydał zewnętrzny 
geodeta zajmujący się drogami i to 
spowodowało zablokowanie odgórnej 
decyzji o wprowadzeniu nowego rozwią-
zania komunikacyjnego. Włodarz obiecał, 
że władze będą próbowały w przyszłości 
podjąć działania, które wpłyną na zmianę 
niekorzystnej dla gminy decyzji, która 
zapadła.

Radny Marek Baumel apelował 
o wpłynięcie na firmę, która obsługuje 
pojemniki na odzież używaną. Swój 
wniosek uzasadniał tym, że zebrane 
w nich ubrania nie są odbierane przez 
to przedsiębiorstwo, co prowadzi do 
ich zalegania w sąsiedztwie wystawio-
nych kontenerów do zbiórki. Burmistrz 
obiecał zająć się tą sprawą. Na tym zakoń-
czono obrady Komisji, która pozytywnie 
zaopiniowała wszystkie przedstawione 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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uczniowie, studenci i nauczyciele podczas 
przygotowywania apeli, konkursów, prac 
zaliczeniowych, dyplomowych a nawet 
doktoranckich oraz uczestnicy konkursów 
fotograficznych.

W ramach działalności Izb Pamięci 
zorganizowano i współorganizowano 
wydarzenia o charakterze historycznym.  
18 września 2018 r. odbyło się odsło-
nięcie muralu historycznego na Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie, który 
przedstawia ppłk. Wincentego Wnuka 
oraz żołnierzy 31 Pułku Strzelców Kaniow-
skich, którzy stoczyli zwycięską Bitwę 
Mszczonowską z dnia 11 września 1939 
r. Patronat nad uroczystością objął poseł 
na Sejm RP Maciej Małecki. Przy realizacji 
muralu GCI współpracowało z Mszczo-
nowskim Stowarzyszeniem Historycznym 
oraz Stowarzyszeniem Wspólnota Żyrar-
dowa.

Z roku na rok coraz większym 
powodzeniem cieszy się historyczna akcja 
„Lato w mieście”. W 2018 r. w jej ramach 
funkcjonował Klub Gier w Izbie Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej oraz warsztaty 

artystyczno-historyczne w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów.

18 maja 2018 r. po raz kolejny 
udało się z sukcesem włączyć w ogólno-
polską akcję „Noc Muzeów”. Łącznie tego 
dnia Izby odwiedziło ponad 100 osób. Byli 
to rodowici mieszkańcy gminy, ludność 
napływowa, ale także uczestnicy spoza 
terenu gminy.

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty realizowane 
w miesiącach szkolnych. Uczniowie 
wzięli udział w zajęciach dotyczących 
życia w PRL-u, pszczelarstwa, cyjano-
typii, ceramiki oraz wikliniarstwa. Efekty 
tych ostatnich można podziwiać przy 
mszczonowskiej szkole podstawowej. 
Przy jej budynku znajdują się wiklinowe 
kule, które powstały podczas warsztatów. 
W ramach działalności Izby zrealizowano 
także zajęcia dotyczące dawnych zabaw, 
historycznych gier planszowych oraz 
historii zamkniętej w klockach.

Izby Pamięci zaangażowały się 
w organizację obchodów lokalnych świąt. 
W przeciągu trzech pierwszych kwartałów 
wśród tych uroczystości znalazły się: 

inscenizacja męki Pańskiej, obchody 641. 
rocznicy powstania miasta oraz święto 
Konstytucji 3 Maja (dioramy edukacyjne 
o tematyce militarnej, strzelnica ASG oraz 
militarny tor przeszkód).

Przewodnicząca Gryglewska 
podkreślała, że niezwykle cieszy ją 
aktywna działalność Izb Pamięci, których 
była twórcą. Na jej wyrazy uznania 
zasłużył także szeroki zakres zadań reali-
zowanych w obszarze propagowania 
wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej. 
Zdaniem przewodniczącej Gryglewskiej 
Izby Pamięci powinny być właśnie miej-
scami „żyjącymi” a nie skupiającymi się 
jedynie na organizowaniu wystaw stałych 
i czasowych.

Dzień Edukacji Narodowej
Sprawozdanie z przebiegu przy-

gotowań do gminnych obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej złożyła dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. 
Jak co roku zostaną one zorganizowane 
w sali widowiskowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury a ich termin wyzna-
czono na 15 października. Obecnie trwają 
rozmowy z wykonawcami części arty-
stycznej. Po niej nastąpi część oficjalna 
i wręczenie nagród burmistrza dla wyróż-
niających się nauczycieli. Na zakończenie 
zorganizowany będzie słodki poczęstunek 
dla dyrektorów i pedagogów.

Przewodnicząca Gryglewska 
prosiła o zaproszenie na uroczystość 
emerytowanych nauczycieli. Dyrektor 
Zielińska zapewniła, że podobnie jak 
w latach ubiegłych, zostaną oni poinfor-
mowani o obchodach.

Dagmara Bednarek, GCI
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Panie burmistrzu, dobiega 
końca kadencja samorządowa 
2014-2018. Pora na dokonanie 
podsumowania tego okresu. 
Jakie były ostatnie cztery lata 
dla Gminy Mszczonów? 
Ostatnie cztery lata były 
okresem rozbudowy gminnej 
infrastruktury. Systematycznie, co kadencja, zmieniamy Gminę, 
unowocześniamy ją i sprawiamy, aby była miejscem przyja-
znym dla mieszkańców, co zostało między innymi odnotowane 
w ostatnim rankingu tygodnika „WPROST”. Oczywiście, to nie 
zewnętrzni obserwatorzy są dla nas wyznacznikiem podejmo-
wanych działań. Najważniejsza zawsze była opinia Mieszkańców. 
Po to, z udziałem radnych, dyskutuję systematycznie z miesz-
kańcami na spotkaniach podsumowujących każdy rok, aby na 
bieżąco odnotowywać ich potrzeby a następnie uwzględniać je 
przy planowaniu kolejnego budżetu.

W tym roku taki cykl spotkań jednak się nie odbył. Ostatni miał 
miejsce w końcówce roku 2017. 
Dokładnie tak. Musimy pamiętać, że ten rok jest rokiem wybor-
czym i spotkania, które mają charakter roboczy, inwestycyjny, 
konsultacyjny… mogłyby przerodzić się w wiece wyborcze. To 
na pewno nie sprzyjałoby rzeczowej dyskusji. Tego chciałem 
uniknąć. Nowo wybrana Rada Miejska, po 21 października musi 
natomiast dość szybko zawrzeć kolejny kontrakt z Mieszkańcami 
i, w odniesieniu do poszczególnych swych przedwyborczych 
zobowiązań, ustalić plan działań na kolejne lata. 

Są jednak takie działania, we wspomnianym cyklu rozwoju 
Gminy Mszczonów, które nie powinny ulec zmianie niezależnie 
od wyniku wyborów. 

Oczywiście, pewne działania już podjęte powinny być 
kontynuowane niezależnie od tego, jak będzie wyglądał kształt 
nowych władz samorządowych Gminy. 

Rozpoczęta olbrzymia inwestycja, obecnie największa 
w Polsce, czyli budowa Park of Poland, zwyczajnie wymusza 
podejmowanie szeregu inicjatyw, działań czy nawet konkret-
nych inwestycji. Miasto musi zostać należycie skomunikowane 
z Parkiem. Wokół tak dużego przedsięwzięcia komercyjnego 
będą się pojawiać kolejne obiekty mieszkaniowe i użytecz-
ności publicznej. To spowoduje potrzebę rozbudowy wszystkich 
mediów – wodociągów, kanalizacji… Naprawdę Park of Poland 
zupełnie odmieni wygląd i działanie naszej Gminy. 
Kolejnym priorytetem w rozwoju Mszczonowa jest rozpoczęta 
już rewitalizacji miasta. Żeby  ten proces doprowadził do zakła-

danych sukcesów, powinien być kontynuowany 
w przyszłej kadencji. Jako pierwszy przebudowy-

wany jest już park pomiędzy kościołem i ratuszem. Kolejne 
będą przykościelne błonia. Zyskamy dzięki tym działaniom taki 
teren rekreacyjny, jaki chociażby znamy z pobliskiego Grodziska 
Mazowieckiego. Podaję ten przykład, aby naszym Czytelnikom 
łatwiej było sobie wyobrazić efekt finalny zainicjowanych już 
prac budowy nowych terenów rekreacyjnych miasta. 

Oczywiście, w ramach rewitalizacji zaplanowanych jest też wiele 
innych działań. Przebudowa centrum Mszczonowa. Moderni-
zacja kilku obiektów użyteczności publicznej. Mam nadzieję, że 
wyniki wyborów nie wpłyną na wyhamowanie tego już zainicjo-
wanego procesu.

Pojawienie się Park of Poland spowoduje też zmianę 
funkcji, jakie pełnią obecnie miejskie TERMY. Nasz kompleks 
basenowy siłą rzeczy będzie stawał się miejscem nastawionym 
na rehabilitację i balneologię. Poza tym, dodatkowe dochody 
Gminy z olbrzymiej komercyjnej inwestycji Park of Poland umoż-
liwią zadaszenie basenu sportowego TERM, a może nawet pobu-
dowanie obok podobnego basenu, aby naszym szkołom zagwa-
rantować dostęp do komfortowego prowadzenia zajęć baseno-
wych, a popołudniami i przez cały rok (nie tylko w okresie waka-
cyjnym/ciepłym) oferować mieszkańcom odpowiednie warunki 
do relaksu i uprawiania sportu. 

Ostatnim bardzo istotnym procesem inwestycyjnym, 
który należałoby moim zdaniem rekomendować  nowej Radzie 
Miejskiej, jest kontynuacja  rozbudowy oraz  modernizacji sieci 
dróg i  ulic. Na każdym spotkaniu z Mieszkańcami zawsze tematy 
drogowe przeważają i każda władza gminna musi się zmierzyć 
z wyzwaniami, jakie mamy postawione w tym zakresie. 

Ile nowych dróg i ulic, a także modernizacji już istniejących 
ciągów komunikacyjnych, udało się przeprowadzić w ostatniej 
kadencji? 
W przeciągu trzech pierwszych lat kadencji pobudowano, 
zmodernizowano i wykonano naprawy dróg i ulic o łącznej 
długości 14,3 km. W ostatnim roku dodatkowo rozpoczęto prace 
modernizacyjne na kolejnych 6,3 km ciągów komunikacyjnych. 
W tym samym czasie dofinansowano kwotą ponad miliona stu 
tysięcy złotych prace remontowe na drogach powiatowych, 
przebiegających przez teren Gminy Mszczonów. 

Jak wygląda podsumowanie pozostałych działań inwestycyj-
nych? 

W trakcie kadencji o 15,5 km rozrosła się gminna sieć 
wodociągowa. Kolejne 2,1 km nowych wodociągów jest obecnie 
w budowie. Kanalizacji sanitarnej pobudowano aż 10,2 km. 
Nowe chodniki, zatoki parkingowe, ścieżki rowerowe i zjazdy 
- wszystkie nowo pobudowane mają łączną powierzchnię 
16 000 m2. 

Cztery lata pracy obecnego samorządu zaowocowały 
też innymi inwestycjami. Zmodernizowana została oczysz-
czalnia ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie. Wykonano 
również termomodernizacje: Szkoły Podstawowej w Piekarach, 
Zespołu Szkół w Osuchowie, budynku Oddziału Przedszkol-
nego w Osuchowie oraz obiektu komunalnego w Osuchowie 
(w którym zlokalizowana jest filia GCI i Biblioteki Publicznej). 
Przeprowadzono adaptację II piętra budynku Szkoły Podsta-

Wywiad

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek podsumowuje wyniki kadencji 
samorządowej 2014-18
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Z przewodniczącym Rady Miejskiej Mszczonowa Łukaszem 
Koperskim rozmawia Mateusz Milczarek. 

Dobiega końca VII kadencja samorządowa. Jako przewodni-
czący Rady Miejskiej Mszczonowa miał Pan olbrzymie możli-
wości kreowania zmian, jakie zachodziły w Gminie Mszczonów. 
Jak Pan ocenia efekty tej kadencji? 
Mijającą  kadencję oceniam bardzo pozytywnie.  Była ona 
owocna dla Gminy Mszczonów i obfitowała w wiele inwestycji. 

Proszę  pozwolić, że przypomnę  naszym Czytelnikom ile udało 
się  zrobić  przez ostanie cztery lata. 14.3 kilometra -   pobudowa-
nych i  zmodernizowanych  dróg oraz  ulic.  Na kolejnych 6.3 km. 
ciągów komunikacyjnych rozpoczęły się  prace modernizacyjne.  
W tym samym czasie  dofinansowaliśmy  kwotą  ponad miliona 
stu tysięcy  złotych prace remontowe na drogach powiato-
wych, przebiegających przez teren Gminy Mszczonów. Wykona-
nych  też zostało  15.5 kilometra nowych sieci wodociągowych.   
Kolejne 2.1 kilometra wodociągów jest  obecnie w budowie. 
Przybyło nam  10.2 kilometra kanalizacji sanitarnej. Chodniki, 
ścieżki  rowerowe,  zatoki parkingowe  i zjazdy, jakie zostały 
położone w latach 2014-2018  mają łącznie  około 16000 m2. 
Z  najważniejszych, wykonanych  inwestycji trzeba jeszcze wyli-
czyć: modernizację oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpol-
skich, adaptację II 
piętra budynku SP 

wowej w Mszczonowie na potrzeby nowych oddziałów Miej-
skiego Przedszkola. Przebudowano wiadukty kolejowe w miej-
scowościach  Powązki i Grabce Towarzystwo. Przebudowano 
most w Grabcach Józefpolskich. Utwardzono teren przy Szkole 
Podstawowej we Wręczy. Wybudowano studnie głębinowe 
w miejscowościach Marków Towarzystwo, Osuchów i Badowo-
Dańki. Dostosowano budynek gminny przy ul. Maklakiewicza 3 
w Mszczonowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamon-
towano na Termach instalację do odzysku ciepła ze zrzucanej 
wody geotermalnej. Opracowano dokumentację projektową 
i studium dla nowych terenów inwestycyjnych w Gminie 
Mszczonów. Wykonano projekty przebudowy skrzyżowań na 
drodze krajowej nr 50 (jakie Gmina przekazała do realizacji 
GDDKiA w Warszawie). Rozbudowano instalację do usuwania 
azotanów na terenie ujęcia wody w Piekarach. 

Samorząd gminny w ostatnich latach wiele uwagi przy-
kładał do poprawy życia Mieszkańców. W tym celu poszerzony 
został Projekt „Weekend z Termami”. W jego ramach powstało 
osiem tras rowerowych o łącznej długości 243 km, trzy trasy 
piesze o łącznej długości 33 km oraz dwie wytyczone i ozna-
kowane trasy do narciarstwa biegowego o łącznej długości 4,5 
km. Na terenie kompleksu basenów termalnych wykonano 
zewnętrzną, całoroczną grotę solną, saunę oraz wannę z hydro-
masażem. 

Muszę też wspomnieć o rozbudowie placu zabaw i zorga-
nizowaniu przy nim Otwartej Strefy Aktywności – na osiedlu 
Dworcowa III. Gmina dbając o bezpieczeństwo mieszkańców 
wspomogła Policję przekazując jej nieodpłatnie działkę przy 
ulicy Warszawskiej na potrzeby pobudowania nowego komisa-
riatu. Na poprawę bezpieczeństwa wpływ miała też rozbudowa 
oświetlenia ulicznego. Tu należy wymienić takie inwestycję jak: 
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka (ul. 
Lipowa), 
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka (ul. 
Główna), 
- budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Rolni-
czej oraz części ul. Ługowej 
- budowa oświetlenie ulicznego w Mszczonowie wzdłuż części 
ulicy Warszawskiej, 

- remont oświetlenia ulicznego w Mszczonowie (część ul. Towa-
rowej) oraz 
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Malinowej 
w Mszczonowie. 

Na koniec naszej rozmowy nie sposób jednak nie zapytać 
o powracającą wciąż sprawę budowy spalarni śmieci i składo-
wisk odpadów niebezpiecznych w Mszczonowie. Czy naprawdę 
Mszczonów czeka kolejna „wojna spalarniana”?

Plotki o budowie spalarni odżywają przed każdymi 
wyborami. Pamiętam, że przed wyborami w 2014 roku także 
w ostatnim wywiadzie, jakiego  udzielałem podsumowując 
kadencję 2010-14, zapewniałem MSZCZONOWIAN, że żadnej 
spalarni ani składowisk odpadów niebezpiecznych w naszej 
Gminie nie będzie. Teraz mogę powiedzieć dokładnie tak samo. 
Sprawa spalarni została zamknięta ostatecznie podczas prze-
prowadzonego w mieście pamiętnego referendum. Mieszkańcy 
wyrazili w nim jasno swoją wolę i temat ten został zamknięty. 
Obecne władze samorządowe nie chcą spalarni i nie słyszałem 
też, aby którykolwiek z kandydatów w tych wyborach postu-
lował jej utworzenie. Osoby, które niepokoją MSZCZONOWIAN 
informacjami o spalarni, już chyba gubią się w swoich rachu-
bach. Teraz słyszę  o spalarni i trzech miejscach do składowania 
odpadów. Wcześniej w roku 2011 podawane były informacje  
o „2 spalarniach  i składowisku odpadów niebezpiecznych 
o zasięgu ponadregionalnym”. Już  po tym daje się  odczuć jak  
stary i nieświeży jest ten odgrzany, spalarniany kotlet, jakim 
karmieni są MIESZKAŃCY. Podsumowując zapytam jeszcze 
tylko retorycznie – ciekawe ile będzie tych spalarni i składowisk 
odpadów niebezpiecznych w roku 2023, kiedy to Mszczonów 
przeżywać będzie kolejną kampanię wyborczą? 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję i zachęcam Mieszkańców do uczestnictwa w wyborach 
samorządowych. Im większa będzie frekwencja wyborcza, tym 
silniejszy będzie mandat, jaki uzyskają nowe władze miejskie. 

