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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 18 września 2019 roku, odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej a  także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Obrady początkowo prowadził wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, którego w trakcie spotkania zastąpił prze-
wodniczący Łukasz Koperski.

Działalność instytucji kultury
Pierwsze półrocze 2019 roku 

w Mszczonowskim Ośrodku Kultury podsu-
mował jego kierownik Marek Baumel. 
Swoje wystąpienie rozpoczął od opowie-
dzenia o kołach zainteresowań działają-
cych w instytucji. Dzieci i młodzież mogą 
uczestniczyć w zajęciach wokalnych, 
tanecznych, recytatorskich oraz muzycz-

nych. Oprócz tego MOK oferuje im także przynależność do sekcji 
gier komputerowych czy Akademii Malucha oraz niedzielne 
seanse filmowe. W Ośrodku prowadzona jest również terapia 

zajęciowa dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opie-
kunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”.

W 2019 roku w ofercie MOK nie mogło zabraknąć zajęć 
skierowanych do dorosłych mieszkańców Ziemi Mszczonow-
skiej. Pracownicy instytucji zaprosili ich do udziału m.in. w zaję-
ciach fitdance, wyjazdach do teatru, lektoratach językowych, 
wieczorkach tanecznych i seansach filmowych. Osobną grupę 
propozycji stanowią te oferowane słuchaczom Mszczonow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Jak w każdym roku MOK zorganizował również wiele 
akcji o różnorodnym charakterze. W 2019 r. były to m.in. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wernisaże, Gminny 
Festiwal Przedstawień Jasełkowych, koncerty tematyczne, 
konkursy w ramach Spotkań Artystycznych Szkół, spotkania 
Klubu Zdrowia, Mały Konkurs Recytatorski, obchody święta 
Konstytucji 3 Maja, Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. 
Wojciecha Siemiona, Mazowiecki Dziecięcy Festiwal Teatralny 
Smerfuś, impreza z okazji Dnia Dziecka, Jarmark Mszczonowski 
czy też rozpoczęcie lata w Dwórznie.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, podkreślała, jak szeroka jest oferta 
Ośrodka i gratulowała kierownikowi działalności, która pozwala 
się uczyć, bawić i spotykać mieszkańcom gminy. Radny Dariusz 
Olesiński pytał o dodatkową sekcję dla seniorów. W odpowiedzi 
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usłyszał, że MOK ogłosił nabór na zajęcia wokalne dla dorosłych. 
Radny Mirosław Wirowski dopytywał o możliwość organizacji 
dyskotek dla młodzieży. Kierownik Baumel odpowiedział, że 
imprezy takie wiążą się z ryzykiem, stąd potrzebna jest m.in. 
ochrona. Lokalna młodzież woli dyskoteki w większych budyn-
kach, a MOK mógłby zorganizować jedynie zabawę na 30-40 
osób. Radny Andrzej Osiński podziękował za pomoc jednostki 
w organizacji odpustu w Lutkówce

Dyrektor Anna Czarnecka przed-
stawiła działalność Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. W swoim wystąpieniu 
podsumowała stan czytelnictwa oraz 
księgozbioru. W sprawozdaniu znalazło 
się także miejsce na krótkie przedsta-
wienie akcji organizowanych przez MBP. 
W 2019 r. w Bibliotece odbyły się m.in. 
wizyty przedszkolaków, spotkania autor-

skie i z ciekawymi ludźmi, przedstawienia teatralne, konkursy, 
koncert czy lekcje czytelnicze. 

MBP brała także udział w lokalnym finale Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, swoją akcją zachęcając do wspie-
rania fundacyjnych puszek. Biblioteka współpracuje również 
z mszczonowskim Komisariatem Policji, którego przedstawiciel 
spotyka się z seniorami w siedzibie instytucji, by rozmawiać 
o bieżących tematach z zakresu bezpieczeństwa.

W 2019 roku MBP wykupiła dostęp do czytelni interne-
towej – IBUK Libra, poprzez którą mieszkańcy mają dostęp do 
ponad 1460 tytułów książkowych online. Oprócz tego pracow-
nicy Biblioteki nieustannie prowadzą różne akcje promujące 
czytelnictwo, m.in. „Serce do książki” - Walentynki, „Dzień 
Kobiet w Bibliotece”, „Zostań poetą na jeden dzień”, „Dzień 
książki”. Od początku roku kontynuowana jest akcja „Książka na 
telefon”.

 Radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor MBP 
za to, że jej jednostka nie ogranicza się tylko do wypożyczania 
książek, ale także prowadzi bardzo różnorodną działalność kultu-
ralną. Wiceprzewodniczący Marek Zientek zwrócił uwagę na to, 
jak prężnie funkcjonuje filia Biblioteki w Osuchowie.  Wyremon-
towana placówka jest miejscem, które aktywizuje społeczność 
terenów wiejskich gminy. Za pracę Biblioteki podziękował także 
przewodniczący Łukasz Koperski.

Wykonanie budżetu i podjęte uchwały
Informację z wykonania budżetu złożyła Aneta 

Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budże-
towego. Plan finansowy gminy na 2019 rok został zatwier-
dzony uchwałą Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Mszczonów na rok 2019. Uwzględniono w nim kwoty 
66 676 684,00 zł dochodów oraz 69 442 667,00 zł wydatków. 
W I półroczu zrealizowano 36 849 850,98 zł dochodów oraz 
32 740 770,70 zł wydatków. 