Rozmowę przeprowadził 
Mateusz Milczarek

Wywiad

Tak pracowała Rada Miejska w latach 
2014-2018
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w Mszczonowie na potrzeby nowych oddziałów Przedszkola 
Miejskiego, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pieka-
rach i Zespołu Szkół w Osuchowie, a także budynku komu-
nalnego w Osuchowie (w którym zlokalizowana jest filia GCI 
i Biblioteki Publicznej). Nie sposób też  nie wspomnieć o rozpo-
czętej modernizacji parku miejskiego pomiędzy ratuszem 
i kościołem. Jest to część zainicjowanego właśnie procesu rewi-
talizacji Mszczonowa. Ponadto jako członkowie samorządu 
dokładaliśmy także wszelkich starań, aby wspierać największą  
z obecnie realizowanych inwestycji w Polsce, czyli budowę  PARK 
OF  POLAND. Działaliśmy też  na rzecz otwarcia nowego KOMI-
SARIATU, jaki – po długich latach oczekiwań- został oddany do 
użytku w lipcu tego roku. Gmina partycypowała w kosztach tej 
inwestycji. Samorząd Mszczonowa dbając o poprawę  bezpie-
czeństwa drogowego na terenie Gminy Mszczonów bardzo 
aktywnie zabiegał o wybudowanie dwóch rond  na trasie nr 50 
(na obwodnicy Mszczonowa - rondo przy Keramzycie i rondo 
przy Słabomierzu). Jest to ciąg drogi krajowej i prace budow-
lane na nim finansowane były z budżetu państwa, a nie gmin-
nego, ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, że nie byłoby tych 
dwóch inwestycji, gdyby nie  wykonane przez nas projekty obu 
rond.  Kolejnym etapem modernizacji mszczonowskiej obwod-
nicy powinno być  powiększenie ronda u zbiegu 50-tki i trasy nr 
8, czyli przy naszym nowym Komisariacie Policji. W godzinach 
szczytu niestety tworzą  się  na nim korki. Tu także naciskamy 
na Generalną  Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby jak 
najszybciej rozwiązała ten problem.  Pisząc o rozwoju Gminy 
wspomnę  jeszcze na koniec o naszej wzorowej współpracy 
z władzami powiatowymi, dzięki której na naszym terenie wyre-
montowano wiele odcinków dróg powiatowych, a także powstał 
wielofunkcyjny kompleks sportowy dla  Zespołu Szkół i Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Maklakiewicza. 

Gdyby natomiast miał Pan dokonać  oceny swojej pracy, jako 
przewodniczącego Rady Miejskiej? 
Do zadań przewodniczącego należy organizowanie pracy Rady 
Miejskiej. Czuwanie nad tym, aby obrady przebiegały sprawnie. 

Mszczonów od lat jest symbolem samorządowej zgody. Nie będę 
chyba nieskromny, gdy powiem, że wiele w tym mojej zasługi. 
Żeby Mszczonów nadal był wzorcową  gminą potrzebny jest mu 
spokój, zgoda i sprawnie działające władze samorządowe.  Od 
1996 roku – kiedy to stanąłem na czele RM-  czynię  wszystko, 
aby te trzy warunki były spełniane.  Staram się z  powierzonego 
mi zadania wywiązywać  się jak najbardziej sumiennie.  

Mszczonowska zgoda jest jednak przez niektórych oceniana 
jako brak dyskusji wewnątrz Rady Miejskiej. Czy to na pewno 
dobre dla Gminy?
Wiem, że takie głosy się  pojawiają, ale najwyraźniej ci, którzy 
rozpowszechniają  takie opinie niewiele wiedzą  o pracy samo-
rządowej. Dobrze zorganizowany samorząd wypracowuje stano-
wiska na Sesje Rady Miejskiej podczas obrad  komisji tema-
tycznych. Tam trwają dyskusje. Tam spieramy się  o kwestie 
kluczowe dla Gminy. Tam ustalamy nasze stanowiska.  Tam 
też  wypracowujemy  kompromisy. Na Sesjach  Rady Miejskiej 
zatwierdzamy jedynie wcześniej wypracowane stanowiska.  
Samorządy, w których Sesje trwają  godzinami i kończą  się  kłót-
niami, będącymi pożywką  dla mediów, szukających sensacji, to 
niestety przykłady upadku samorządowej kultury. Takie kłótnie 
są  dowodem na to, że dane władze samorządowe nie działają 
jak należy. Jeśli ktoś  chciałby, aby tak wyglądały Sesje Rady 
Miejskiej Mszczonowa, to najwyraźniej źle życzy naszej Gminie. 

Medialnym hasłem ostatnich miesięcy jest też pozbywanie się  
samorządowców z doświadczeniem na rzecz nowych twarzy. 
Czy samorząd Mszczonowa jest właśnie takim, który wymaga 
diametralnych zmian w swoim składzie?
Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę kto i po co głosi 
takie postulaty. Dopiero wtedy zrozumiemy na czym polega gra, 
gra polityczna, której Mszczonów unikał (zresztą  z olbrzymią  
korzyścią  dla Gminy i jej Mieszkańców) od początku powo-
łania niezależnych samorządów, czyli od roku 1990. Uważam, że 
Polska Samorządowa powinna być jak najmniej upolityczniona 
i jako samorządowiec nie chcę  brać  udziału w tej „politycznej 
rozróbie”. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Przedstawiciele najlepszych samorządów, przedsię-
biorstw i jednostek naukowych zjechali w czwartek (4.10) do 
Katowic. Przedstawiciele blisko 30 miast i gmin gościli podczas 
Gali Symbol Polskiej Samorządności 2018. Organizatorem 
imprezy jest wydawca „Monitora Biznesu” w „Rzeczypospolitej” 
i „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Po raz kolejny Mszczonów dowiódł, że znajduje 
w czołówce najlepszych miast i gmin w Polsce. Ósma edycja 

Wyróżnienie

Mszczonów Symbolem Polskiej 
Samorządności 2018

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Cieszy mnie natomiast, iż Rada Miejska, której mam zaszczyt 
przewodzić, nigdy nie została zdominowana przez członków 
takiej, czy innej partii politycznej. Jestem dumny z tego, że 
w mszczonowskim samorządzie  liczą  się kompetencje i pomy-
słowość, a nie partyjne legitymacje. Uważam, że podziały 
partyjne dzielą, a nie łączą. Dlatego nigdy nie byłem i nie zostanę  
reprezentantem żadnego ogólnopolskiego ugrupowania poli-
tycznego.  Moją  jedyną  partią  jest i pozostanie MSZCZONÓW 
oraz  jego MIESZKAŃCY, dla których pragnę dostatniego, szczę-
śliwego i  bezpiecznego życia.  

Pozwoli Pan, że ponowię  pytanie, czy Pana zdaniem  Rada 
Miejska Mszczonowa powinna zostać  personalnie zreorgani-
zowana? 
Stawia mnie pan w trudnej sytuacji. Udzielam tego wywiadu 
jako przewodniczący obecnej Rady Miejskiej. Trzeba pamiętać, 
że obecnie trwa kampania wyborcza i nie mogę  jednoznacznie  
odpowiedzieć  na tak postawione pytanie.  Spójrzmy jednak na 
historię  naszego samorządu.  Przecież,  co kadencja zachodzą  
w nim zmiany personalne.  Ktoś  kto przekonuje, że w mszczo-
nowskim samorządzie trwa personalna stagnacja  chyba o tym 
zapomina. 

Czyli zmiany nie są  złe?
Nie, jeśli są  stopniowe. To tak jak z rewolucją  i ewolucją. 
Pierwsza przynosi zniszczenia, a druga zapewnia spokojne prze-
obrażanie. Zmiany muszą  następować  bo to naturalna kolej 
rzeczy. Jest jednak dobrze dla gminnej struktury,  gdy jedno-
cześnie utrzymana jest pewna ciągłość pomiędzy jedną a drugą  
kadencją.  

Dziękuję  za rozmowę
Dziękuję  i zachęcam Mieszkańców Gminy Mszczonów do 
wzięcia udziału w wyborach samorządowych 21 paździer-
nika. Pokażmy, że zależy nam na dobru Ziemi Mszczonowskiej. 
Wysoka frekwencja wyborcza to  silny mandat społeczny dla 
władz samorządowych. Niech każdy z Państwa wskaże najlep-
szego jego zdaniem kandydata. Mszczonów zasługuje na dobrą  
i skuteczną samorządową drużynę, która będzie w stanie 
wygrać z konkurencyjnymi samorządami w trudnych rozgryw-
kach o dodatkowe środki, inwestycje i projekty.  Do zobaczenia 
przy wyborczych urnach. 
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Gmina Mszczonów znalazła się wśród sześciu samo-
rządów z Mazowsza, które otrzymały dotację na przebudowę 
i remonty dróg gminnych. W sumie do sześciu gmin powędro-
wało 4,4 mln złotych. Prace związane z budową dróg lokalnych 
na terenie gminy, w tym roku dobiegają końca.

W ramach dofinansowania w województwie mazo-
wieckim zostanie przebudowanych oraz wybudowanych 
łącznie ponad 10 km dróg gminnych. Cześć z nich na terenie 

gminy Mszczonów. Dofinasowanie pokryje 60 procent kosztów 
remontu na terenie gminy Mszczonów. 

Dobiega już końca budowa strategicznej drogowej inwe-
stycji tego roku – drogi dojazdowej do parku wodnego. Budowa 
jest realizowana wspólnie z gminą Radziejowice. Co ważne 
zadanie odbywa się bez wkładu własnego gminy Mszczonów. 
Inwestycję, kosztującą 10,6 mln zł, w całości pokryły pieniądze 
z dofinansowań.

- Mam nadzieję, że wkrótce zostanie skończony most 
i warstwa ścieralna – mówi Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa. – To bardzo urokliwy odcinek. Jest piękna ścieżka 
rowerowa. Mam nadzieję, że wkrótce gros mieszkańców będzie 
mogło ćwiczyć tam swoją kondycję – dodaje.

Na dniach rusza również przebudowa ulicy Jeżynowej 
w Mszczonowie. Położna na osiedlu Północ ulica będzie wykony-
wana etapami. Mieszkańcy muszą przygotować się utrudnienia.

- Część mieszkańców będzie musiała zabrać samochody 
z miejsc parkingowych, które będą wykonywane – informuje 
burmistrz.

Jeśli pogoda dopisze, to jeszcze w tym roku uda się zakoń-
czyć remont i mieszkańcy będą mogli cieszyć się z nawierzchni 
asfaltowej. Powoli prace związane z budową dróg gminnych 
dobiegają końca.

- Wszystko udało się zrealizować. Pogoda dopisała – 
mówi burmistrz. 

Jarosław Pięcek, GCI
FOT. UW w Warszawie

Inwestycje

Dotacja na remonty gminnych dróg

programu Symbol Polskiej Samorządności zakończyła się dla 
Mszczonowa  otrzymaniem tego prestiżowego tytułu. Szcze-
gólną uwagę poświęcono osiągnięciom miast i gmin, których 
działalność może służyć za dobry przykład dla wszystkich, 
polskich samorządów.

Wręczenie wyróżnień poprzedziła debata pod hasłem 
„Każdy powinien być SMART. Możliwości rozwoju miast i gmin 
w kontekście Smart City”, podczas której uczestnicy wymieniali 

się doświadczeniami w realizacji idei „inteligentnego miasta” 
oraz pomysłami na ich dalszy rozwój.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister-
stwo Inwestycji i Rozwoju, Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich 
RP.

Oprac. jp, GCI
FOT. Tomasz Piekorz
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W piątek, 21 września, w Mszczonowie gościła dele-
gacja chińskich samorządowców z okręgu Hangzhou Gongshu. 
W jej skład weszło kilkuosobowe grono osób odpowiedzialnych 
m.in. za gospodarkę finansową oraz planowanie przestrzenne. 
Przewodnikiem Chińczyków po gminie była dyrektor GCI Beata 
Sznajder.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie gości z burmi-
strzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miejskiego. Włodarz gminy swoje wystąpienie 
rozpoczął od przedstawienia położenia geograficznego oraz 
krótkiej historii zarządzanego przez siebie regionu. Burmistrz 
Kurek zaprezentował także najważniejsze inwestycje realizo-
wane przez gminę oraz te, które są ulokowane na jej terenie. 
Wśród nich opisał m.in. projekt Park of Poland. Podkreślał też, 
że zgodne działanie samorządowców oraz fakt, że jest najdłużej 
urzędującym włodarzem w Polsce, zadecydowały o dyna-
micznym rozwoju Ziemi Mszczonowskiej. Burmistrz Kurek 
wyraził nadzieję, że wizyta w Mszczonowie zaowocuje przyszłą 

współpracą np. w postaci kliniki medycyny chińskiej zlokalizo-
wanej na terenie miasta.

Po wystąpieniu włodarza przyszedł czas na pytania 
zaproszonych gości. Chińska delegacja wyraziła zainteresowanie 
wieloma sprawami, które są niezwykle ważne dla funkcjono-
wania gminy. Najwięcej pytań dotyczyło zasad gospodarowania 
odpadami. Oprócz tego chińscy delegaci byli także zaintereso-
wani m.in. wartością dochodów budżetowych, właściwościami 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz sposobem 
rejestrowania działalności gospodarczej w Polsce.

Goście z Państwa Środka odwiedzili także Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego dyrektor, Grzegorz 
Ludwiak, opowiedział im o mszczonowskich zasadach gospo-
darowania odpadami oraz ich segregacji. Kolejnym punktem 
była oczyszczalnia zlokalizowana w Grabcach Józefpolskich. 
Tam goście z Chin poznali proces odzyskiwania wody ze ścieków 
komunalnych. Na zakończenie wizyty w Mszczonowie delegaci 
udali się do Centrum Wolnocłowego Wschód-Zachód znajdują-
cego się przy ul. Fabrycznej. Po strefie oprowadzał ich Członek 
Zarządu Spółki, Konrad Rykowski.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Wizyta

Goście z Chin
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103 mld złotych zamierza przeznaczyć Ministerstwo 
Środowiska na poprawę jakości powietrza w Polsce. Program 
Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów 
jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy 
na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego. 
Program będzie działał do 2029 roku. W Mszczonowie spotkanie, 
na którym program został omówiony, było się we wtorek (18.09) 
o godzinie 18 w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Od środy 
(19.09) można już składać wnioski. 

O wielkim zainteresowaniu mieszkańców rządowym 
programem „Czyste powietrze” świadczyła frekwencja. Sala 
MOK wypełniła się do ostatniego miejsca. Prowadzący omówili 
główne kryteria związane z programem. Przedstawili też sprawy 
dofinasowania. Te uzależnione będą od dochód na osobę 
w rodzinie. Na 90 procent dotacji mogą liczyć osoby, których 
miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Rodziny 
w których dochód miesięczny na osobę wynosi powyżej 1 600 zł 
mogą liczyć na dofinansowanie do 30 procent. 

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do 
wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Rodzaje przedsię-
wzięć podlegających dofinansowaniu W przypadku istniejących 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu 
finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej gene-
racji opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe 
(węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły 
gazowe kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przed-
sięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastoso-
wanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. 
kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkal-
nych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów ciepl-

nych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycz-
nego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. 

W środę (19.09) ruszyło już przyjmowanie wniosków 
drogą elektroniczną. Prowadzący zachęcali do wypełniania 
formularzy.

- System od razu zweryfikuje czy otrzymamy dofinaso-
wanie na dane zdanie – mówili 
prowadzący.

Program będzie działał 
do 2029 roku. Udział w nim nie 
jest jednorazowy. 

- Można w jednym roku, 
na przykład, wymienić piec a za 
cztery lata ocieplić dom – wyja-
śniali prowadzący.

Uczestnicy spotkania 
mogli liczyć też na indywidu-
alne konsultacje. 

Jarosław Pięcek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

„Czyste powietrze”

Miliony na dofinansowania dla 
mieszkańców
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Od wielu lat z błękitnego paliwa jakim jest gaz korzystają 
mieszkańcy Mszczonowa. W ostatnich dniach do gminy dotarły 
bardzo dobre informacje dotyczące gazu. Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo poinformowało o zamiarach rozbu-
dowy sieci gazociągowej na terenie gminy. Sieć światłowodową 
w gminie Mszczonów będzie z kolei robić Orange.

- Dostaliśmy pismo z PGNiG, że gazyfikacją będą objęte 
kolejne wsie – informował podczas ostatniej (29.09) sesji Rady 
Miasta Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczo-
nowa.

To bardzo dobra i wyczekiwana przez mieszkańców infor-
macja. Starania o powiększenie sieci gazociągowej na terenie 
gminy władze czynią już od dawna. W styczniu 2018 roku gmina 
Mszczonów zwróciła się z do Polskiej Spółki Gazownictwa 
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie w sprawie reali-
zacji inwestycji umożliwiającej przyłączenie się do sieci 
gazowej zainteresowanych mieszkańców naszej gminy. 
Do zakładu gazowniczego zostały przesłane wykazy osób 
wraz z mapami z zaznaczonymi działkami, dotyczącymi 
miejscowości na terenie gminy Mszczonów: Adamowice, 
Adamówek, Badowo-Dańki, Badowo-Mściska, Broni-
sławka, Bronisławów, Chudolipie, Kamionka, Lutkówka 
Druga, Lutkówka, Lutkówka-Kolonia, Marianka, Marków
-Świnice, Nosy-Poniatki, Osuchów, Powązki, Sosnowica, 
Świnice, Tłumy, Władysławów, Wygnanka, Wymysłów, 
Zimna Woda. Zakład przeprowadził analizy efektywności 
ekonomicznej w celu określenia potencjalnego obszaru 
planowanego do gazyfikacji, przy zaistnieniu technicz-
nych możliwości. Ich efektem jest projekt gazyfikacji części 
gminy Mszczonów. Obejmie on miejscowości - Wymysłów, 
Kamionka, Adamówek, Sosnowica, Nosy-Poniatki, Chudo-
lipie oraz w części miejscowość Lutkówka, do wysokości 
ulicy Kościelnej. Po opracowaniu dokumentacji projek-
towej, zakład gazowniczy formalnie wystąpi o złożenie 
przez zainteresowanych mieszkańców wniosków o okre-
ślenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

- Mam nadzieję, że ten program będzie realizowany 
i będzie się rozwijał. Będą ogłaszane przetargi na realizację 
projektów a później na wykonawstwo – mówi burmistrz.

W ramach dotychczasowej współpracy Oddział 
Zakład Gazowniczy w Warszawie zapewnił, że jest zain-
teresowany kontynuacją projektu budowy sieci gazowej 
na terenach obecnie niezgazyfikowanych. Trzeba jednak 
uzbroić się w cierpliwość. Proces inwestycyjny prowadzony 
jest sukcesywnie i jest realizowany w perspektywie długo-
terminowej.

Gazociąg, nie jest jednak jedyną siecią, która rozwija 
się na terenie gminy Mszczonów. Firma Orange Polska 
rozpoczęła budowę sieci światłowodowej dofinansowanej 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Świa-
tłowody będą doprowadzone do granic działek w przy-

padku domów oraz do części wspólnej w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej. Podjęcie inwestycji przez Orange Polska uzależ-
nione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrze-
bowania na usługi i analiz ekonomicznych. Im więcej osób zade-
klaruje chęć skorzystania z oferty, tym większe będzie prawdo-
podobieństwo budowy. 

- Apeluję, by przekazywać mieszkańcom informacje 
o tym, że na terenie miasta Mszczonów oraz Lutkówki będzie 
tworzony szybki Internet 100 mega bitów na sekundę. Wszyscy, 
którzy chcą z niego korzystać muszą wypełnić deklaracje, które 
są do pobrania na stronie urzędu miasta oraz w Gminnym 
Centrum Informacji. Inwestycja zacznie się w październiku – 
zachęca Józef Grzegorz Kurek.

Światłowód o prędkości 100 MB/s otwiera nowe 
możliwości korzystania z Internetu. Dzięki tak wysokim pręd-
kościom przesyłu danych możliwe jest choćby bezproble-
mowe korzystanie z łącza przez wielu użytkowników lub oglą-
danie filmów w jakości HD lub 4K. Co równie ważne łącze 
światłowodowe oznacza brak limitu transferu danych.

Jarosław Pięcek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Inwestycje

Gaz i światłowód dotrą do nowych 
miejscowości

Opcjonalnie: formularz kontaktowy na stronie Orange:  
https://oferty.orange.pl/internet/
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Czesław Niemen w swojej piosen-
ce śnił o Warszawie, Martin Luther King – 
o równości ludzi. Polacy od lat śnią o tym, 
by wszystkie urzędowe sprawy załatwiać 
bez choćby jednego spotkania z przed-
stawicielem administracji. Brzmi pięknie? 
Tak z pewnością stałoby się w utopijnym, 
czyli idealnym świecie. Jaka jest rzeczy-
wistość? Z pewnością nie tak różowa, jak 
próbują ją pokazywać znani politycy na 
ekranach naszych domowych telewizo-
rów.

Warto się jednak zastanowić, co 
stałoby się, gdyby obietnice stały się rze-
czywistością. Oto praktycznie zredukowa-
ne zostają stanowiska urzędnicze a oby-
watele wszystkie sprawy mogą „załatwić 
przez Internet”.

Wyobraźmy sobie jednak taką sy-
tuację: starsza pani pragnie usunąć drze-
wo na swojej działce. Roślina jest wieko-
wa, pień ma spróchniały a podczas każdej 
burzy kobieta obawia się czy nie runie na 
jej dom, niszcząc np. dach. Pani dawno 
nie była w żadnym urzędzie – w zasadzie 
nie miała potrzeby, by się do nich uda-
wać. Z poruszaniem się w Internecie ma 
trochę problemów, ale wnuczek obiecał 
jej pomoc.

Na początek sąsiadka doradziła jej, 
że powinna założyć profil zaufany ePUAP. 
„Co to w ogóle jest?” – dziwiła się star-
sza pani. Drzewo z wichury na wichurę 
stawało się jednak coraz słabsze, posta-
nowiła więc działać. Z pomocą wnuczka 
dowiedziała się, że profil ten trzeba za-
łożyć przez Internet a potem potwierdzić 
w jednej z akredytowanych instytucji. 
Gdzie znajduje się najbliższa? W Żyrardo-
wie, więc nasza bohaterka przygotowała 
się na odbycie wycieczki do np. Urzędu 
Skarbowego. Niestety, musiała poczekać 
aż jeden z synów będzie miał czas, by ją 
tam zawieźć…

Udało się! Profil zaufany założony 
i potwierdzony. Tylko jaki wniosek złożyć 
i do kogo? Niestety, poprzez platformę 
ePUAP nie można porozmawiać z urzęd-
nikiem, który doradzi, jaki druk wykorzy-

stać i w jaki sposób go wypeł-

nić… Zanim kobiecie udało się wszystko 
pozałatwiać i dowiedzieć, co musi zrobić, 
przyszła burza i drzewo uszkodziło dach. 
Teraz starsza pani ma kolejną „sprawę do 
załatwienia”…

Powiecie, że dramatyzuję? I ow-
szem! Opisany przykład, to tylko skrajna 
możliwość. Nie każdy kontakt z elektro-
nicznym urzędem skończy się przecież 
zniszczonym dachem. Nie chodzi mi też 
o to, by pokazać, że ePUAP, to coś skom-
plikowanego czy złego. Absolutnie nie! 
Chodzi mi o możliwość wyboru, którą ro-
dzaj ludzki tak bardzo sobie przecież ceni. 
Z pewnością wielu użytkowników Inter-
netu chętnie wyszuka informacje i złoży 
podanie wieczorem, siedząc w domu na 
kanapie. Duża grupa osób będzie jednak 
wolała udać się do urzędu i skonsultować 
z człowiekiem „z krwi i kości” a nie nie-
mym ekranem komputera. Nie możemy 
o nich zapominać – to byłaby dyskrymina-
cja a ze słowem tym tak gorliwie walczy 
dzisiejszy świat.

Może więc oprócz e-urzędów 
poszerzyć godziny funkcjonowania in-
stytucji? Żeby o godz. 16 ich pracownicy 
nie czekali z niecierpliwością „aż wybije 
dzwonek” i można będzie wyjść do domu. 
Nie myśląc przy tym, że interesant pod 
drzwiami ma ważną sprawę a nie mógł 
przyjść wcześniej, ponieważ sam także 
był w pracy.

Kolejny raz przenieśmy się więc 
do utopijnego świata i wyobraźmy sobie, 
że urzędy czynne są do godz. 20. Pozo-
staje jednak mały problem. Nikt nie pra-
cuje charytatywnie, urzędnicy również 
nie będą siedzieć wieczorami „w ramach 
realizacji swojej zawodowej pasji”. Nie 
oszukujmy się – trzeba będzie im za to 
zapłacić. Skąd? Z naszej kieszeni, wszak 
urzędnicy to jedna z grup zawodowych 
opłacanych z naszych podatków. Czy fak-
tycznie dłuższe godziny urzędowania są 
tak niezbędne, by powodować zwiększe-
nie kosztów utrzymania instytucji? Sami 
sobie odpowiedzcie…

Pomysłów na usprawnienie kon-
taktów na linii urząd – interesant można 
wymienić wiele. Może przedstawiciele 
administracji dojeżdżający do zaintereso-
wanego? Któż z nas nie chciałby przecież 
gościć w swoich progach „pani z gmi-
ny”? Niestety, w tym miejscu powraca 

magiczne słowo: koszty, koszty, koszty… 
Dodatkowe wynagrodzenie, służbowy 
samochód, paliwo… Trochę by się tego 
uzbierało… Pojawia się więc znowu pyta-
nie: po co?

Z pewnością kiedyś doczekamy 
jednak tego utopijnego świata, w któ-
rym w każdym domu będzie działał 
niezawodny komputer, szybki Internet 
a mieszkańcy będą mistrzami w obsłu-
dze technologicznych nowinek. I bardzo 
dobrze – z pewnością usprawni to pracę 
urzędów a ludziom pozostawi możliwość 
wyboru czy swój problem chcą rozwiązać 
„w domowym zaciszu”, czy też potrzebują 
doradztwa specjalistów.

Prawdą jest, że rzeczywistość 
zmierza powoli właśnie do takiego punk-
tu. Już dziś w Mszczonowie wiele spraw 
możemy załatwić nie opuszczając swoje-
go domu. Dowiedzieć się o oceny swoje-
go dziecka lub sprawdzić, czy zawsze, gdy 
wychodzi do szkoły, to dociera na lekcje. 
Możemy również zamieścić ogłoszenie 
na miejskich stronach, gdy np. chcemy 
sprzedać stary samochód lub potrzebu-
jemy pomocy przy zbieraniu jabłek. Przez 
Internet złożymy także zapytanie do Urzę-
du Miejskiego czy wniosek o zasiłek do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakresie spraw mających wła-
ściwość zamiejscową mieszkańcy mogą 
m.in. wystąpić o wpis do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej a także uzyskać wgląd do Księgi 
Wieczystej. Nie jest więc tak, że żyjemy 
na „technologicznej pustyni”, niedotknię-
tej najnowszymi rozwiązaniami. Wręcz 
przeciwnie – z roku na rok lokalny Urząd 
Miejski staje się coraz bardziej nowocze-
sny, nadążając za zmieniającym się świa-
tem.

Dagmara Bednarek, GCI

Felieton

Polski sen o e-urzędzie

WIEŚCI Z RATUSZA
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O pomaganiu innym, potrzebach mieszkańców Ziemi Mszczo-
nowskiej i satysfakcji z czynienia dobra z Moniką Kubiak, 
liderem lokalnej Szlachetnej Paczki, rozmawia Dagmara 

Bednarek.

Już od wielu lat działa Pani jako wolontariusz pomagający 
potrzebującym mieszkańcom Ziemi Mszczonowskiej. Co 
uznaje Pani za swój największy sukces?

Z pewnością jednym z nich jest stworzenie grupy wolon-
tariuszy z naszej okolicy. Wspólnie staramy się pomagać osobom 
samotnym, seniorom i rodzinom pozyskując dla nich niezbędne 
rzeczy. Świetnym pomysłem okazało się stworzenie na Face-
booku profilu „Pomagam Wolontariat”. Zamieszczamy na nim 
informacje o potrzebach ludzi i w ten sposób znajdujemy wielu 
ofiarodawców. Użytkownicy fb chętnie przekazują używane 
meble, odzież, zabawki a nawet sprzęt AGD. Niektórzy oferują 
swoje usługi np. transportu przedmiotów do rodzin czy też 
pomoc w zakresie drobnych napraw.

Ogromnym sukcesem okazał się projekt Szlachetna 
Paczka Mszczonów. W ramach niego wsparcie uzyskało 25 rodzin 
a wartość pomocy rzeczowej wyniosła aż 93 tys. zł. Potrzebu-
jący otrzymywali odzież, artykuły spożywcze i chemiczne, opał, 
niezbędne meble oraz urządzenia AGD. Przekazane przedmioty 
wywołały wiele łez szczęścia zarówno u obdarowanych, jak 
i u darczyńców oraz wolontariuszy.

Jak doszło do tego, że została Pani wolontariuszem Szlachetnej 
Paczki?
O projekcie Szlachetna Paczka dowiedziałam się od rodzin odwie-
dzanych przeze mnie z racji wykonywanego zawodu. Spodobała 
mi się ogólna idea, zaczęłam więc poszukiwać informacji. Jedną 
z osób, które pomogły mi zrozumieć działania wolontariuszy 
w tym projekcie, był kolega ze szkoły, ówczesny lider Szlachetnej 
Paczki w Sochaczewie. Zgłosiłam się do projektu, przeszłam 
rekrutację i szkolenia. Potem zostałam liderem SzP na terenie 
Mszczonowa i okolic.

Jaki cel przyświeca działalności programu Szlachetna Paczka? 
Celem działań projektu Szlachetna Paczka jest pomoc osobom 
samotnym i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych chwil. Pomoc 
w SzP, to pomoc mądra, która polega na daniu przysłowiowej 
wędki a nie ryby. Szlachetna Paczka, to koncentrowanie się na 
zasobach rodziny, motywowanie do działań i pomoc w uzyskaniu 
najpotrzebniejszych rzeczy materialnych, ale także kontaktów 
ze specjalistami różnych dziedzin, wspieranie w rozwijaniu 
talentów i zaspokajaniu innych, znaczących potrzeb.

Ilu wolontariuszy liczyła ubiegłoroczna mszczonowska Szla-
chetna Paczka?
W poprzedniej edycji Szlachetnej Paczki działało 6 wolonta-
riuszy wraz ze mną jako liderem. Byli to: Agnieszka Dobrzyńska, 
Martyna Bagińska, Karolina Rutkowska, Agnieszka Wodnicka 
i Grzegorz Wierzbicki. Zespół ten sprawdził się „na piątkę”. To 
wspaniali ludzie, dzięki którym udało się zrobić naprawdę wiele; 
wyjątkowi z ogromną dozą empatii wobec drugiego człowieka. 

W tym roku działamy w jeszcze większym gronie a rekrutacja do 
zespołu nadal trwa.

Proszę wyjaśnić czytelnikom, na czym polega wolontariat 
w Szlachetnej Paczce.
Działania wolontariuszy są wszechstronne. Odwiedzamy insty-
tucje i przedsiębiorstwa, by porozmawiać o naszych celach 
i pozyskiwać nowych członków drużyny SuperW a także móc 
informacje o osobach bądź rodzinach potrzebujących wsparcia. 
Oprócz działań promocyjnych, wolontariusz odwiedza familie 
i przeprowadza wywiady. Wspiera rodzinę, pomaga w pokonaniu 
trudności, jest pomostem łączącym rodzinę z darczyńcą. Razem 
przygotowujemy też magazyn do finału Szlachetnej Paczki, który 
odbędzie się 9 i 10 grudnia. Pod koniec tego miesiąca zorganizu-
jemy również galę SzP, na którą zapraszamy każdego, kto będzie 
chciał dowiedzieć się więcej na temat projektu i związanych 
z nim działań na terenie Mszczonowa. 

Kto może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Czy 
potrzebne jest do tego doświadczenie lub jakieś konkretne 
predyspozycje?

Wolontariuszem w Szlachetnej Paczce może zostać 
osoba, która ukończyła 17 rok życia, przeszła etap rekrutacji 
i obowiązkowe szkolenie. Nie musi posiadać doświadczenia, 
ale musi posiadać predyspozycje pozwalające na działania 
w drużynie SuperW. Chodzi tu o warunki osobiste umożliwia-
jące wykonywanie określonych i niezbędnych zadań w wolon-
tariacie.

Wolontariuszem może więc zostać osoba, która zdecydo-
wana jest pomagać, jest w stanie poświęcić trochę swojego czasu 
dla innych, nie będzie oczekiwała nic w zamian i „lubi ludzi”.  
Musi posiadać pewne cechy, które sprawią, że pomoc innym 
będzie przynosiła ogrom radości. Do dziś wolontariusze utrzy-
mują kontakt ze swoimi rodzinami, wspierając ich nadal w życiu 
codziennym. Każdy, kto zdecyduje się na udział w projekcie, ma 
szansę zdobycia doświadczenia, poznania nowych  ludzi, nauki 
współpracy w grupie. Praca wolontariusza, to ogrom satysfakcji.

Wolontariat

Szlachetna paczka dobrych ludzi

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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To już pewne. Poza hotelami, które ma w planie wybu-
dować przy Parku Wodnym Suntago firma Global Parks, są już 
kolejni inwestorzy.