Dwie uchwały omówiła Taida Sochańska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z nich dotyczyła 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Lublinów 
i Czekaj.  Kolejna dotyczyła miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego działek znajdujących się na terenie 
Adamowic.
Zmiany w bieżącej uchwale budżetowej oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej omówiła naczelnik Aneta Ciechańska-
Gołyńska. Podczas sesji radni upoważnili również burmistrza 
Mszczonowa do złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, „Oś prio-
rytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi” 
oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonal-
ności przedsięwzięcia „Budowa Punktów Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, 
Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

Działalność burmistrza i Komisji Rewizyjnej
Jak poinformował Krzysztof Krawczyk, przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, organ ten w okresie pomiędzy sesjami 
odbyła jedno posiedzenie kontrolne dotyczące wyrażenia opinii 
odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Zostało ono 
ocenione pozytywnie.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w okresie pomiędzy 
sesjami wydał osiem zarządzeń dotyczących m.in. informacji 
z wykonania budżetu i wprowadzenia zmian w bieżącym planie 
finansowym. Włodarz poinformował, że gmina otrzymała 
dotację na podwyżki dla nauczycieli, która nie pokrywa jednak 
całości potrzebnej kwoty. Burmistrz poinformował o proble-
mach z komunikacją autobusową na terenie powiatu i gminy 
oraz próbach ich rozwiązania. W temacie tym wypowiedzieli się 
radna Barbara Gryglewska i radny Marek Zientek.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Pierwszą interpelację w okresie pomiędzy sesjami 

złożyła radna Katarzyna Ciećwierska. W imieniu mieszkańców 
Wymysłowa pytała o możliwość położenia chodnika w tej miej-
scowości. Burmistrz wyjaśnił, że droga ta będzie remontowana 
przez starostwo powiatowe a gmina Mszczonów przetarg na 
chodnik ogłosi jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie więc 
zrealizowana najprawdopodobniej w 2020 r.

Z interpelację zwróciła się także radny Marek Zientek, 
który apelował o dokończenie napraw ulic Piekarskiej i Rajskiej 
w Strzyżach. 

Z zapytaniem do burmistrza zwrócił się radny Mirosław 
Wirowski, który apelował o zamontowanie spowalniaczy przy ul. 
Maklakiewicza. Włodarz powiedział, że istnieje taka możliwość.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał wniosek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży o remont strażnicy.

Podczas sesji obecny był Zastępca Komendanta Komi-
sariatu Policji w Mszczonowie podkom. Bernard Grzejszczak. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował funkcjona-
riuszom za zapewnienie bezpieczeństwa na dożynkach. Z kolei 
radny Dariusz Olesiński wyraził wdzięczność za zabezpieczenie 
obchodów stulecia OSP Piekary a radny Marek Baumel za pomoc 
podczas akcji letniej. Przewodniczący Łukasz Koperski poprosił 
o rozwiązanie problemu nadmiernej prędkości pojazdów poru-
szających się ulicą Grójecką i Sienkiewicza. Radny Mirosław 
Wirowski poinfor-
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mował z kolei o libacjach, które odbywają się przy obiekcie 
Zespołu Szkół. 

Radny Robert Głąbiński proponował zamontowanie 
kilku kamer w miejscach częstego łamania przepisów ruchu 
drogowego. Samorządowiec apelował także o kampanię 
informacyjną w sprawie wprowadzonej opłaty przekształce-
niowej. Radny Andrzej Osiński poinformował z kolei o stuleciu 
szkoły w Lutkówce, które przypada w tym roku. Radny Andrzej 
Osial w imieniu mieszkańców Wręczy apelował o rozwiązanie 
problemu z dojazdem młodzieży do szkół ponadpodstawowych 
w Mszczonowie. Zwrócił także uwagę na brak oświetlenia przy 

wjeździe do Wręczy, w miejscu, w którym funkcjonują dwa 
sklepy. Radny apelował o zamontowanie tam dwóch lamp. 
Radny Robert Głąbiński apelował też o wygaszanie reflektorów 
na obiekcie sportowym przez Zespole Szkół wieczorami w przy-
padku nieprzychylnej pogody. Burmistrz przypomniał, że obiekt 
ten jest obsługiwany przez starostwo i nie podlega gminie. Prze-
wodniczący przypomniał o 30-leciu samorządności w Polsce, 
które obchodzone będzie w przyszłym roku i apelował o zorga-
nizowanie miejskich obchodów tej rocznicy. Na tym zakończono 
obrady Rady Miejskiej. 

Dagmara Bednarek, GCI

11 września 2019 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  była  ocena  działal-
ności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz mszczonowskich  Izba 
Pamięci.  Oprócz  tego,  członkowie  wysłuchali  także  informacji 
CUW na temat przygotowań do obchodów Dnia Edukacji Naro-
dowej.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radny Piotr 
Chyła, radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Andrzej Osial, radny Andrzej 
Osiński, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski.

Obrady Komisji rozpoczęły się od 
przedstawienia dokumentów heraldycz-
nych, które omówiła dyrektor Gmin-
nego Centrum Informacji Magdalena 
Podsiadły. Zmiany w symbolach gminy 
są niezbędne z powodu wprowadzenia 
nowych ustaleń prawnych obowiązują-
cych w  tym zakresie.

Działalność Biblioteki
O funkcjonowaniu Biblioteki 

opowiedziała dyrektor jednostki Anna 
Czarnecka W sprawozdaniu, oprócz przed-
stawienia stanu czytelnictwa, znalazło 
się krótkie przedstawienie akcji organi-
zowanych przez MBP. W 2019 r. w Biblio-
tece odbyły się m.in. spotkania autorskie 
i z ciekawymi ludźmi, konkursy, wizyty 

przedszkolaków, przedstawienia teatralne, koncert czy lekcje 
czytelnicze. 

MBP brała także udział w lokalnym finale WOŚP, swoją 
akcją zachęcając do wspierania fundacyjnych puszek. Biblioteka 

współpracuje również z mszczonowskim Komisa-
riatem Policji, którego przedstawiciel spotyka się 

z seniorami w siedzibie instytucji, by rozmawiać o bieżących 
tematach z zakresu bezpieczeństwa.

W 2019 roku MBP wykupiła dostęp do czytelni inter-
netowej IBUK Libra, poprzez którą mieszkańcy mają dostęp do 
ponad 1460 tytułów książkowych online. Oprócz tego pracow-
nicy Biblioteki nieustannie prowadzą różne akcje promujące 
czytelnictwo, m.in. „Serce do książki” - Walentynki, „Dzień 
Kobiet w Bibliotece”, „Zostań poetą na jeden dzień”, „Dzień 
książki”. Od początku roku kontynuowana jest akcja „Książka na 
telefon”.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała za 
działalność Biblioteki, która przestała być miejscem, w którym 
wyłącznie wypożycza się książki, ale jest instytucją organizującą 
wiele akcji kulturalnych i edukacyjnych.

Działalność Izb Pamięci
Sprawozdanie z działalności mszczonowskich Izb Pamięci 

złożyła Dagmara Bednarek z Gminnego Centrum Informacji. 
Trzy kwartały 2019 roku były przede wszystkim okresem propa-

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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gowania wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez dzia-
łalność edukacyjną prowadzoną w różnej formie. W ramach 
podstawowej działalności Izby organizowane były lekcje muze-
alne dla grup zorganizowanych z pobliskich oraz ościennych 
szkół i przedszkoli. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 28 wycie-
czek z placówek oświatowych z terenu Mszczonowa, Radzie-
jowic, Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc 
więcej niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w tym 
okresie wzięło udział 416 osób, łączna liczba zwiedzających 
wyniosła 862 osoby, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku 
na przestrzeni trzech kwartałów. 

Izbę odwiedzali uczniowie przedszkoli, szkół podsta-
wowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Przez cały rok Izba 
udostępniała swoje zbiory także osobom indywidualnym. Ze 
zgromadzonych materiałów korzystali uczniowie, studenci 
i nauczyciele podczas przygotowywania apeli, konkursów, prac 
zaliczeniowych, dyplomowych, a nawet doktoranckich oraz 
uczestnicy konkursów fotograficznych. 

W ramach edukacji i promowania lokalnej historii 
udostępniono materiały dotyczące mszczonowskich Żydów 
dwóm nauczycielkom tworzącym scenariusz zajęć dla 
młodzieży. Zostały one również oprowadzone po miejscach 
związanych ze Starozakonnymi oraz opowiedziano im historie 
związane z przedwojennymi dziejami Mszczonowa. Stworzony 
przez nauczycielki scenariusz „Wspomnienie Żydów mszczo-
nowskich” uzyskał wyróżnienie w konkursie i zostanie opubli-
kowany w książce „Lekcje o Mazowszu. Scenariusze zajęć 
edukacyjnych”, w której znajdą się także podziękowania dla Izby 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i jej pracownika oraz informacja 
o uzyskanym wsparciu. Jeden z egzemplarzy publikacji będzie 
przekazany Gminnemu Centrum Informacji z możliwością wyko-
rzystania podczas akcji edukacyjnych.

 Kolejnym działaniem była pomoc uczniom mszczo-
nowskiej szkoły podstawowej w realizacji programu edukacyj-
nego o nazwie „Historionauci”. Motywem przewodnim projektu 
były Drogi  do  niepodległości, postrzegane z perspektywy 
historii regionalnej. W celu wykonania zaplanowanych działań 
(poznania historii lokalnej z lat 1795 – 1921 z wykorzystaniem 
różnorodnych źródeł informacji) wychowankowie placówki raz 
z opiekunem, Iwoną Lipińską, współpracowali z Izbą Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej. W ten sposób pozyskali potrzebną 
wiedzę i materiały historyczne.