- Dwie firmy chcą wybudować kolejne dwa hotele – mówi 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. – Musimy swoje 
szkoły ponadpodstawowe przygotować, bo będzie dużo pracy 
w hotelach i ktoś będzie musiał tę prace wykonywać – dodaje.

jp, GCI

Czy lokalne organizacje bądź instytucje wspierają działania 
wolontariuszy? Jeśli tak, to jakie to organizacje/instytucje?

W poprzedniej edycji otrzymaliśmy ogromne wsparcie 
różnych instytucji, przedsiębiorstw, osób prywatnych. Przede 
wszystkim muszę tu wyróżnić pomoc ze strony pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki nim mogliśmy 
dotrzeć do  wielu osób samotnych i rodzin w trudnych sytu-
acjach życiowych.

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie udostępniła nam 
pomieszczenie, w którym mogliśmy zorganizować magazyn 
i spotkanie darczyńców z rodzinami. W tym roku również liczymy 
na współpracę. W działaniach promocyjnych uzyskaliśmy pomoc 
pracowni reklamy Duo-Art z Mszczonowa, w tym roku również 
otrzymujemy wsparcie.

W organizacji finału i zapewnieniu poczęstunku pomogło 
wiele lokalnych firm. Możemy tu wymienić przedsiębiorstwo 

Flis, sklep Lewiatan, piekarnia Oskroba, sklep owocowo-wa-
rzywny Cytrus, kebab Piekiełko i sklep papierniczy Papirus. Fina-
łowy tort zapewniła nam cukiernia Rzeczkowski z filią w Mszczo-
nowie

Często mówi się, że współczesnych ludzi charakteryzuje znie-
czulenie, obojętność na potrzeby innych. Uważa Pani, że 
rzeczywiście tak jest?
Działając jako wolontariusz jestem w stanie stwierdzić, że społe-
czeństwo jest wrażliwe na krzywdę i biedę innych. Czasami ktoś 
potrzebuje tylko bodźca do działania. Zarówno w Pomagam 
Wolontariat, jak i w projekcie Szlachetna Paczka, miałam niejed-
nokrotnie styczność z ludźmi bardzo przychylnymi, chcącymi 
działać i pomagać.

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

Miejsca pracy dla hotelarzy

Z ŻYCIA GMINY
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W sobotę, 8 września, w sali Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mszczonowie miała miejsce niezwykła uroczystość. Tego dnia 
pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego świętowali Krystyna 
i Marek Puchałowie. Małżonkowie poznali się podczas imprezy 
tanecznej „na dechach”, która odbywała się w mszczonowskim 
parku. Dawniej organizowali je lokalni strażacy, obecnie tradycję 
tę z sukcesem wskrzeszono.

Wraz z jubilatami ten szczęśliwy dzień uczcili burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, zastępca kierownika USC 
Karolina Markowska oraz liczne grono przybyłych członków 
rodziny.

Uroczystość rozpoczęła Karolina Markowska, zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która przypomniała, że 
pięćdziesiąta rocznica zawarcia związku małżeńskiego jest 
zwyczajowo nazywana „złotą”, ponieważ odzwierciedla  szla-
chetność i trwałość więzów łączących żonę i męża. Niewiele jest 
rzeczy tak cennych, jak złoto, stąd nic dziwnego, że święto pięć-
dziesięciolecia pożycia małżeńskiego nazwano właśnie „złotymi 
godami”. Zwróciła również uwagę na przykład, jaki dają innym 
związki z tak długo-
letnim stażem. 
W imieniu pracow-
ników USC złożyła 
również życzenia parze, 
która świętowała tak 
podniosłą rocznicę.

Podczas uroczy-
stości głos zabrał także 
burmistrz Mszczonowa, 
Józef Grzegorz Kurek. 
Włodarz gminy podkre-
ślał, że coraz mniej 
będzie małżeństw, 
które będą świętować 
tak radosne jubile-
usze, ponieważ rośnie 
liczba związków, które 
kończą się rozwodem. 
Burmistrz złożył 
również zacnym jubi-
latom życzenia zdrowia, 
pomyślności i szczę-
ścia na kolejne lata ich 
małżeńskiego pożycia. 
Miłe słowa skierował 
także do bliskich świę-
tującej pary.

W imieniu 
Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej Medale 
Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie wręczył Krystynie i Markowi Puchałom burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Z tej okazji jubilaci odebrali 
także kwiaty od władz samorządowych oraz zgromadzonych 
podczas uroczystości krewnych. Nie obyło się także bez okolicz-
nościowego poczęstunku, na który złożył się nawet wspaniały 
tort. Świętowanie pięćdziesięciolecia przebiegało w radosnej 
atmosferze a wspomnienia z tej uroczystości z pewnością będą 
towarzyszyć obecnym przez wiele kolejnych dni.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Jubileusz

Razem przez pół wieku
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Dożynki gminy Mszczonów od wielu już lat obchodzone 
są w Osuchowie, który z racji swego położenia stał się rolni-
czym centrum Ziemi Mszczonowskiej. Uroczystości rozpoczy-
nają się zawsze Mszą Świętą w osuchowskiej świątyni. W tym 
roku koncelebrowali ją dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat 
Tadeusz Przybylski oraz ks. kanonik Jerzy Witkowski – proboszcz 
parafii Osuchów. 

Ks. dziekan pobłogosławił dożynkowy bochen chleba 
przyniesiony do kościoła przez starostów dożynek – Wiolettę 
Zylbert z Lutkówki i Roberta Osińskiego z miejscowości Nosy 
Poniatki. Prałat Przybylski dokonał też poświęcenia wieńców 
dożynkowych. Ks. kanonik Jerzy Witkowski w swej homilii przy-
pominał natomiast jak ważne jest, aby nie zapominać o dzię-
kowaniu Bogu za dary, jakimi nas obdarza. Upominał ponadto 
wiernych, aby dożynki zawsze były kojarzone z dziękczynieniem 
za chleb, jaki otrzymujemy od Stwórcy i ich prawdziwy sens nie 
był nigdy przesłaniany przez to, co narzuca nam zlaicyzowany 

świat.
Późniejsze 

p r z e m ó w i e n i e 
burmistrza Józefa 
Grzegorza Kurka 
w sposób nieza-
planowany nawią-
zywało do słów 
pasterza osuchow-
skiego Kościoła. 
– W naszych  świą-
tyniach,  domach 
i  szkołach młodzież 
wciąż  jest  jeszcze 
uczona,  co  to 
znaczy szacunek do 
chleba  i  uczciwej 
pracy  ludzkich  rąk, 
na  naszej  ziemi 
n i e z a g u b i o n e 

Dożynki

Tak dziękowano w Osuchowie za „dar 
chleba”…
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zostały zasady, jakimi kierowali się w życiu przodkowie i dlatego 
też  mieszkańcy  Ziemi  Mszczonowskiej  pamiętają  o  tym,  aby 
święto chleba rozpoczynać  od  dziękczynnej modlitwy - mówił 
burmistrz. 

Gospodarz gminy dziękował też tym, którzy boże dary 
zbierają z pól. O rolnikach mówił, iż ich spracowane, spękane 
dłonie przypominają zaoraną ziemię i jak ona są godne szacunku. 
Dziękował też pracującym na roli, że nie brak im hartu ducha 
oraz wytrwałości. – Trzeba być twardym człowiekiem, aby służyć 
innym ludziom na roli. To wyzwanie, na które nie wszystkich stać. 

Wy  (rolnicy)  jesteście  elitą,  bo  wciąż  potraficie  stawiać  czoła 
przeciwnościom. Za to Wam dziękuję. - stwierdził burmistrz. 

Podziękowania dla rolników podczas uroczystości dożyn-
kowych składali też przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, starosta Wojciech Szustakiewicz a także zastępca prze-
wodniczącego RM  Marek Zientek, który jako radny z terenu 
Osuchowa pełnił rolę gospodarza uroczystości. On też powitał 
wszystkich gości przybyłych na dożynki. W tym gronie znaleźli 
się, oprócz już wymienionych samorządowców, przewodniczący 
Rady powiatu żyrardowskiego Daniel Suchecki, prezes Zarządu 
Budokruszu Zbigniew 
Charzyński, przewod-
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niczący Rady Powiatowej PiS Józef Kapusta, wiceprezydent 
Żyrardowa Lucjan Chrzanowski, wójt gminy Puszcza Mariańska 
Michał Staniak, prezes KS „Mszczonowianka” Zdzisław Bana-
siak, prezes Zarządu Powiatowego OSP Waldemar Suski, prezes 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zbigniew Bednarek, wice-
prezes Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Mariusz Dąbrowski, 
zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Edyta 
Marczewska oraz przedstawiciele Izby Rolniczej - Piotr Słojewski, 
Ryszard Błoński i Aneta Szczepańska. 

Wśród gości nie zabrakło też, oczywiście, radnych 
miejskich i powiatowych, jak również sołtysów, reprezentują-
cych sołectwa z całej gminy Mszczonów. Wszyscy wymienieni 
goście wzięli udział w dożynkowej procesji, jaka przeszła wokół 
osuchowskiej świątyni, a następnie w korowodzie, jaki udał się 
spod kościoła na pole dożynkowego festynu, czyli na plac przy 
Ośrodku Szkoleniowym ZUS-u. Korowód prowadziła nieza-
wodna Orkiestra Dęta OSP Mszczonów wraz ze swymi tambur-
majorkami i mażoretkami. Za nimi postępowały poczty sztan-
darowe oraz druhowie strażacy. Po nich niesione były wieńce, 
a następnie dożynkowy bochen chleba. Zaszczyt przeniesienia 
symbolu dożynkowego święta przypadł, oczywiście, starostom 
dożynek oraz burmistrzowi Mszczonowa.

Po dojściu na plac festynu dożynkowe wypieki zostały 
podzielone i ułożone na dużych tacach. Samorządowcy gminy 
Mszczonów oraz starostowie dokonali symbolicznego podzie-
lenia się chlebem z mieszkańcami. W tym samym czasie dla 

uczestników święta koncertowała Orkiestra OSP, 
której przewodzi kapelmistrz Jacek Zielonka. Stra-

żacki koncert był pierwszą z atrakcji, jaka znalazła się w bloku 
artystycznym osuchowskich dożynek. 

W dalszej kolejności na scenie zaprezentowały się dziew-
częta z sekcji cheerleaders Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Fresh a po nich uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie. Dalszymi punktami festynu były koncerty Danuty 
Stankiewicz i „Eleni”. Festyn zakończony został „Dożynkowym 
disco” poprowadzonym przez DJ Lopeza. Nad przebiegiem 
części artystycznej święta tradycyjnie czuwał Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. Poszczególne propozycje bloku artystycznego 
zapowiadała Justyna Napierała.

Olbrzymie zainteresowanie wzbudził konkurs na najpięk-
niejszy dożynkowy wieniec. W tym roku zwyciężyło w nim 
sołectwo Piekarowo. Dwa drugie, równorzędne, miejsca przy-
padły wieńcom wykonanym przez mieszkańców sołectw: 
Lindów oraz Małachowszczyzna – Olszewek - Pawłowice.

Uczestnicy dożynkowej zabawy korzystali też ze szkolnej 
loterii fantowej, jaka działała dla wspomożenia konta Rady 
Rodziców osuchowskiej Szkoły Podstawowej. Warto odno-
tować, iż wśród wielu stoisk i straganów, jakie stanęły wokół 
dożynkowego placu, trafiały się prawdziwe perełki. Niewąt-
pliwie jedną z nich było stoisko, na którym można było nabyć 
przetwory domowego wykonania. Kulinarne dzieła sztuki były 
własnością rodziny Maszkowskich z Korytowa.

MM
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Degustacje win, winobranie oraz gry, konkursy i występy 
towarzyszyły pierwszej edycji Święta Wina. Organizatorem 
imprezy była Winnica Dwórzno. Z zaproszenia do spędzenia 
sobotniego popołudnia w winnicy skorzystały setki osób.

- Nigdy nie sądziłem, że doczekam chwili, kiedy na terenie 
gminy Mszczonów będzie winnica – mówił podczas otwarcia 
Święta Wina, Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Jak wspominał produkcja wina nie jest mu obca, bo 
jako student pracował w winnicy we Francji. W sobotę (15.09) 
winnica w Dwórznie otworzyła swoje podwoje dla zwiedzają-
cych. Pomysł zorganizowania Święta Wina, okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Do Dwórzna zjechały setki osób. Można było spró-
bować prosto z krzaka malin oraz winogron, z których powstają 
wina. Rzesza chętnych czekała też na degustacje, podczas 
których można było nie tylko spróbować czterech rodzajów win 
ale również dowiedzieć się jak one powstają. Tajniki winiarskiej 
sztuki odsłaniał Wiktor Gowin, właściciel winnicy w Dwórznie. 
Opowiadał o procesie produkcji oraz wykorzystywanych w nim 
urządzeniach. Doradzał też jak degustować wino.

- Możemy do próbowania wina zaangażować wszystkie 
zmysły oceniając jego zapach, kolor i smak – mówił Wiktor 
Gowin.

Na uczestników imprezy czekała też moc atrakcji na 
scenie. Dzieci występami rodem z cyrku rozbawiali artyści. 
Najmłodsi mogli też szaleć na dmuchańcach. Atrakcją dla dzieci 
było również winobranie. Dzieci nie tylko własnoręcznie zrywały 
winogrona, ale też wyciskały z nich sok. Wszyscy mogli pobawić 
przy przebojach zespołu ABBA. Na tych, którzy zgłodnieli czekały 
foodtrucki. 

- Święto Wina w Winnicy Dwórzno okazało się wielkim 
sukcesem, a to tylko dzięki, temu, że tak wielu gości przybyło, i że 
tak fajnie się bawili! Dziękujemy! Frekwencja na imprezie prze-
rosła nasze najśmielsze oczekiwania, co było dla nas ogromnym 
wyzwaniem, zwłaszcza, że to pierwsza edycja naszego Święta 
Wina – podsumowują imprezę organizatory.

Jednocześnie zapowiadają już kolejną edycję w przy-
szłym roku.

jp, GCI

Winnica Dwórzno

Winne święto strzałem w dziesiątkę
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Szarlotka, to bez wątpienia jedno z najpopularniejszych 
ciast w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że co roku Ziemia Chełmoń-
skiego (w skład której wchodzi także Mszczonów) obchodzi jej 
święto. Tegoroczna edycja Dnia Szarlotki była już jedenastą tego 
typu imprezą. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
zorganizowała ją w Domu Kultury w Żabiej Woli. Jak co roku, nie 
zabrakło ani festynowych atrakcji, ani uczestników niezwykłego 
wydarzenia. Współorganizatorami imprezy byli: Dom Kultury 
w Żabiej Woli, Stowarzyszenie „Bezdomniaki Żabiowolskie” oraz 
Wolontariat w Żabiej Woli.

Jedenastą edycję Dnia Szarlotki otworzyli wspólnie 
prezes LGD Magdalena Podsiadły i Wacław Świdlicki – członek 
Stowarzyszenia. Prowadzący zachęcili do korzystania z przygoto-
wanych atrakcji oraz przypomnieli o celu imprezy. Cały dochód 
z Dnia Szarlotki przeznaczony będzie na pomoc bezdomnym 
zwierzętom z Żabiej Woli i okolic.

Najwięcej emocji wśród festynowej publiczności wzbu-
dziły rozstrzygnięcia licznych konkursów ogłoszonych przez LGD. 
Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy przedstawiciele organiza-
tora przyjmowali wypieki walczące o tytułu najsmaczniejszej 
i najładniejszej szarlotki w kategorii „Open” oraz „Małe co nieco 
z jabłuszka” ten z kolei konkurs skierowany do najmłodszych. 

Także i w nim swoje kulinarne dzieła można było zgłaszać do 
dwóch kategorii. 

W tym roku Lokalna Grupa Działania powróciła do 
pomysłu konkursu fotograficznego. „Psie i kocie focie” były 
oceniane w ośmiu kategoriach: Słodziak, Skromniś, Dostojny, 
Modniś – pupil w przebraniu, Niecodzienne zachowanie, 
Kaskader/bohater, Podobieństwo – pupil i jego Opiekun, 
Dzikusek (udomowione zwierzątko) oraz Przyjaciel innych zwie-
rząt. Prawie sześćdziesiąt nadesłanych zdjęć przedstawiało nie 
tylko psy i koty, ale także chomiki, króliki, bociany a nawet łosia 
z jego przyjacielem psem husky. Wszystkie zgłoszone fotografie 
zostały zaprezentowane na wystawie, która znajdowała się tuż 
przy festynowej scenie.

Zdrowe przetwory można było zgłaszać w konkursie 
„Fiku miku zamknij lato w słoiku”. Również w nim uczestnicy 
wykazali się ogromną inwencją oraz nieprzeciętnymi zdolno-
ściami a oceniająca komisja miała problem z wyborem najlep-
szych specjałów. Łącznie „w słoikach” zamknięto kilkanaście 
przysmaków z owoców oraz warzyw.