Tegoroczna, szesnasta już edycja Nocy Muzeów, odbyła 
się 18 maja. W tym roku mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej 
zostali zaproszeni do dawnej kamienicy Maklakiewiczów. 
Mszczonowską Noc Muzeów rozpoczęła tematyczna gra tere-
nowa, która podczas tegorocznej edycji nosiła nazwę „Z duchem 
muzyki Maklakiewiczów”. Oprócz tego uczestnicy mogli wziąć 
udział we wcześniej ogłoszonym konkursie na Facebooku oraz 
zabawach w Izbie – quizach i zagadkach. Najmłodsi uczestnicy 
Nocy Muzeów mogli spróbować swoich sił w graniu na udostęp-
nionych instrumentach. W wydarzeniu wzięło udział ok. 50 
osób.

 W ramach promowania tradycji i historii GCI współor-
ganizowało VI Zlot Pojazdów Zabytkowych, który odbył się 6 
czerwca w Mszczonowie. Około 500 zabytków motoryzacyjnych 
obejrzało ok. 1 500 osób.

W lipcu udostępniono budynek dawnego komisariatu na 
potrzeby kręcenia scen do programu telewizyjnego „Opowiem 
ci o zbrodni”.

4 września odbyło się nagranie do programu „Szma 
Israel”, który emitowany jest w TVP 2. Barbara Gryglewska 
i Dagmara Bednarek opowiedziały filmowcom o historii mszczo-
nowskich Żydów oraz zaprezentowały miejsca w Mszczonowie, 
które wiążą się z ich losami. Odcinek o tytule „Cadyk z Mszczo-
nowa” będzie wyemitowany ok. godz. 7 w dniu 18 września na 
antenie Telewizyjnej Dwójki. 

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające 
w IPRM. Obecnie uczestnicy uczą się gry na następujących 
instrumentach: pianinie, keyboardzie, perkusji, gitarze i akorde-
onie.

 W 2019 r. z zajęć skorzystało 25 uczestników. We wrze-
śniu uruchomiona została kolejna edycja obejmująca dodat-
kowe 12 osób.

6 stycznia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się 
Koncert Świąteczny, podczas którego zaprezentowali się uczest-
nicy zajęć umuzykalniających prowadzonych w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. W koncercie wzięło udział ok. 1 000 
mieszkańców.

16 czerwca zorganizowany został VI Festiwal Święto-
jański, który w tym roku odbył się w całości w parku przy ul. 
Narutowicza. Podczas koncertu wystąpili uczestnicy zajęć 
umuzykalniających prowadzonych w IPRM. Dodatkową atrakcją 
dla uczestników były atrakcje nawiązujące do lat 20-, 30- 
i 40-tych, czyli czasów życia Jana Adama Maklakiewicza. Festiwal 
był częścią obchodów przypadającej w tym roku rocznicy 120. 
rocznicy narodzin tego kompozytora. W imprezie łącznie udział 
wzięło ok. 2 000 osób.

Od początku 2019 roku w Izbie Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów prowadzone są lekcje muzyki dla najmłodszych, które 
obejmują opowieści o tym słynnym rodzie oraz prezentację 
instrumentów znajdujących się w obiekcie. Udział w tego typu 
zajęciach wzięli już m.in. przedszkolacy z Osuchowa, mszczo-
nowskiej placówki miejskiej oraz „Bajkowej Krainy”. Łącznie 
spotkania z muzyką zgromadziły ok. 150 najmłodszych miesz-
kańców Ziemi Mszczonowskiej. Zajęcia te będą kontynuowane 
w okresie jesiennym.

Podobne zajęcia muzyczne, skierowane do starszych 
dzieci i młodzieży, były również prowadzone w okresie ferii 
w ramach akcji „Zima w mieście”. Z lekcji tych skorzystało ok. 
30 osób. 

Gminne Centrum Informacji realizuje projekt „Muzyczny 
Mszczonów”, na który otrzymało dofinansowanie w kwocie 
15 000 zł z małych grantów przyznawanych przez Lokalną Grupę 
Działania „Ziemia Chełmońskiego”. W ramach tego działania 
zorganizowane były pokazy instrumentów (warsztaty/szkolenia) 
a także audycje i lekcje o muzyce i rodzie Maklakiewiczów. 
Kulminacją projektu będzie uroczysty koncert, zaplanowany na 
24 listopada 2019 r. – w dniu przypadania 120. rocznicy naro-
dzin Jana Adama Maklakiewicza.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska, będąca współ-
twórczynią obydwu Izb, podziękowała Gminnemu Centrum 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Informacji za prowadzenie lokalnych muzeów, które promują 
tradycje i historię Ziemi Mszczonowskiej.

Dzień Edukacji Narodowej
O przygotowaniach do obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej opowiedziała główna księgowa Centrum Usług 
Wspólnych Barbara Musiej. Poinformowała ona zebranych, że 
gminne uroczystości planowane są na 14 października i odbędą 
się, tradycyjnie, w sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury.

Sprawy różne
Działalność nowo powstałego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego przedstawił jego prezes Michał 

Ochnicki. Stowarzyszenie powstało, 
ponieważ udało się zebrać grupę ratow-
ników chcących poszerzyć dotychcza-
sową, nieformalną działalność. Mszczo-
nowski WOPR będzie kontynuował 
podjęte wcześniej zadania. Należy do 
nich szkolenie młodszych ratowników, 
prowadzenie akcji edukacyjnych, warsz-
tatów i nauki pływania. Wszyscy zgroma-
dzeni byli zgodni co do tego, że powstanie 
mszczonowskiego WOPR jest bardzo 

cenną inicjatywą zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców wypoczywających nad akwenami wodnymi. Na 
tym zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

11 września 2019 r.

Głównymi  tematami  posiedzenia Komisji  były  analiza  budżetu 
gminy za pierwsze półrocze 2019 r. oraz wydatków OSiR w tym 
samym okresie.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek 
Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, 
radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial, radny Waldemar Suski oraz radny Mirosław 
Wirowski. W obradach gościnnie uczestniczył także przewodni-
czący RM Łukasz Koperski.

Informację z wykonania budżetu złożyła Aneta 
Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżeto-
wego. W I półroczu zrealizowano 36 849 850,98 zł dochodów 
oraz 32 740 770,70 zł wydatków. 

O wydatkach Ośrodka Sportu i Rekreacji opowiedział 
zebranym dyrektor jednostki, Michał Szymański. Zgodnie 
z przedstawioną informacją, w pierwszym półroczu 2019 r. 
dochody jednostki wyniosły 1 807 502,96 zł, a więc 58,41% 
zakładanej kwoty 3 094 350,00 zł. W przeważającej większości 
były to pieniądze pozyskane od osób odwiedzających kompleks 
basenów termalnych. 

Dyrektor Szymański opowiedział również o dotacjach 
przekazywanych z budżetu gminy na działalność organizacji 
pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji. Zgromadzeni radni 
zwrócili uwagę na fakt, że wartości te powinny być dostosowy-
wane do bieżących potrzeb i sukcesów sekcji sportowych.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

18 września 2019 r.
Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  było  zaopiniowanie 
uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek 
Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, 
radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski 
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Tegoroczny Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” był 
już piętnastą edycją tego zestawienia. Zasady jego tworzenia 
ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier 
Jerzy Buzek. Oprócz niego, w skład komisji oceniającej wchodzą 
przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, władz 
państwowych oraz redakcji gazety. 

Kapituła konkursowa tegorocznego rankingu uplasowała 
Mszczonów na wysokim, czternastym miejscu w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich. W skali całego kraju do tej kate-
gorii należą 874 samorządy. Liczba ta nie obejmuje 66 miast na 
prawach powiatu, które są klasyfikowane w oddzielnym zesta-
wieniu. Warto dodać, że Mszczonów co roku zajmuje miejsca 
w czołówce rankingu „Rzeczpospolitej”, co udowadnia, że 
władze gminy dbają o zrównoważony rozwój swojego obszaru.

W tegorocznym zestawieniu samorządy były oceniane 
w trzech kategoriach trwałości: ekonomiczno-finansowej, 
społecznej i środowiskowej. Kapituła przyznaje również punkty za 
jakość zarządzania i współpracy. W pierwszej kategorii oceniane 
są: zdolność samorządu do zwiększenia własnych dochodów, 

korzystanie z zewnętrznego 
finansowania, efektywność 
polityki finansowej oraz 
budowa potencjału rozwo-
jowego. Gmina Mszczonów 
uzyskała najwięcej punktów 
w grupie wskaźników trwa-
łości społecznej. W kategorii 
tej oceniano te obszary dzia-
łalności samorządów, które 
mają wpływ na jakość życia 
mieszkańców oraz budowę 
społeczeństwa obywatelskiego. Kapituła analizuje więc dane 
finansowe dotyczące edukacji, sportu, kultury czy rekreacji oraz 
efekty tych wydatków np. ilość miejsce w przedszkolach. Obej-
muje ona także współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Trwałość środowiska, to kategoria, w które oceniane są 
działania proekologiczne i dostosowywanie do zmian klima-
tycznych. Oznacza to, że kapituła analizuje m.in. gospodarkę 
odpadami oraz działania zmierzające do redukcji emisji smogu 
i spalin. W ostatniej kategorii rankingowej badana jest jakość 
zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom 
współpracy między samorządami.

Dagmara 
Bednarek, GCI

Ranking

Mszczonów wysoko w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”

i radny Marek Zientek. W obradach gościnnie uczestniczył także 
przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Jako pierwsza projekt uchwały przedłożyła naczelnik 
Taida Sochańska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Obej-
mował on działki położone w miejscowości Lublinów, które 
na wniosek właścicielki jednej z nich uzyskają możliwość 
zabudowania o charakterze mieszkalnym. Kolejna, podobna 
uchwała, dotyczyła miejscowości Adamowice i obejmowała 
tereny będące w posiadaniu prywatnego inwestora. Naczelnik 
Sochańska omówiła także projekt dokumentu w sprawie nazwy 
ulicy w miejscowości Sosnowice. Jak poinformowała radna 
Katarzyna Ciećwierska, mieszkańcy proponowali, by odtąd trasa 
ta nazywała się Sadowa lub Kamienna. 

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego omówiła zmiany w bieżącym budżecie i 

wynikające z nich poprawki w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Następnie członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię 
o projekcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza 
Mszczonowa do złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, „Oś prio-
rytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi” 
oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonal-
ności przedsięwzięcia „Budowa Punktów Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, 
Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

W ramach spraw różnych burmistrz i pracownicy Urzędu 
Miejskiego odpowiedzieli na pytanie radnego Andrzeja Osiń-
skiego dotyczące remontu mostu w miejscowości Wygnanka 
oraz sposobów przeznaczania funduszu sołeckiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem procentowych wartości dysponowa-
nych na remonty dróg. Na tym Komisja zakończyła swoje obrady.