Teren przy Domu Kultury w Żabiej Woli licznie zastawiony 
był stoiskami, które przyciągały uczestników festynu, by zatrzy-
mali się choć na chwilę i dali skusić. Tradycyjnie już, najbardziej 
oblegana była „Kawiarenka pod jabłonką”, w której można 
było kupić kawałki jabłkowego ciasta. Zebrane w ten sposób 
pieniądze posłużą do opłacenia leków i zabiegów medycznych 
wykonywanych na potrzeby bezdomnych zwierząt.

Co jeszcze czekało na uczestników imprezy? Nie tylko 
najmłodsi chętnie sprawdzali swoją spostrzegawczość szukając 
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Święto

Ziemia Chełmońskiego zapachniała 
szarlotką
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geocachingowego skarbu. Stoisko poprowadzono w ramach 
projektu „Od mugola do keszera”. „Dobre praktyki” prezento-
wali przedsiębiorcy z obszaru LGD, którzy otrzymali od Stowa-
rzyszenia grant finansowy. Liczne stoiska prowadzili także ręko-
dzielnicy sprzedający drewniane rzeźby, ręcznie wyrabiane 
poduszki oraz gastronomię. Ogromne zaciekawienie najmłod-
szych wzbudzał dog niemiecki Leon, który na Dzień Szarlotki 
przybył ze swoją opiekunką Danutą Plewką. Niezwykle łagodny 
olbrzym z ogromną cierpliwością pozował do zdjęć oraz pozwalał 
na głaskanie. Leon był też modelem uwiecznionym na jednym 
ze zwycięskich dzieł w konkursie na „Psią i kocią focie”. 

Podczas całej imprezy można było także wziąć udział 
w loterii fantowej oraz zasilić puszkę wolontariuszy Stowarzy-
szenia „Bezdomniaki Żabiowolskie” – także i te środki przezna-
czone będą na pomoc bezdomnym zwierzętom.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” składa 
ogromne podziękowanie wszystkim, którzy wspierali ją w orga-
nizacji XI edycji Dnia Szarlotki. Szczególne wyrazy uznania kieruje 
do sponsorów, wolontariuszy i pracowników Domu Kultury. 
Za okazane serce podziękowania należą się także uczestnikom 

imprezy, którzy zechcieli wspomóc zbiórkę i uczynić życie 
bezdomnych zwierząt trochę bardziej pogodnym.

Członek LGD „Ziemia Chełmońskiego” 
Dagmara Bednarek

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY



październik 2018 / nr 10 (275)       29

Tegoroczny wrzesień upływał w Mszczonowie 
w niezwykle muzycznej atmosferze. Wszystko za sprawą czte-
rech koncertów, jakie w mieście dało Trio Chopin. Zespół, który 
przybył z dalekiego Meksyku, tworzą Agnieszka Maklakie-
wicz – skrzypaczka, Anna Maklakiewicz – wiolonczelistka oraz 
Leonardo del Castillo – pianista. Gościnny udział w koncertach 
wzięły także skrzypaczka Maja Maklakiewicz oraz pianistka 
Isabel Landron de Guevera. 

Mszczonowskie występy były elementem tournée 
z okazji 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości oraz 
90 lat relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Meksykiem. 
Trio Chopin składa się z artystów pracujących na co dzień na 
Uniwersytecie w Veracruz. Organizatorem lokalnych koncertów 
było Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, którego 
dyrektor Beata Sznajder otwierała każde z muzycznych wyda-
rzeń.

Pierwszy występ niezwykłego trio został zorganizowany 
25 września w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury a zaproszono na niego uczniów lokalnej szkoły podsta-
wowej. Placówka ta od niedawna nosi imię Jana Adama Makla-
kiewicza, tak więc muzyczna podróż, którą odbyli młodzi miesz-
kańcy, była swego rodzaju hołdem dla ich patrona. W koncercie 
uczestniczyli najstarsi uczniowie szkoły, którzy tłumnie wypełnili 
salę MOK.

Występ w Ośrodku rozpoczął się od wykonania Tria 
g-moll op. 8 Fryderyka Chopina na skrzypce, wiolonczelę 
i fortepian, od którego to nazwę wziął zespół meksykań-
skich muzyków. W programie koncertu znalazły się również 
utwory kompozytorów meksykańskich: Manuela Marii Ponce, 
Miguela Bernala Jimeneza oraz Silvestre Revueltasa. Energe-
tyczna muzyka dalekiego kraju podbiła serca słuchaczy swoją 
melodyjnością, tak charakterystyczną dla twórczości o ludowej 
genezie. Oczywiście, podczas występów nie zabrakło także 
kompozycji polskich. Wśród nich największymi „perełkami” 
dla publiczności były utwory członków rodziny Maklakiewi-
czów. Zgromadzeni mogli wysłuchać m.in. „Ave Maria” na 

dwoje skrzypiec i wiolonczelę, które to skomponował Tadeusz 
Wojciech Maklakiewicz.

Wieczorem tego dnia w sali Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury odbył się kolejny koncert dedykowany mieszkańcom 
Ziemi Mszczonowskiej. Instrumentalny zespół po raz kolejny 
zachwycił publiczność wykonując m.in. swoje popisowe Trio 
Fryderyka Chopina, „Melodię na skrzypce i fortepian” Igna-
cego Jana Paderewskiego oraz „Prelud” Karola Szymanow-
skiego. W programie koncertu znalazła się także muzyka 
Meksyku, reprezentowana przez Manuela Marię Ponce oraz 
Silvestre Revueltasa. Wśród licznie zgromadzonej publiczności 
znaleźli się: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych RM Barbara 
Gryglewska, dyrektor GCI Beata Sznajder i prezes LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” Magdalena Podsiadły.

Kolejne dwa koncerty Tria Chopin odbyły się 30 paździer-
nika. Pierwszy z nich, który został zorganizowany w kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, miał charakter sakralny. 
Zgromadzeni melomani mogli więc wysłuchać licznych utworów 
o tematyce religijnej, które skomponowali Tadeusz Wojciech 
Maklakiewicz, Franciszek Maklakiewicz (pseudonim Izbicki) 
oraz Jan Adam Maklakiewicz. Cały występ miał też wyjąt-
kowy wydźwięk. Po latach w kościele, w którym organistą był 
Jan Nepomucen Maklakiewicz – dziadek Agnieszki i Anny oraz 
pradziadek Mai, ponownie rozbrzmiewała muzyka napisana 
i zagrana przez członków rodu.

Ostatni z cyklu koncertów również został zorganizowany 
w miejscu bliskim artystkom z Meksyku. Odbył się on w siedzibie 
Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, w dawnym domu słynnej 
familii. Była to kolejna sentymentalna podróż. Minęło wiele lat, 
odkąd po raz ostatni w stylowej kamienicy wspólnie muzyko-
wali członkowie rodziny Maklakiewiczów. Niezwykły koncert był 
więc też okazją do wspomnień, którymi szczodrze dzieliła się ze 
słuchaczami wzruszona Agnieszka Maklakiewicz. 

Oprócz nich nie zabrakło, oczywiście, cudownej muzyki. 
Wśród jej kompozytorów można wymienić Manuela Marię 
Ponce, Silvestre Revueltasa oraz Raúla Ladróna de Guevara. 
Polskich twórców reprezentowali członkowie rodziny Makla-
kiewiczów. Na zakończenie  koncertu Agnieszka, Anna i Maja 
Maklakiewicz przy akompaniamencie fortepianowym w wyko-
naniu  Leonardo del Castillo zagrały najsłynniejszy utwór Jana 
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Koncerty

Obdarowani pięknem muzyki
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Adama Maklakiewicza – tango „Siedem czerwonych róż”. Artyści 
zagrali je dwukrotnie – raz w wersji instrumentalnej, raz z towa-
rzyszeniem śpiewu wszystkich zgromadzonych. 

Kolejnym szczególnym akcentem było przesłanie, jakie 
Agnieszka Maklakiewicz skierowała do uczniów mszczonow-
skiej szkoły podstawowej z okazji zbliżającego się wręczenia 
placówce nowego sztandaru z imieniem patrona – Jana Adama 
Maklakiewicza. 

Na zakończenie koncertu dyrektor Sznajder wręczyła 
artystom róże. Nie czerwone, jak w tytule słynnego tanga, 
ale różowe – symbol przyjaźni pomiędzy społecznością Ziemi 
Mszczonowskiej a niezwykle serdecznymi członkami rodziny 
Maklakiewiczów. Było to również symboliczne podziękowanie 
za cztery wyjątkowe koncerty, które Trio Chopin wraz z przyja-
ciółmi zagrało w mieście swoich przodków.

Cykl koncertów w Mszczonowie miał dla muzyków szcze-
gólny wymiar sentymentalny. Właśnie z tego miasta pochodzą 
bowiem ich przodkowie – słynny ród Maklakiewiczów. Agnieszka 
i Anna, to córki Tadeusza Wojciecha Maklakiewicza – najmłod-
szego syna mszczonowskiego organisty Jana Nepomucena i jego 
żony Rozalii. Artystki są również bratanicami Jana Adama – 
obecnego patrona mszczonowskiej szkoły podstawowej. Maja 

Maklakiewicz, córka Agnieszki, to z kolei prawnuczka nestorów 
rodu. Rodzinne powiązania sprawiły, że mszczonowskie koncerty 
Tria Chopin były niezwykłym przeżyciem nie tylko dla słuchaczy, 
ale przede wszystkim dla samych artystów. Po długich latach 
w mszczonowskim kościele oraz w danym domu Maklakiewi-
czów ponownie zabrzmiała ich muzyka, wykonywana dodat-
kowo przez potomkinie tego słynnego rodu.

Cztery piękne koncerty, wykonane przez nietuzinko-
wych artystów przybyłych aż z dalekiego Meksyku, oczarowały 
mszczonowską publiczność. Niecodziennie wszak można uczest-
niczyć w tego rodzaju wydarzeniach i poznawać nie tylko własną, 
ale i egzotyczną kulturę z tak odległego krańca świata. Senty-
mentalny wydźwięk koncertów, które zagrali artyści tak mocno 
związani z Ziemią Mszczonowską, sprawiał, że każdy z nich był 
jeszcze bardziej wyjątkowy i godny wysłuchania. Prawdziwa 
muzyka płynie przecież z serca; najpiękniejsza jest ona wówczas, 
gdy jest zagrana z pasją i niesie ze sobą emocjonalny ładunek. 
Tego z pewnością nie zabrakło zarówno wzruszonym artystom, 
jak i koncertowej publiczności, która była świadkiem tego, jak 
Mszczonów ponownie rozbrzmiewał utworami Maklakiewiczów 
a jego mieszkańcy zostali obdarowani pięknem ich muzyki.

Dagmara Bednarek, GCI
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W sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie odbyło się w dniu 18.09.2018 roku Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Rejo-
nowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Mszczonowie.
 Wszystkich przybyłych, a szczególnie Panią Marię 
Andryszewską przewodniczącą O/O PZERIiI w Skierniewi-
cach i jej zastępcę Panią Krystynę Brodecką, Panią Barbarę 
Gryglewską radną Rady Miejskiej w Mszczonowie, przywitała 
wiceprzewodnicząca Maria Nowis. W imieniu ustępującego 
Zarządu przedstawiła ona sprawozdanie dotyczące działalności 
i finansów Związku za lata 2013- 2018. 
 Podziękowała w nim za współpracę, wsparcie i pomoc 
finansową:
• Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi
• Przewodniczącemu Rady Łukaszowi Koperskiemu
• Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie 
• Dyrekcji Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

• Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
• Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji
• Mariańskiemu Ruchowi Inicjatyw Ekonomiczno-Społecz-

nych w Puszczy Mariańskiej
• Geotermii Mazowieckiej S.A.
• Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Mszczonowie i w Białej 

Rawskiej 
• Zarządowi Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Mszczo-

nowie 
• Firmie DSM Polska
 Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie, 
a ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
 Po części sprawozdawczej odbyły się wybory. Na nową 
kadencję wybrano dziewięcioosobowy Zarząd w składzie: Maria 
Nowis - przewodnicząca, Andrzej Mrówczyński - wiceprzewod-
niczący, Krystyna Strzelecka - sekretarz, Jadwiga Popławska 
- skarbnik, Marianna Kwiatkowska, Anna Kozłowska, Krystyna 
Dropińska, Zofia Trzcińska, Waldemar Laskowski - członkowie 
Zarządu oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie: 
Grażyna Korzonkowska-przewodnicząca, Izabela Makulska - 
sekretarz i Krystyna Korzonkowska - członek.
 Zarząd i członkowie Związku oraz zaproszeni Goście 
brawami i kwiatami podziękowali Pani Władysławie Mendygrał, 
długoletniej przewodniczącej, za trud i zaangażowanie w pracę 
na rzecz i dla dobra Związku.

PZERiI Mszczonów

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych „Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podzię-
kowanie Pani Dyrektor Grażynie Pływaczewskiej oraz 
pani Danucie Wójt za przeprowadzenie zajęć plastycz-
nych z naszymi dziećmi w czasie wakacji w Mszczonow-

skim Ośrodku Kultury. Dziękujemy również za zorgani-
zowanie wycieczki do Skierniewic na wspaniałe zajęcia 
artystyczne.  

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia - Bożena Majewska 

Z ŻYCIA GMINY

PZERiI

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  
w Polskim Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

PODZIĘKOWANIE
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We wtorek, 11 września, 
w mszczonowskiej Bibliotece odbyło się 
spotkanie, które było wielkim wydarze-
niem dla lokalnych pasjonatów książek. 
W murach siedziby instytucji czytelników 
słowami oczarowała Katarzyna Bonda – 
„królowa polskiego kryminału”.

Spotkanie z bestsellerową pisarką 
zgromadziło wielu fanów jej twórczości. 
Ci, którzy przybyli do Biblioteki, na 
pewno nie wyszli z niej zawiedzeni. Jedna 
z najpopularniejszych, współczesnych 
polskich pisarek, okazała się osobą bardzo 
inteligentną oraz wyjątkowo otwartą 
i bezpośrednią. Zgromadzona publicz-
ność przez ponad godzinę siedziała zasłu-
chana w słowa kobiety, która do rodzimej 
literatury wprowadziła postać policyj-
nego profilera. Pomyliłby się jednak ten, 
kto założyłby, że popularność wśród 
czytelników i uznanie krytyków wykre-
owały rozkapryszoną „gwiazdę”. Podczas 
spotkania Katarzyna Bonda wielokrotnie 
podkreślała, że zależy jej na promowaniu 
czytelnictwa i wprowadzeniu „litera-
tury pod strzechy”. Misji tej nie mogłaby 
wypełniać będąc osobą wyniosłą i przez 
to – niewiarygodną.

Wtorkowy wieczór upłynął zgro-
madzonej publiczności na słuchaniu 
opowieści i anegdot o bardzo różno-
rodnej tematyce. Jak podkreślała sama 
pisarka, każde ze spotkań autorskich jest 
dla niej wyjątkowe, każde jest inne. Nie 
ma dla niej znaczenia, czy odbywa się ono 
w wielkiej aglomeracji czy w niewielkim 
miasteczku. Podobnie, dla autorki nie jest 
istotne, czy jej książka została kupiona 
w supermarkecie czy w ogromnej księ-
garni. Najważniejsze jest to, by ludzie 
czytali. Nie tylko książki samej Katarzyny 
Bondy, ale utwory literackie w ogóle. 
Każda osoba, która dzięki niej zaintereso-
wała się czytaniem, jest dla znanej pisarki 
powodem satysfakcji i dumy.

Czego mogli się dowiedzieć uczest-
nicy spotkania z „królową kryminału”? 
Autorka chętnie dzieliła się opowieściami 
dotyczącymi pisarstwa, swoich książek 
i przedstawionych w nich postaci, aneg-
dotami rodzinnymi oraz tymi dotyczą-
cymi jej rodzinnej Hajnówki. Nie zabrakło 
także refleksji dotyczących współcze-
snego i dawnego dziennikarstwa, które 
Katarzyna Bonda zamieniła na działal-
ność literacką. Równie chętnie pisarka 

mówiła także o sobie – np. o tym, jak 
łączy lenistwo z byciem „tytanem pracy”. 
Wszystkie opowieści przeplatała niewy-
muszonymi żartami, które sprawiły, że 
zupełnie podbiła serca słuchaczy.

Po zakończeniu spotkania Kata-
rzyna Bonda chętnie podpisywała egzem-
plarze swoich książek i pozowała do 
wspólnych fotografii. Na pamiątkę pobytu 
w Mszczonowie pisarka otrzymała z rąk 
dyrektor MBP Anny Czarneckiej torbę z 
lokalnymi gadżetami.

Uczestnikom spotkania autor-
skiego Katarzyna Bonda ofiarowała coś 
bezcennego – słowa i inspiracje do kolej-
nych, literackich poszukiwań. Poznanie 
niezwykłej pisarki z pewnością zaowo-
cuje nie tylko wzrostem popularności jej 
książek (co można było zaobserwować 
w małym stoisku, na którym je sprze-
dawano), ale i rozwojem czytelnictwa. 
Uczestnicy spotkania mogli się bowiem 
przekonać, że nie wszystkie książki są 
pisane „dla pieniędzy”, ale ogromna ich 
część to po prostu wynik pasji i chęci 
opowiedzenia historii, która domaga się 
„uwolnienia”. Taką pisarką jest Katarzyna 
Bonda – sprawiającą, że odbiorcy wierzą 
w to, co ma im do przekazania, ponieważ 
jest to szczere i bezpośrednie. W mszczo-
nowskiej Bibliotece po raz kolejny 
udowodniła, że prawdziwa gwiazda jest 
nią za sprawą swojego talentu a nie robio-
nego wokół siebie medialnego i celebryc-
kiego szumu. 

Transmisję ze spotkania z Kata-
rzyną Bondą możecie obejrzeć na fanpa-

ge`u Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Mszczonowie – naprawdę warto!

Dagmara Bednarek, GCI

***
Katarzyna Bonda, to dziennikarka, 
scenarzystka i autorka bestsellerowych 
powieści kryminalnych. W jej dorobku 
literackim znajdują się serie książek: 
Hubert Meyer – psycholog śledczy 
oraz Cztery żywioły Saszy Załuskiej a 
także pojedyncze pozycje m.in. „Polskie 
morderczynie” czy „Zbrodnia niedosko-
nała”. Już jej pierwsza książka, „Sprawa 
Niny Frank”, uzyskała nominację do 
Nagrody Wielkiego Kalibru przyznawanej 
przez Stowarzyszenie Miłośników Krymi-
nału i Sensacji „Trup w szafie”.

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA

MBP

Oczarowani słowem…
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Portret podpułkownika Wincentego Wnuka, dowódcy 
31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz wizerunek jego żołnierzy. 
To mural, który od kilku dni oglądać można na ścianie Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. We wtorek (18.09) oficjalnie 
odsłonili go m.in. poseł Maciej Małecki oraz władze gminy 
w osobach Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa 
oraz Łukasza Koperskiego, przewodniczącego Rady Miasta 
Mszczonowa. Autorem murala jest dr Rafał Rostowiński artysta, 
twórca Gdańskiej Szkoły Muralu.

- Stajemy tu by 
oddać hołd polskim 
bohaterom. Którzy 
stanęli do rozkazu, który 
wówczas był niewyko-
nalny. Żołnierz polski nie 
miał w 1939 roku zadania 
pokonać armii niemiec-
kiej. Tego nie dokonałby 
żadna ówczesna, euro-
pejska armia. Żołnierz 
polski miał walczyć tak 
długo póki z pomocą 
nie przyjdą sojusznicy – 
Anglia i Francja – mówił 

podczas odsłonięcia murala poseł Maciej Małecki. – Nasi przod-
kowie, pomni tego jak droga jest niepodległość, bronili Polski od 
samej granicy. W miejscach takich jak Mszczonów pokazaliśmy, 
że Niemcy nie mogą czuć się pewnie na naszej ziemi – mówił.

Przypomniał, że to dzięki takim żołnierzom jak Strzelcy 
Kaniowscy możemy dziś żyć w wolnym kraju. W ocenie posła 
murale to nie tylko piękne dzieła ale też edukacja. 

- Niech każdy, kto będzie przechodził tą ulicą spojrzy 
na mural i niech w chwili zadumy wróci pamięcią do tamtych 
czasów i odda cześć żołnierzom, którzy nie szczędzili krwi by 
Polska była wolna – 

- Mamy piękne, historyczne wspomnienie bitwy mszczo-
nowskiej oraz towarzystwo historyczne. Gdy przyszedłem tu do 
pracy nie istniała żadna historia. Dziękuję wszystkim – mówił 

GRH im. 31pSK

Mural odsłonięty
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Święto Parafii – Odpust u Świętego Ojca Pio 
w Mszczonowie co roku jest połączony z wielką integracją 
parafialnych rodzin. To parafialne święto spaja społeczność 
wokół jego duszpasterza. Parafianie „od” Ojca Pio naprawdę 
czują się w swojej świątyni jak w domu. W tym roku mieli wiele 
powodów do świętowania. Obchodzono: 10- lecie powstania 
Parafii, dwudziestolecie kapłaństwa proboszcza Sławomira 
Tulina, 100. rocznicę otrzymania stygmatów przez Świętego 

Ojca Pio i 50. rocznicę Jego odejścia do Pana. Pamiętano także 
o 100- leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej 
racji po odpustowej Mszy Świętej odsłonięta została tablica, 
upamiętniająca posadzenie Dębu Niepodległości, jaki ufundo-
wali leśnicy Nadleśnictwa Grójec. Dąb został posadzony przez 
firmę Drewsmol. Stanął pomiędzy krzyżem misyjnym, a kaplicą. 
Odsłonięcia tablicy dokonali: zastępca dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Piotr Kacprzak, nadle-
śniczy Nadleśnictwa Grójec Piotr Kutera oraz burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek. Obelisk poświęcili: ksiądz dziekan 
dr Jerzy Swędrowski (z Dekanatu Kutnowskiego), który spra-
wował odpustową Eucharystię, a także ks. proboszcz Sławomir 
Tulin. W uroczysto-
ściach odpustowych 

Józef Grzegorz Kurek. Zapewniał Rafała 
Rostowińskiego, że zleceń w Mszczo-
nowie na tego typu dzieła będzie więcej.

- Mamy jeszcze wiele pomysłów, 
nie tylko historycznych. Trzeba ożywiać 
miasto i tworzyć nowoczesną architek-
turę. Robimy wszystko by Mszczonów 
funkcjonował na mapie Europy – mówił 
burmistrz.

Słowa uznania skierował też 
w liście Mariusz Błaszczak, Minister 
Obrony Narodowej. Dziękował za inicja-
tywę. Autor murala nie krył wzruszenia. 
Jak mówił, robi to co kocha.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że 
mogę realizować swoje marzenia z dzie-
ciństwa, że kultywuję coś co uznawane 
było za coś archaicznego – czyli malar-
stwo historyczne. Sztuka uliczna jest 
dostępna na co dzień. Mój wernisaż trwa 

24 godziny na dobę. Ten mural ma inspi-
rować do historii. Jeśli jedna na sto osób 
zainteresuje się nim, sięgnie do książek, 
to będzie sukces – mówił Rafał Rosto-
wiński.

Jednym z pomysłodawców stwo-
rzenia muralu było Stowarzyszenie 
Wspólnota Żyrardowa kierowane przez 
Krystynę Lenarczyk. Przy szybkich decy-
zjach burmistrza Mszczonowa oraz 
dzięki poparciu Macieja Małeckiego 
pomysł udało się zrealizować. W uroczy-
stości odsłonięcia muralu wzięli udział 
uczniowie szkół średnich, mieszkańcy, 
członkowie GRH Strzelcy im. 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich, poczty sztanda-
rowe szkół oraz „Solidarności”, wąłdze 
gminy Mszczonów oraz powiatu żyrar-
dowskiego oraz żołnierze 37. Sochaczew-
skiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 

Powietrznej. Po uroczystości, w szkole 
odbyło się wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. 

Mural na mszczonowskiej podsta-
wówce nie jest jednak jedynym, który 
powstał w ostatnim czasie w Mszczo-
nowie. Rafał Rostowiński prowadził też 
trzydniowe warsztaty z uczniami Liceum 
Ogólnokształcącego w Mszczonowie. 

- Podczas zajęć uczniowie uczyli 
się doboru odpowiednich zdjęć, wyko-
nywania szablonów i samego malowania 
– wyjaśnia Mariola Mońko, dyrektor 
mszczonowskiego liceum.

Efektem prac jest mural, który 
powstał na ścianie LO. Rękę do jego 
powstania, dosłownie, przyłożył m. in. 
poseł Maciej Małecki. Autorami więk-
szości elementów są licealiści. 

Jarosław Pięcek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA

Święto

Odpust pełen rocznic – Tak świętowała 
Parafia pw. Świętego Ojca Pio
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uczestniczyli ponadto: dziekan Dekanatu Mszczonów Tadeusz 
Przybylski wraz z księżmi reprezentującymi parafie dekanatu, 
starosta Wojciech Szustakiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej 
Mszczonowa Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Rady Marek 
Zientek, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury RM Barbara 
Gryglewska, leśnicy Nadleśnictwa Grójec, a także druhowie 
strażacy wraz z prezesem Zarządu Powiatowego OSP dh. Walde-
marem Suskim oraz komendantem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej brygadierem Romanem Murgrabią. 
Obaj strażacy gratulowali przed ołtarzem księdzu proboszczowi 
Tulinowi jeszcze jednej rocznicy, o której należy wspomnieć. 
Pięć lat temu proboszcz mszczonowskiej Parafii pw. Świętego 
Ojca Pio został bowiem kapelanem powiatowym strażaków. 

Odpustową Msze Świętą zakończyła procesja, jaka prze-
szła wokół parafialnej kaplicy. W chwilę później rozpoczął się 
festyn przygotowany przez parafian i ich duszpasterza. W tym 
roku na festynowej scenie koncertowali: Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów, zespół ExProblem – Luizy i Piotra Sadowskich oraz 
tradycyjnie parafialna Schola. Przed odpustową publicznością 
zaprezentowały się też utalentowane tancerki ze Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej Fresh. 

Osoby, uczestniczące w festynie mogły skosztować pysz-
nych ciast przygotowanych przez grupę parafianek, pojeść dań 
z grilla, jakie przygotowali panowie, udzielający się w pracy na 

rzecz Parafii, a także skorzystać z licznych atrakcji takich jak: 
gry i zabawy z gimnazjalistami, przejażdżka na kucyku, ciuchcią 
lub quadem, dmuchane zjeżdżalnie, cymbergaj, czy chociażby 
pokazy sprzętu strażackiego. Cały czas oblegane też było stoisko 
z odpustową loterią, z której zysk tradycyjnie przeznaczany jest 
na zimowisko dla dzieci i młodzieży z parafialnych grup, jak 
tez inne potrzeby Parafii, która przystąpiła właśnie do budowy 
swojej świątyni. 

Zabawa odpustowa zakończyła się uhonorowaniem na 
scenie uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym 
o patronie Parafii, a także losowaniu nagród głównych loterii 
fantowej, jakimi były- piłki, telewizor, nastrojowy weekend 
w Krakowie, a także biało –czerwony rower. 

Przy takim rozmachu tegorocznego odpustu, trudno 
sobie nawet wyobrazić, czym ksiądz proboszcz wraz ze swoimi 
parafianami zaskoczy nas w roku przyszłym. Należy natomiast 
wyliczyć tych, którzy jako sponsorzy pomogli mu zrealizować 
to niezwykłe wydarzenie. W gronie darczyńców znaleźli się: 
Janina i Łukasz Koperscy, Bank Spółdzielczy Mszczonów, Gminne 
Centrum Informacji w Mszczonowie, PHU Jenter – S Żyrardów, 
firma Komet Siedlce, firma Wizbor – Dawidy, firma AS - Marek 
Stalchlewski, firma Metro -Łazy, sklep CYTRUS – państwo 

KULTURA
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Skoneczni, Biedronka – Mszczonów, Studio Kosmetyki Profe-
sjonalnej – Dorota Orzechowska, Salon Kosmetyczny EDEN, 
sklep zoologiczny – Małgorzaty i Jacka Wróbel, Elżbieta Zdunik, 
Edyta i Arkadiusz Kuliccy, Elżbieta i Tadeusz Kuliccy, Agnieszka 
Dobrzyńska, Gospodarstwo Ogrodnicze – Monika i Paweł Łasica, 
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Iglak – państwo Wójcik, 

Bank Spółdzielczy Biała Rawska, Adam Narożny, Apteka przy 
ulicy Północnej w Mszczonowie, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie, rodzina państwa Zygmunt, Sabina 
i Janusz Szustkiewicz, Gospodynie z Osuchowa i państwo Piasek. 

MM

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Po raz kolejny studenci Mszczonowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku rozpoczęli rok nauki. Zgodnie z tradycją, 
nagrody z rąk Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa, 
odebrali najlepsi studenci. Inaugurację roku akademickiego 
zakończył koncert pieśni patriotycznych zespołu ZAYAZD. 

- Co przeczytaliście w ciągu roku? – pytał studentów 
UTW prof. Witold Rakowski, rektor mszczonowskiego UTW.

Jak podkreślał oświata jest najważniejszym czynnikiem 
w rozwoju cywilizacyjnym. Zachęcał do samokształcenia.

- To jedyna droga do poprawy warunków życia. Nie tylko 
PKB jest ważne – mówił Witold Rakowski.

Mówiąc o Mszczonowie przypomniał słowa Ernsta Schu-
machera, który mówił, że „małe jest piękne”. Obecnie cywi-
lizacja skupia się na rozwoju wielkich aglomeracji. Zdaniem 
profesora powinniśmy jednak wrócić do pewnych wartości lub 
utrzymać proporcje. 

O przyszłości Mszczonowa mówił jego burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek.

- W następnych latach przyszedł czas na inwestycje dla 
ducha i serca. Będziemy przeprowadzać inwestycje dla miesz-
kańców, które pozwolą im się spotykać, relaksować – mówił 
burmistrz.

Przypomniał o rewitalizacji parku, planach modernizacji 
budynku weterynarii i poszerzeniu oferty rehabilitacyjnej. Przy 
basenie dla nurków powstanie centrum rehabilitacji wodnej. 

- Myślimy też o tym by poprawić funkcjonowanie służby 
zdrowia. NFZ jest niewydolny. Myślę, że jeśli w perspektywie 
przybędzie nam budżetu zadbamy, by na swój koszt zatrudnić 
specjalistów. Jeśli będzie to prawnie możliwe tak zrobimy – 
zapowiada Józef Grzegorz Kurek.

W inauguracji roku akademickiego wzięli również udział 
przedstawiciele Rady Miasta Mszczonowa – jej przewodniczący 
Łukasz Koperski, oraz przewodnicząca komisji oświaty Barbara 
Gryglewska.

- To największe szczęście jakie może być, gdy można 
spędzać czas w gronie przyjaciół i znajomych – mówił Łukasz 
Koperski.

- Kocham swoje miasto. Wiele się tu dzieje. Często opro-
wadzam wycieczki z całej Polski i ludzie są zdziwieni, że tak małe 
miasto ma tak wiele atrakcji. Bardzo dziękuję, że istnieje uniwer-
sytet trzeciego wieku z tak bogatą ofertą – dodawała Barbara 
Gryglewska.

Przewodniczący Mszczonowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, Piotr Słojewski, nie kryl radości, z faktu, że liczba 
studentów rośnie. 

Wykład inauguracyjny poprowadził prof. Witold 
Rakowski. Tematem była ekonomia w odniesieniu do stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. O część artystyczną 
zadbał zespół ZAYAZD, który zaprezentował na mokowskiej 
scenie pieśni patriotyczne. Świetne teksty Lecha Makowiec-
kiego w połączeniu z doskonalą muzyką porwały publiczność. 
Koncert okazał się strzałem w dziesiątkę. Inaugurację zakończył 
słodki poczęstunek w sali klubowej MOK. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

KULTURA

MUTW

Ruszył rok akademicki
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O  sukcesach,  lekkoatletyce 
i działalności społecznej z Bogu-
sławem  Kierzkowskim,  sekreta-
rzem  Ludowego  Klubu  Sporto-
wego  w  Osuchowie  rozmawia 
Dagmara Bednarek.

Od wielu lat jest Pan działa-
czem Ludowego Klubu Sporto-
wego w Osuchowie. Jak to się 
stało, że został Pan aktywnym 
społecznikiem w tej organi-
zacji?

Początki mojej przygody 
ze sportem młodzieży, to lata 
90-te. Pracowałem wtedy w SP 
w Piekarach, gdzie uczyłem historii i wos-u. Wówczas to wzno-
wiono, po latach przerwy, tzw. czwartki lekkoatletyczne. Zawsze 
była to moja ulubiona dyscyplina sportu. Zorganizowałem 
grupkę zdolniejszych uczniów i jeździliśmy na zawody do woje-
wódzkich wówczas Skierniewic. Tam poznałem pana Stanisława 
Zdunka – trenera lekkoatletyki.

Kilku moich zawodników trafiło na prowadzone przez 
niego treningi w międzygminnym klubie sportowym w Radzie-
jowicach. Ja sam z kolei ukończyłem kurs instruktorów i sędziów 
l.a. Jeździłem z dzieciakami na letnie i zimowe obozy sportowe. 
Zostałem członkiem zarządu wspomnianego klubu, którego 
prezesem był Burmistrz Mszczonowa P. Józef Grzegorz Kurek.  
Przez kilka lat brałem udział w przygotowywaniu i przeprowa-
dzaniu biegów przełajowych organizowanych przez klub i gminę 
Radziejowice na terenie przypałacowego parku. W 1998 roku 
zacząłem prace w SP Osuchów.

Już w następnym roku szkoła zorganizował pierwsze 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Mszczonowa w czwórboju 
i pierwsze Jesienne biegi przełajowe. Z pomocą naszego radnego 
i leśniczego, P. Marka Zientka, trasę wytyczyliśmy w pobliskim 
lesie. Imprezę tę przeprowadzamy do dziś. W najlepszych latach 
gromadziła od 400 do 500 uczestników. Te działania kontynu-
owały moja następczyni na stanowisku dyrektora, P. Elżbieta 
Sajak, i obecna dyrektor, P. Urszula Gowin.

Jakie sekcje działają w osuchowskim Klubie i jak wygląda ich 
liczebność?