Dagmara Bednarek, GCI
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Z  prezesem  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochot
niczych  Straży  Pożarnych  RP druhem  Waldemarem  Suskim 
rozmawia Mateusz Milczarek. 

Jest Pan prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jednocześnie piastuje 
Pan też funkcję prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
w gminie Mszczonów. Tym samym posiada Pan olbrzymią 
wiedzę na temat powiatowych i gminnych potrzeb oraz bolą-
czek naszych jednostek. Niedawno odbyły się powiatowe 
zawody sportowo-pożarnicze, podczas których rywalizowali 
ze sobą najlepsi z najlepszych. Jak Pan ocenia stan sprawności 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu? 

Etap powiatowy zawodów pożarniczo-sportowych odbył 
się w sobotę, 7 września, na boisku Pogoni Wiskitki. Z terenu 
gminy Mszczonów uczestniczyło w nim pięć drużyn. Dwie 
młodzieżowe ze Zbiroży i Osuchowa, jedna kobieca z Mszczo-
nowa oraz dwie drużyny seniorów ze Zbiroży i Wręczy. 

W grupie MDP, czyli Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych, najlepsza okazała się Zbiroża, która pokonała swych 
rywali z Osuchowa (II m.) i Jesionki (III m.). Mszczonowianki 
wygrały natomiast rywalizację w grupie KDP (Kobiecych Drużyn 
Pożarniczych) z reprezentantkami OSP Bartniki. Wśród seniorów 
strażacy z OSP Zbiroża zajęli czwartą lokatę, a OSP Wręcza 
uplasowała się na siódmej pozycji. Ogólnie kolejność wśród 
seniorów wyglądała następująco: OSP Bartniki, OSP Drzewicz, 
OSP Korytów, OSP Zbiroża, OSP Oryszew, OSP Kuklówka i OSP 
Wręcza. 

Poziom wyszkolenia strażaków w naszych jednostkach 
jest wysoki. Najlepiej świadczą o tym sukcesy młodzieżówki ze 
Zbiroży, która w ubiegłym roku zakwalifikowała się nawet do 
etapu ogólnopolskiego zawodów, przechodząc jak burza przez 
etap wojewódzki. W tym roku liczmy na powtórzenie tego 
wyniku. 

Martwi mnie natomiast malejące zainteresowanie 
pożarnictwem wśród młodzieży. Zwróćmy uwagę, że w tym roku 
w zawodach wystartowały jedynie trzy MDP. Osobiście, bardzo 
brakowało mi młodzieżówki z Mszczonowa. W przeszłości 
byłem jej opiekunem. Szkoda, że tak trudno jest dziś odciągnąć 
młodzież od gier komputerowych i nakłonić do inwestowania 
w siebie - swoją wiedzę, sprawność i konkretne umiejętności 
praktyczne. 

Może zostanie młodym strażakiem wymaga zbyt wielu 
nakładów i rodziców nie stać na sfinansowanie strażackiej 
przygody swym dzieciom?

Nic bardziej mylnego. Jednostki zaopatrują swoją 
młodzież w mundury, sprzęt, zapewniają specjalistyczne szko-
lenia, a także fundują dodatkowe atrakcje jak np. wyjazdy waka-
cyjne, wycieczki itp. Tak jak wspomniałem, przed laty byłem 

opiekunem MDP w OSP Mszczonów. Zorganizowa-

liśmy wtedy nawet własną świetlicę, w której pomagaliśmy 
młodzieży w odrabianiu lekcji oraz organizowaliśmy czas po 
zajęciach szkolnych i nauce. Byliśmy grupą przyjaciół. Razem 
jeździliśmy na rajdy rowerowe. Graliśmy w piłkę, a nawet 
wspólnie sprzątaliśmy ulubione szlaki turystyczne – w tym 
drogę do stawów Świętej Anny, gdzie jeździliśmy na ogniska. 

Musi wytworzyć się odpowiedni klimat, a także zebrać 
zgrana grupa młodzieży. Do tego dołożyć jeszcze trzeba chary-
zmatycznego opiekuna i wtedy można mówić o sukcesie. W tej 
chwili taki organizacyjny boom przeżywa Zbiroża. Bardzo obie-
cująco wygląda też sytuacja w Osuchowie. Sądzę, że te dwie 
młodzieżówki mają przed sobą przyszłość. 

Trochę ponarzekałem na Mszczonów, ale wiem, że i tam 
druh Brzozowski próbuje odbudować młodzieżowe struktury. 
Na to potrzeba jednak trochę czasu. Trzymam za niego kciuki 
i zapewniam, że zawsze może liczyć na moje wsparcie. Liczę też 
na OSP Piekary, które w sobotę, 14 września, obchodziło bardzo 
uroczyście swoje 100-lecie. Tak przełomowy moment powinien 
zaowocować intensywnymi zmianami i ogólnym wzmocnie-
niem jednostki. Korzystając z okazji, jeszcze raz pragnę złożyć 
druhom z Piekar życzenia dalszego rozwoju i tego wszystkiego, 
co piekarscy strażacy mogą sobie tylko wymarzyć. 