LKS. Osuchów powstał w 2002 roku. Wśród założycieli 
byli nieżyjący już Ks. Kan. Marian Lipski, Stanisław Milewski, 
Burmistrz Mszczonowa P. Józef Grzegorz Kurek, nasz radny 
P. Marek Zientek, który został pierwszym prezesem klubu, 
radny P. Andrzej Osiński oraz P. Grzegorz Strojczyk. Członkami 
zarządu zostali P. Marek Zientek – Prezes, P. Grzegorz Strojczyk 
– Vice Prezes, P. Bogusław Kierzkowski - Sekretarz, P. Stanisław 
Milewski i P. Jerzy Penczonek (obecny prezes klubu).Obecnie 

w LKS działają dwie sekcje: piłki nożnej i lekkoatletyki. W latach 
2004-2007 istniała także sekcja piłki siatkowej. Brała ona udział 
w rozgrywkach tzw. Amatorskiej ligi piłki siatkowej. 

W zajęciach w sekcji piłkarskiej bierze ok. 100 zawod-
ników podzielonych na 4 kategorie wiekowe. Na treningi lekko-
atletyki uczęszcza kilkunastu zawodników. Treningi, prowa-
dzone przez P. Stanisława Zdunka, odbywają się w Lutkówce 
i w Osuchowie.

Dzięki ścisłej współpracy ze szkołą, zawodnicy mają 
bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. W okresie 
zimowym korzystają z hali gimnastycznej i jej zaplecza. W 2005 
roku klub otrzymał swoją siedzibę w wyremontowanym, starym 
budynku gospodarczym. Mała salka gimnastyczna i siłownia 
powstały dzięki inicjatywie i zaangażowaniu w prowadzone 
prace dwóch panów – Św. Pamięci Stanisława Milewskiego 
i Grzegorza Strojczyka. Bez działania Grzegorza nie wyobrażam 
sobie piłki nożnej w Osuchowie. Podobnie jak lekkiej atletyki 
bez Stanisława Zdunka.

Jakie sukcesy odnieśli zawodnicy LKS Osuchów w ostatnich 
latach? 

Piłkarze zaczynali w 2002 roku od udziału w rozgrywkach 
B- klasy. W 2006 r. awansowali do A-klasy. W tym roku przyszła 
kolej na wielki sukces. Jesteśmy małą miejscowością, o ogra-
niczonych możliwościach pozyskiwania nowych zawodników. 
Mimo to awansowaliśmy do ligi okręgowej.

Wśród lekko atletów mamy wielu bardzo utalentowa-
nych zawodników. W kategorii młodzik i junior tytuły Mistrza 
Mazowsza w przełajach zdobywali: Wiola Brzezińska, Ewelina 
Strojek, Weronika Pociech i kilkukrotnie Marlena Wojtczak, 
Andrzej Wojtczak czy Karol Frelik. Mamy na koncie tytuł Mistrza 
Polski juniorów w biegu ulicznym. To największy sukces Andrzeja 
Wojtczaka. Karol Frelik, jako senior, był 8 w mistrzostwach Polski 
w półmaratonie i 9 w mistrzostwach w maratonie. Julita Dibi-
kowska była finalistką mistrzostw Polski w biegu na 5 kilome-
trów. 

W tym roku dwukrotnym mistrzem Mazowsza został 
Szymon Jasiński. Zwyciężył w skoku w dal i w biegu na 600 
metrów. Mistrzem w biegu na 2 tyś metrów został Łukasz Cent-
kowski. Dawid Chyła był finalistą Igrzysk S.Z.S. 

Nie sposób nie wspomnieć o chyba najlepszej lekko 
atletce Mszczonowa, Ewie Chylińskiej. Podopieczna trenera 
Zdunka, jeszcze jako zawodniczka M.K.S Radziejowice trzy-
krotnie zdobywała Puchar Polski w przełajach. 

Wydaje mi się, że do sukcesów klubu zaliczyć należy 
współorganizowanie, wraz ze szkołą i mszczonowskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji, cyklicznych zawodów sportowych. Obok 
wspomnianych już Jesiennych, od 2006 roku także Wiosennych 
biegów przełajowych, Grand Prix w L.A., mistrzostw Mszczo-
nowa w konkurencjach lekko atletycznych, zawody L.A. dla klas 
1-3 szkół podstawowych. 

Przedstawiciele klubu, szczególnie P. Stanisław Zdunek, 
pracują przy przeprowadzaniu organizowanych przez OSiR 
dwóch imprez biegowych. Na naszych obiektach, oddanej do 
użytku w 2010 roku bieżni i trasie przełajowej, rozgrywane są 
powiatowe mistrzostwa S.Z.S. Wraz z kolegą Zdunkiem zabezpie-
czamy obsługę tech-
niczną i sędziowską.

Wywiad

W Osuchowie dbają o sportowy 
rozwój młodych

W NUMERZEW NUMERZESPORT
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Obchody 79. rocznicy Bitwy Mszczonowskiej`39 obfi-
towały w wiele wydarzeń. Zaangażowanych w nie zostało 
kilka instytucji na czele z Urzędem Miejskim w Mszczonowie. 
Wszystko rozpoczęło się 11 września, kiedy to członkowie GRH 
STRZELCY 31 pSK postanowili, że uczczą to pamiętne wyda-
rzenie pracowicie, porządkując leśną mogiłę w lesie w Gnojnie. 
Miejsce upamiętniające wrześniowego żołnierza NN, który 
w tym miejscu oddał swe życie za Ojczyznę od lat pozostaje 
pod opieką mszczonowskich rekonstruktorów. Położona w lesie 
mogiła znajduje się na linii, na którą Strzelcy Kaniowscy wyco-
fali się z Mszczonowa zaraz po stoczonej w mieście zwycięskiej 
bitwie z oddziałami XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu. 

Następne rocznicowe wydarzenia odbyły się w weekend 
15-16 września. W nocy 
z soboty na niedzielę - jak 
co roku w tym okresie- 
z lasów okalających Puszczę 
Mariańską wyruszył Nocny 
Rajd Śladami Kaniowsz-
czyków. Mieszkańcy, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie 
Gminnego Centrum Infor-
macji oraz Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego 
i przeszli drogą, jaką żołnierze 
podpułkownika Wincentego 
Wnuka maszerowali w nocy 
z 10 na 11 września 1939 roku, 
wysłuchali wielu ciekawych 
gawęd, dotyczących historii. 
W trakcie Rajdu rekonstruk-
torzy opowiadali mszczono-
wianom o umundurowaniu 

i wyposażeniu żołnierza wrześniowego, a także przybliżyli im 
historię 31 pSK oraz samej Bitwy Mszczonowskiej. Rajd trwał od 
godziny 21:00 aż do 3:00 w nocy. Jego organizację wsparli na 
zasadzie wolontariatu: Anna Witecka i Marek Tadrzak. 

16.09 od samego rana członkowie GRH przystą-
pili do budowy strzeleckiego toru przeszkód dla młodzieży. 
W niedzielne popołudnie młodzi mieszkańcy Mszczonowa mogli 
na przykościelnych błoniach, położonych nad Okrzeszą, spraw-
dzić na nim swoją kondycję. Kolejnymi atrakcjami obchodów 
były: strzelnica ASG, wrześniowa diorama, a także możliwość 
skosztowania wojskowej grochówki oraz kiełbaski z ogniska. 

Główne obchody 79. Rocznicy Bitwy Mszczonowskiej 
odbyły się podczas sumy w mszczonowskiej farze. We Mszy 
Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych 
z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem oraz przewod-
niczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim. Eucharystię 
w intencji Bohaterów Bitwy Mszczonowskiej sprawował dziekan 
Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski. Kapłan 
w wygłoszonej homilii wielokrotnie powtarzał jak ważny jest 

W ostatnich latach często mówi się o niechęci młodych do 
aktywności fizycznej, np. na lekcjach wychowania fizycznego. 
Czy dzieci i młodzież chętnie zaczynają treningi w LKS Osuchów? 
W jaki sposób rekrutują Państwo nowych zawodników?
Na pewno bardzo chętnie zaczynają treningi piłkarskie czy lekko 
atletyczne. Gorzej z wytrwałością. Dzięki współpracy ze szkołą 
problemów z pozyskiwaniem nowych zawodników raczej nie 
ma. Ale może być z tym kłopot. Po likwidacji gimnazjum liczba 
uczniów szkoły znacznie spadnie.

Czy do Klubu należą wyłącznie zawodnicy z osuchowskiej 
Szkoły Podstawowej, czy też zrzesza on również młodych spoza 
terenu tej miejscowości?

Na zajęcia w klubie uczęszcza kilku zawodników z sąsiednich 
gmin (Błędów, Pniewy, Biała Rawska). Parę lat temu kilku zawod-
ników z Żyrardowa i Korytowa trenowało u nas lekkoatletykę.

Z jakimi problemami musi zmierzyć się Zarząd organizacji 
takiej, jak LKS Osuchów?
W bieżącej pracy Zarządu Klubu nie napotykamy większych trud-
ności. W tym roku, w związku z awansem piłkarzy, pojawiły się 
jednak nowe potrzeby. Rozbudowa trybun, ogrodzenie terenu, 
przebudowa szatni. Dzięki szybkiej interwencji Burmistrza 
Mszczonowa, część z tych problemów została rozwiązana, m.in. 
wkrótce rozpocznie się powiększenie trybun do 200 miejsc.

Dagmara Bednarek, GCI

GRH im. 31pSK

Mszczonowianie pamiętają 
o Strzelcach Kaniowskich

SPORT / HISTORIA I TRADYCJA



40      październik 2018 / nr 10 (275)

patriotyzm i to nie tylko w chwilach najwyższej próby, jaką 
była chociażby wojna obronna 1939 roku, ale także w dniu 
codziennym, kiedy to powinniśmy żyć, pracować i uczyć się dla 
wzmocnienia Ojczyzny. Dziekan podziękował także wszystkim, 
którzy kultywują historię i dbają o to, aby była ona przekazy-
wana kolejnym, młodym pokoleniom. 

Po zakończeniu Mszy Świętej Strzelcy wraz z mszczonow-
skim harcerzami, których Hufiec – przypomnijmy- nosi imię 31 
pułku Strzelców Kaniowskich, udali się do przykościelnej mogiły, 
gdzie we wrześniu 1939 roku spoczęły ciała trzech rozstrzela-
nych mszczonowskich zakładników, jakim Niemcy odebrali życie 
w zemście za zwycięską bitwę Kaniowszyków. Rozstrzelanymi 
byli ówcześni: proboszcz, lekarz oraz burmistrz Mszczonowa 
(ks. Kanonik Józef Wierzejski, doktor Stanisław Zarachowicz 
i burmistrz Aleksander Tański). Światło pamięci pod mszczo-
nowskim pomnikiem Strzelców Kaniowskich zapłonęło nato-
miast jeszcze w nocy z 15 na 16 września, kiedy to do miasta 
dotarli uczestnicy -wspomnianego wcześniej- Nocnego Rajdu. 

Rocznicową niedzielę zakończyli harcerze, którzy na 
przykościelnych błoniach przy ognisku poprowadzili nastrojową 
wieczornicę. 

Zakończenie całych tegorocznych obchodów 79. Rocz-
nicy Bitwy Mszczonowskiej miało natomiast miejsce dopiero 
we wtorek 18 września, kiedy to w centrum miasta odbyła się 
uroczystość odsłonięcia patriotycznego muralu, wykonanego 
wg. projektu dr. Rafała Roskowińskiego. W odsłonięciu uczestni-
czyli: poseł na Sejm RP Maciej Małecki- sekretarz stanu w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, a także przedstawiciel Ministra 
Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki (szef gabinetu politycznego 
ministra Mariusza Błaszczaka). Asystę wojskową wydarzenia 
zapewniła kompania honorowa 38 Sochaczewskiego Dywizjonu 
Zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr. Feliksa Kozubow-
skiego. Wrześniową prezentację, nawiązującą do wydarzeń 
z wojny obronnej 1939 roku przygotowali mszczonowscy rekon-
struktorzy. Po odsłonięciu muralu, przedstawiającego dowódcę 
31 pSK podpułkownika Wincentego Wnuka i jego żołnierzy, 
wszystkich gości zaproszono do budynku Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie na koncert pieśni patriotycznej

Warto na koniec napisać kilka słów o autorach gigan-
tycznych rozmiarów dzieła sztuki, które już na długie lata zdobić 
będzie centrum Mszczonowa. 

Mural, upamiętniający Bitwę Mszczonowską`39, stwo-
rzyli artyści z Fundacji Rosko Art, których patriotyczne prace 
można znaleźć w wielu polskich miastach. W trzyosobowej ekipie 
muralistów zaangażowanych w mszczonowskie przedsięwzięcie 
znaleźli się: dr Rafał Roskowiński, artysta malarz, pionier współ-
czesnego polskiego muralizmu, twórca Gdańskiej Szkoły Muralu, 
Katarzyna Sukus - prezes Fundacji Rosko ART oraz Dominika Strę-
ciwilk - absolwentka lubelskiego UMCS-u, z którego studentami 
często współpracuje Fundacja. Projekt, dzięki któremu sfinan-
sowany został mural był autorstwa Stowarzyszenia „Wspólnota 
Żyrardowa”. Prezes Stowarzyszenia Krystyna Lenarczyk popro-
wadziła osobiście uroczystość oficjalnego odsłonięcia muralu, 
a także dziękowała wszystkim osobom, które wsparły ideę jego 
zaistnienia właśnie w Mszczonowie. W tym gronie wymieniła 
m.in.: posła Macieja Małeckiego, burmistrza Józefa Grzegorza 
Kurka oraz dyrektor GCI Beatę Sznajder.

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZZELCY Mszczonów 

Foto: Marek Wardak 
Prezes MSH Mszczonów 

Foto: Jarosław Pięcek 
GCI Mszczonów 

SW NUMERZEHISTORIA I TRADYCJA



październik 2018 / nr 10 (275)       41

Witaj szkoło!
Dnia 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej 

w Mszczonowie odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 
2018/2019. 

 Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Rusinowska, 
która powitała zaproszonych gości - radną panią Barbarę 
Gryglewską, księdza proboszcza Tadeusza Przybylskiego, 
przewodniczącego Rady Rodziców - pana Jacka Gołyńskiego, 
uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

 Pani Dyrektor zapoznała zebranych ze sprawami 
organizacyjnymi placówki oraz poinformowała, że od 16 
sierpnia szkoła nosi imię Jana Adama Maklakiewicza - 
patrona nieistniejącego gimnazjum. 24 listopada odbędzie się 
przekazanie sztandaru szkole. Zebrani dowiedzieli się również, że 

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie jest największą 

szkołą w powiecie żyrardowskim. Uczy się w niej 880 uczniów, 
pracuje 73 nauczycieli oraz 30 pracowników obsługi. 

W tym roku szkolnym będzie realizowany projekt 
,,Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”, w ramach którego uczniowie 
wezmą udział w zajęciach dodatkowych rozwijających 
ich zainteresowania, a pracownie przedmiotowe zostaną 
wyposażone w ciekawe pomoce naukowe. 

Następnie głos zabrali: pan Jacek Gołyński i pani Barbara 
Gryglewska, którzy w swoich wystąpieniach życzyli uczniom 

 - Spotkaliśmy się w Mszczo-
nowie z kilku ważnych powodów. Po 
pierwsze. W szesnastoletniej historii 
honorowania najlepszych absolwentów 
szkół powiatu żyrardowskiego, najwięcej 
z nich i z najwyższą średnią było właśnie 
ze Mszczonowa. Po drugie. W tym roku 
jednym z nauczycieli, który otrzyma akt 
nadania stopnia nauczyciela mianowa-
nego jest pracownik mszczonowskiego 
liceum. Po trzecie w końcu, 
chcemy pokazać jak 
ważny jest dla nas rozwój 
młodzieży i prezentujemy 
dziś pierwszy etap budowy 
kompleksu boisk przy LO 
i Zespole Szkół w Mszczo-
nowie – powiedział 
podczas gali „Najlepszy 
absolwent” Wojciech 
Szustakiewicz, starosta 
powiatu żyrardowskiego.  

 W środę (26.09) w Liceum Ogól-
nokształcącym w Mszczonowie nagrody 
odebrali najlepsi absolwenci szkół ponad-
gimnazjalnych Powiatu Żyrardowskiego. 
Rekordzistą był Norbert Michalski 
z mszczonowskiego LO. Uzyskał średnią 
5,56. To najwyższa średnia w kilkunasto-
letniej historii rankingu.

 Wraz z nim nagrody odebrało 
jeszcze ośmioro absolwentów z terenu 
powiatu żyrardowskiego. W roku 
szkolnym 2017/2018 na 455 absol-
wentów 9 absolwentów uzyskało średnią  
5,0 lub wyższą. 

 Wśród najlepszych znaleźli się: 
Karina Olszanowska – ZS w Wiskitkach 

(5,00), Magdalena Malinowska – LO im. 
Żeromskiego (5,00), Anna Sicińska – LO 
im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,12), 
Wojciech Suchecki – LO im. Żeromskiego 
w Żyrardowie (5,17), Sylwia Grażyna 
Wałachowska – ZS nr 2 w Żyrardowie 
(5,21), Monika Kremska – ZS nr 3 w Wiskit-
kach (5,26), Katarzyna Skoneczna – LO 
im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,30), 
Patrycja Chudolińska – ZS nr 3 w Wiskit-
kach (5,33), Norbert Michalski – LO im. 
Szarych Szeregów we Mszczonowie 
(5,56 – najwyższa średnia w tym roku 
i najwyższa średnia w historii spotkań).

Oprac. jp, GCI 
FOT. Głos Szkół

SP w Mszczonowie

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA ADAMA MAKLAKIEWICZA 
W MSZCZONOWIE

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Mszczonowie

Najwyższa średnia 
w historii
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i nauczycielom wielu sukcesów 
w nowym roku szkolnym.

 Po uroczystym apelu uczniowie 
udali się w wraz z wychowawcami do 
klas.

Święto Pieczonego Ziemniaka
W środę, 12 września, zajęcia 

uczniów klasy 2a z naszej szkoły odbyły 
się nieco inaczej niż zwykle. Wszyscy 
uczniowie wraz z wychowawcą udali 
się do Powązek, gdzie odbyło się 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Podczas 
wspólnych zmagań sportowych, 
wesołych zabaw, pląsów i śpiewów 
dzieci poszerzyły wiedzę na temat 
historii ziemniaka, zajadały się 
pieczonymi w ognisku ziemniakami 
i kiełbaskami. Humory i pogoda dopisała, więc i zabawa była 
znakomita!

Bardzo dziękujemy państwu Danucie i Robertowi 
Kubaszewskim za możliwość zorganizowania imprezy dla 
naszych uczniów.

Międzynarodowy Dzień Kropki
DOT DAY, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki miał 

miejsce 14 września - to święto kreatywności, rozwijania 
talentów, wytrwałości w pokonywaniu trudności i wiary we 
własne możliwości. Tego dnia przypomnieliśmy historię Vashti, 
małej bohaterki książki „Kropka”. Dziewczynka nie wierzyła, 
że potrafi coś namalować… ale ktoś uwierzył w nią i odkrył jej 
niezwykły talent, więc na zajęciach nie brakowało kropek. 

Uczniowie klasy 3a najpierw dokonali kodowania kropek 
według wysłuchanego wiersza, następnie kropki zamieniali 
w różne postacie i przedmioty. Kolejnym zadaniem było 
odwzorowywanie po kropkach. Na zakończenie wzięli udział 
w konkurencjach sportowych: przemieszczaniu się w kole 
ciągniętym przez kolegów, wyścigu piłek nad głowami oraz 
kręceniu „talerzem”. Zabawy z „kropkami” jak co roku przyniosły 
wiele radości.

„W drodze do niepodległości”
19 września uczniowie klas ósmych oraz gimnazjaliści 

obejrzeli wystawę zatytułowaną „W drodze do niepodległości” 
przygotowaną z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Kalendarium niepodległościowe, w formie 
mobilnych wystaw ilustrujących wydarzenia związane 
z odzyskaniem niepodległości miało miejsce w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 
i stanowi część wielkiego projektu edukacyjnego dla 
Niepodległej, którego realizatorem jest PERN S.A., Bank 
Pocztowy SA, Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt 
Nowych. 

Podczas niezwykłej lekcji historii uczniowie 
przypomnieli sobie trudną drogę Polaków do odzyskania 
niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. 
Zapoznali się w chronologicznym porządku z wydarzeniami, 
które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy, ale 
też z wydarzeniami i osobami, które były ważne dla rozwoju 
Państwa. 

Wystawa była bardzo atrakcyjna, a oprowadzał po niej 
pan Włodzimierz Graczyk, nauczyciel historii. Wzbudził on 
zainteresowanie u naszych uczniów. Przybliżył zwiedzającym 
najnowszą historię Polski, opowiadając językiem prostym 
i konkretnym.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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(Nie)obce im języki
Europejski Dzień Języków, to coroczne wrześniowe 

święto, które promuje ich naukę, szczególnie wśród najmłod-
szych. Tradycyjnie już uczczono go w mszczonowskiej szkole 
podstawowej, która tego dnia pełna była kolorów, zabawy 
i obco brzmiących słów.

Zajęcia podzielono na dwie grupy wiekowe – klasy I-III 
oraz IV-VII wraz z gimnazjalnymi. Przewodniczkami po atrakcjach 
tego dnia były wicedyrektor Ewa Zabłocka oraz dwie uczennice 
– Gabriela Gołyńska i Nikola Młynarska.

Najmłodsi wychowankowie uczcili Dzień Języków zakła-
dając ubrania w kolorach flag poszczególnych krajów europej-
skich. W ten sposób każda klasa reprezentowała inne państwo, 
m.in. Francję, Czechy, Holandię czy Szwecję. Do zabawy przyłą-
czyły się również wychowawczynie najmłodszych uczniów, które 
tego dnia także założyły kolorowe ubrania i upodobniły się do 
flag.

Najmłodsi uczniowie odbywali także zajęcia dotyczące 
kultury i języków krajów europejskich. Mieli także okazję 
własnoręcznie wykonać flagi państw Starego Kontynentu. 
Wspólne poznawanie innych kultur było pasjonującą przygodą 
zarówno dla uczniów, jak i dla ich nauczycieli.

Dla starszych wychowanków szkoły także przygotowano 
lekcje dotyczące innych państw. Podczas nich mogli np. poznać 
podstawowe słowa w zupełnie innym języku oraz dowiedzieć się 
ciekawostek o krajach leżących w Europie. Swoją wiedzą mogli 
się także wykazać w quizie o państwach Starego Kontynentu, 
który rozgrywano w klasach IV-V a także wśród starszych rocz-
ników. 

W młodszej grupie wiekowej udział w rozgrywkach 
wzięło aż 24 uczniów, po dwóch reprezentantów każdego 
z 12 oddziałów: KLASA IV A – Oliwia Karolewska, Franciszek 
Młynarski; KLASA IV B – Martyna Włodarczyk, Blanka Cieplak; 
KLASA IV C – Natalia Wilk, Patrycja Strojek; KLASA IV D – Maja 
Jankowska, Zofia Żaboklicka; KLASA IV E – Sebastian Krawczyk, 
Weronika Kuran; KLASA IV F – Zofia Ośka, Gniewomir Czyżewicz; 

KLASA IV G – Michał Świder, Antoni Czarnacki; KLASA V A – 
Marcelina Kulicka, Lena Dobrzyńska; KLASA V B – Aleksy Malo-
waniec, Wojciech Tęcza; KLASA V C – Agnieszka Nowis, Hanna 
Dobrzyńska; KLASA V D – Julia Jankowska, Wiktor Melon i KLASA 
V E – Oliwier Nowakowski, Dawid Przymirski. 

Po zaciętym pojedynku na wiedzę wyłoniono zwycięzców. 
I miejsce zajęli reprezentanci klas IV B i IV E a II miejsce oddziałów 
IV F, V A i V B. Przedstawiciele każdego oddziału otrzymali 
pamiątkowy dyplom. W klasach IV-V quiz zorganizowała Małgo-
rzata Cybulska, w oddziałach VI-VII – Magdalena Dobrzyńska 
a najstarszych (klasy 8 i gimnazjalne) egzaminował Norbert Pilc-
Szapski.

Tego dnia szkoła podstawowa przybrała wszystkie barwy 
tęczy. Na jej ścianach porozwieszano bowiem przygotowane 
przez uczniów kolorowe plakaty. Każdy z nich prezentował 
jeden z krajów europejskich. Z prac uczniów można było się 
dowiedzieć m.in. podstawowych informacji o danym państwie, 
ciekawostek, słów w tamtejszym języku czy też obejrzeć zdjęcia 
zabytków i symboli. Plakaty można było odnaleźć np. w szkolnym 
holu i na przeszklonej auli. Oprócz nich w placówce zaprezen-
towano także okolicznościową gazetkę. Cały dzień poświęcony 
obcym językom podsumowany zostanie również w takiej formie.

Dagmara Bednarek, GCI

W SP Mszczonów 
wybrano Samorząd 
Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest bardzo 
ważnym zrzeszeniem mającym wpływ 
na społeczność danej szkoły. Dosko-
nale wiedzą o tym w mszczonowskiej 
placówce, której wychowankowie od lat 
typują swoich przedstawicieli do rozwią-
zywania problemów, organizacji imprez 
itp.

Tegoroczne wybory odbyły się 
pod koniec września a wzięły w nich 
udział wszystkie starsze klasy. Uczniowie, 
zupełnie jak w dorosłym życiu, swoje 
głosy wrzucali do drewnianej urny usta-
wionej w szkolnej świetlicy. Oprócz 
wyboru reprezentantów swojej społecz-

ności, wychowankowie wytypowali także 
opiekuna Samorządu. Została nim Kata-
rzyna Malinowska – nauczycielka wycho-
wania fizycznego, która od lat aktywnie 
działa zarówno z, jak i dla młodzieży.

Nowy Samorząd Uczniowski funk-
cjonował będzie w następującym skła-
dzie:
Przewodniczący Nikodem Janowski
Zastępca przewodniczącego Maria 
Gadomska
Sekretarz Wiktoria Siekierska
Skarbnik Eliza Zajączkowska
Przewodnicząca sekcji medialnej Marce-
lina Gadomska
Przewodnicząca sekcji rozrywkowej Maja 
Piotrowska
Przewodniczący sekcji sportowej Wiktor 
Sielski.

Nowo wybranym przedstawi-
cielom uczniów mszczonowskiej SP 

życzymy owocnej działalności, charyzmy 
i pasji oraz jak najlepszego reprezento-
wania szkolnej społeczności i jej potrzeb.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakoń-
czyły się działania związane z projektem „Zabawa uczy i dosko-
nali” realizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 1 w Mszczo-
nowie.  Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 765 527,93 zł, 
z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 zł (79,96%). 
Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa: - Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 
- Edukacja przedszkolna.

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie 
w gminie Mszczonów dostępu do wysokiej jakości edukacji dla 
wszystkich 250 podopiecznych instytucji. Najbardziej spektaku-
larnym ze zrealizowanych działań było stworzenie 100 nowych 
miejsc w oddziale przedszkolnym, który ulokowano w odre-
montowanym skrzydle lokalnej szkoły podstawowej. Zwięk-
szenie dostępności do edukacji na tym poziomie sprawiło, że 
zaspokojone zostały potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

„Zabawa uczy i doskonali”, to jednak nie tylko nowe 
miejsca w Miejskim Przedszkolu nr 1. Dzięki realizacji projektu 
udało się poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę jednostki a także zagwa-
rantować jej długotrwały rozwój. Jednym z działań była reali-
zacja nowatorskich zajęć, do prowadzenia których zakupione 
zostały nowe pomoce dydaktyczne. Magiczny dywan, kształtki 
rehabilitacyjne, dotykowe domino czy 
też wirtualne plansze – te i inne innowa-
cyjne zabawki posłużyły do prowadzenia 
arteterapii, bajkoterapii, gimnastyki 
korekcyjnej, integracji sensorycznej, 
lekcji języka angielskiego, zajęć logope-
dycznych, rytmiki, treningu umiejętności 
społecznych oraz zajęć korekcyjno-kom-
pensacyjnych. Dzięki zakupowi pomocy 
oraz przeszkoleniu kadry wszystkie będą 
kontynuowane w kolejnych latach szkol-
nych.

Rozwój przedszkola warunkują 
przede wszystkim ludzie. W ramach 
projektu „Zabawa uczy i doskonali” 
wiele nauczycielek  zwiększyło swoje 
kompetencje.  Odbyły one szkolenia 
i kursy z zakresu m.in.: Kinezjologii 
Edukacyjnej ,,Brain Gym’’ Metody dr 
Paula Dennisona i Galdennison, Muzy-
koterapii, Terapii ręki, Treningu Umie-

Miejskie Przedszkole Nr 1

Zabawa nadal będzie „uczyć 
i doskonalić” przedszkolaków
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jętności Społecznych, Metody Ruchu Rozwijającego- 
Weroniki Scherbone. Jedna z nauczycielek ukończyła 
studia podyplomowe ,,Kształcenie uczniów z niepeł-
nosprawnością‘’. Pogłębiona wiedza jest wykorzysty-
wana w codziennej pracy dydaktycznej. 

Nauczycielki opracowały scenariusze 
z różnych zajęć, które zrealizowano w ramach 
projektu ,,Zabawa uczy i doskonali’’, a najciekawsze 
z nich zostały opublikowane na licencjach Creative 
Commons Uznanie Autorstwa na ogólnodostępnej 
stronie www Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie 
z możliwością swobodnego pobierania i wykorzysty-
wania przez innych także po zakończeniu projektu 
(strona i domena utrzymana na serwerach gminy). 
Projekt jest realizowany na rzecz istniejącego od 
kilkunastu lat OWP. Jednostka jest stabilna, na stałe 
wpisana w zadania gminy, która w sposób ciągły 
prowadzi działania w zakresie poprawy warunków 
edukacji na swoim terenie.

Mnogość przedsięwzięć oraz ich zakres spra-
wiły, że realizacja projektu znacząco wpłynęła na 
jakość usług edukacyjnych świadczonych przez Miej-
skie Przedszkole nr 1. Placówka, dzięki otrzymanej 
dotacji z Funduszy Europejskich, na trwałe zmie-
niła swoje oblicze stając się na długie lata miejscem, 
które zapewni możliwie najbardziej wszechstronny 
rozwój i terapię najmłodszych mieszkańców gminy 
Mszczonów.

Dagmara Bednarek

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia 
za 1300 zł/miesiąc. 
Tel. 882 183 747, 509 466 987

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

  SPRZEDAM:
- Piekarnię w Mszczonowie  
  tel. 606 389 428,
- Sklep spożywczo-przemysłowy  
  Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537

  DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczo-
nowie 

  ZATRUDNIĘ: 
-Sprzedawcę do sklepu w Bobrowcach 
tel. 602 521 019

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

w magazynie SH-U w Mszczonowie ul. Grójecka 114       
tel. 46 – 857 17 71

znaczna obniżka ceny
Lp. 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

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

oferuje 
w konkurencyjnych 

cenach:

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

Sklep spożywczy w pawi-
lonie „Hermes” 
zaprasza do zakupów.
 
Oferujemy towary w atrakcyj-
nych cenach, m.in.: 
- pyszne ciasta domowe - 17,50/kg 

- ser żółty „Gołda” - 17,00/kg 
- ser biały - OSM Grodz. Maz. 
- 12,70/kg 
- chleb „łamany ze słoneczni-
kiem na zakwasie” - 8,00/kg 
- świeże warzywa i owoce - spraw-
dzona jakość

Z ŻYCIA GMINYOGŁOSZENIA / REKLAMY
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

Cennik ogłoszeń 
1 strona  - 400 zł
1/2 strony  - 200 zł
1/4 strony  - 100 zł
1/8 strony  - 50 zł
1/16 strony - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ: 
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
Mszczonowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1 zdjęcie): 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 2300 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
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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 dokonywać wpłat za 
reklamy i ogłoszenia w MM na 
podane konto lub bezpośrednio 
w kasie GCI.

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

To my tworzymy atmosferę

W Polsce z powodu chorób
wywołanych zanieczyszczonym

powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób,
czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować:

niedokrwienie sercazaburzenia pracy wątroby choroby płucalergie

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

- spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
- spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
- spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
- procesów przemysłowych
- emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników,
  boisk oraz z powierzchni pylących 

Ogrzewaj mądrze
Zainwestuj w nowoczesny
kocioł i opał wysokiej jakości
lub podłącz się do sieci 
ciepłowniczej.

Reaguj na zachowania 
sąsiadów
Osoby, które palą odpady, 
szkodzą również Tobie.

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują
tlen i pochłaniają część 
zanieczyszczeń.

Wybieraj mądrze
Postaw na odpowiednią 
termoizolację oraz redukuj
straty ciepła.

Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych – 
pozytywne nawyki u dzieci 
zaowocują czystszym powietrzem 
w przyszłości.
Rozmawiaj na temat ochrony 
powietrza z rodziną
i przyjaciółmi.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk526111290
	_Hlk525592489
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Z obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
	Gdzie głosować
	Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
	Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek podsumowuje wyniki kadencji samorządowej 2014-18
	Tak pracowała Rada Miejska w latach 2014-2018
	Mszczonów Symbolem Polskiej Samorządności 2018
	Goście z Chin
	Miliony na dofinansowania dla mieszkańców
	Gaz i światłowód dotrą do nowych miejscowości
	Polski sen o e-urzędzie
	Szlachetna paczka dobrych ludzi
	Miejsca pracy dla hotelarzy
	Razem przez pół wieku
	Tak dziękowano w Osuchowie za „dar chleba”…
	Winne święto strzałem w dziesiątkę
	Ziemia Chełmońskiego zapachniała szarlotką
	Obdarowani pięknem muzyki
	Oczarowani słowem…
	Mural odsłonięty
	Odpust pełen rocznic – Tak świętowała Parafia pw. Świętego Ojca Pio
	Ruszył rok akademicki
	W Osuchowie dbają o sportowy rozwój młodych
	Mszczonowianie pamiętają o Strzelcach Kaniowskich
	WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA ADAMA MAKLAKIEWICZA W MSZCZONOWIE
	_GoBack
	_GoBack