Żeby się rozwijać i skutecznie działać, jednostki OSP potrze-
bują nie tylko szczerych chęci, ale też nowoczesnego i spraw-
nego sprzętu. Jak wygląda pozyskiwanie nowych wozów bojo-
wych w jednostkach strażackich na terenie gminy Mszczonów?

OSP w Mszczonowie przygotowuje się do zakupu 
nowego wozu strażackiego, wyposażonego w drabinę pozwa-
lającą wykonywać akcje ratunkowe i gaśnicze na dużych wyso-
kościach. Na wspomnianych wcześniej zawodach powiatowych 
w Wiskitkach oficjalnie przekazano bojowy, średni wóz ratow-
nictwa gaśniczego strażakom z OSP Wręcza. Pojazd ten przeka-
zała wręckim ochotnikom PSP Żyrardów. 

W maju ciężki wóz tego typu trafił do jednostki OSP 
Grabce Towarzystwo. Jeszcze wcześniej, także średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy, pozyskali strażacy ze Zbiroży. Tym samym 
poziom wyposażenia mszczonowskich jednostek OSP znacząco 
się poprawił. To na pewno wpływa pozytywnie na stan naszego 
bezpieczeństwa. 
Co oznacza sformułowanie wóz „ratowniczo-gaśniczy”? 
Dosłownie chodzi o samochód ratownictwa technicznego 
z funkcją gaśniczą. Współczesny strażak ochotnik nie tyko 

Wywiad

O powiatowych i gminnych potrzebach 
oraz problemach jednostek OSP

WIEŚCI Z RATUSZA
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zajmuje się gaszeniem pożarów, ale, nawet o wiele częściej, jest 
wzywany do kolizji i wypadków drogowych. Takie specjalistyczne 
wozy są wyposażone w sprzęt pozwalający skutecznie reagować 
na zdarzenia tego typu. Te wozy są wszechstronne, a przez to 
bardzo pożądane w takich jednostkach jak nasze - działających 
na terenie gminy, przez którą – przypomnijmy - przebiega kilka 
poważnych drogowych i kolejowych szlaków komunikacyjnych. 

W Polsce działa tzw. KSRG, czyli Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy. Czy są w nim skupione także jednostki z gminy 
Mszczonów?

Ten system zaczął funkcjonować od 1995 roku. Obej-
muje całą Polskę. Zorganizowany został przez Państwową Straż 
Pożarną. Podstawowym celem krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego jest ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska 
poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, chemiczne, a od 1997 roku również 
poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Twórcom 
budowy systemu ratowniczo-gaśniczego przyświecała idea 
stworzenia jednolitego i spójnego układu, skupiającego powią-
zane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby mogły one 
skutecznie współdziałać, w celu podjęcia efektywnego działania 
ratowniczego. 

Warto podkreślić, że w KSRG skupione są najlepsze, 
najlepiej wyposażone i najsprawniejsze jednostki z całego 
kraju. W gminie Mszczonów należą do niego OSP Mszczonów 
i OSP Osuchów. Czynimy starania, aby znalazły się w nim także 
OSP Wręcza i OSP Zbiroża, choć w tym ostatnim przypadku 
problemem jest jeszcze brak nowoczesnej siedziby jednostki. 

Chyba nie tylko jednostka ze Zbiroży wymaga nakładów inwe-
stycyjnych, jeśli chodzi o budowę nowoczesnej remizy?
W tej kadencji władze samorządowe gminy Mszczonów planują 
zainwestować w stworzenie nowoczesnych siedzib dla trzech 
gminnych jednostek OSP. Pierwszą z nich jest wspomniana 
Zbiroża, która naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija, a drugą 
OSP w Grabcach Towarzystwo, której też nie brak potencjału 
i – jak sądzę - w najbliższej przyszłości możemy jeszcze o niej 
usłyszeć naprawdę wiele dobrego. Projekty obu inwestycji są 
już gotowe. Teraz trzeba jeszcze pozyskać środki zewnętrzne 
na ich realizację. Projekt rozbudowy OSP przygotowywany jest 
również dla jednostki w Piekarach.

Wiem, że ma Pan te informacje z pierwszej ręki, gdyż oprócz 
funkcji strażackich pełni pan też poważną funkcję w samo-
rządzie gminy Mszczonów. Jak znaleźć czas i siłę na łączenie 
dwóch prezesur w OSP z byciem wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej?

Tajemnica tkwi w tym, czy się lubi pracować społecznie. 
Uważam, że jestem „urodzonym społecznikiem”. Bardzo 
pomaga mi też rodzina. Wyrozumiała żona, która potrafi wyba-
czyć, gdy się czas dla rodziny poświęca dla spraw społecznych, 
to prawdziwy skarb. Dziękuję swojej żonie za to, że pozwala mi 
na rozwijanie moich pasji. 

Tym podziękowaniem zakończymy naszą rozmowę. Dobrze, że 
nie brak nam społeczników takich jak Pan. W imieniu Redakcji 
życzę dalszych sukcesów w prowadzonej działalności. Dziękuję 
za rozmowę. 

Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Czytelników „Merku-
riusza Mszczonowskiego”. 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Nie tylko uczą innych ale również uczą się. Cztery 
nauczycielki z terenu gminy Mszczonów w poniedziałek (2.09) 
odebrały awanse na wyższy stopień zawodowy. 

Z nowym rokiem szkolnym w gminie przybyły cztery 
nauczycielki ze stopniem zawodowym nauczyciela mianowa-
nego. To efekt awansu zawodowego. Aleksandra Szcześniak, 
Bożena Bochenek, Teresa Liszewska i Urszula Kiejrys w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego złożyły ślubowanie. 

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela 
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode 
pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, 
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wypowie-
działa słowa ślubowania każda z nich. – Tak mi dopomóż Bóg 
– dodawały.

Dokument potwierdzający awans panie odebrały z rąk 
Haliny Wawruch, zastępcy burmistrza Mszczonowa. 

- Gratuluję paniom awansu i życzę powodzenia w dalszym 
budowaniu kariery zawodowej – mówiła Halina Wawruch.

Gratulacje z okazji awansu złożyła również Ewa Zielińska, 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 

Nauczyciel mianowany to w zasadzie przedostatni 
stopień zawodowy nauczycieli. Ostatnim jest nauczyciel dyplo-
mowany.

- Jest jeszcze profesor oświaty ale ten tytuł przyznawany 
jest bardzo rzadko – wyjaśnia Ewa Zielińska.

tekst i fot. jp, GC

Edukacja

Nauczyciele awansowali
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WIEŚCI Z RATUSZA

Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Mszczonowie 

Łukaszowi Koperskiemu 
 

wyrazy głębokiego współczucia 
 

oraz wsparcia i otuchy 
 

w tych najtrudniejszych chwilach 
 

z powodu śmierci 
 

SIOSTRY 
 

składają 
 

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 
Wawruch, 

 
Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie 

 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Mszczonowie

W czwartek (3.10) do Mszczonowa zawitała Beata Szydło 
była Premier Polski a obecnie posłanka w Parlamencie Europej-
skim. Towarzyszyła jej druga eurodeputowana Elżbieta Rafalska, 
była minister Pracy i Polityki Społecznej oraz poseł RP Maciej 
Małecki.

Politycy odwiedzili mszczonowskich seniorów, którzy 
przywitali gości kwiatami oraz słodkim poczęstunkiem. Słod-

kości przywiozła również była premier. Podczas wizyty opowie-
działa w skrócie o dokonaniach obecnego rządu oraz planach 
na przyszłość. 

- Też tu korzystaliście z projektów społecznych. Teraz 
macie się gdzie spotykać – mówiła Beata Szydło  w odniesieniu 
do powstałego niedawno Klubu Seniora. – Program Senior+ 
był pomyślany w ten sposób by z jednej strony zabezpieczyć 
seniorów i ich spokojne funkcjonowanie a z drugiej strony ma 
stworzyć możliwość wyjścia do społeczeństwa – wyjaśniała.

Politycy zachęcali również obecnych mieszkańców do 
udziału w zbliżających się wyborach. Podczas wizyty był też 
czas na zamienienie kilku słów z mieszkańcami. Politycy chętnie 
pozowali również do wspólnych zdjęć. 

tekst i fot. jp, GCI

Wizyta

Była premier odwiedziła 
mszczonowskich seniorów

Koleżance

Dorocie Lisickiej-Leszkiewicz

poruszeni tą smutną wiadomością 
najszczersze wyrazy współczucia,

wsparcia i otuchy 
z powodu śmierci

MAMY

 składają 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski wraz z Radnymi, 

 
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek  

i Halina Wawruch 
 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Mszczonowie
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Najbliższe lata zapowiadają się rekordowo pod względem 
inwestycji drogowych. Na terenie gminy wyremontowanych 
zostanie blisko 4,5 km dróg z czego blisko dwa jeszcze w tym 
roku. Prace będą kosztowały niemal 36,3 mln zł. Dofinanso-
wanie wyniesie 28,74 mln zł.

Gminie Mszczonów udało się pozyskać 2 128 550 zł na 
remonty dróg. Prace obejmują dwa zadania  – budowę dróg 
i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych 
zlokalizowanych w Mszczonowie oraz przebudowę ulicy Brzo-
skwiniowej w Mszczonowie. Łącznie inwestycje będą kosztować 
3 043 787,01 zł. Oba zadania mają zostać zrealizowane do końca 
tego roku.

Inwestycją, która ogromnie cieszy jest budowa drogi 
powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza – Mszczonów.  Budowa, 
liczącego 2,794 km odcinka, pochłonie 33 261 933,67 zł. Dofi-
nansowanie, które powiat żyrardowski zdobył na ten cel, 
wynosi 80 proc. tej kwoty (26 609 546 zł). Zgodnie z założeniami 
budowa drogi ma zakończyć się w lipcu 2021 roku.

Wszystkie dofinansowania, zarówno do zadań gminy 
Mszczonów jak i powiatu żyrardowskiego, pochodzą z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

- Dofinansowanie od wojewody wynosi ponad 26, 5 mln 
zł przy wkładzie własnym powiatu ponad 6,5 mln zł. Zatem droga 
do naszego wodnego raju Suntago będzie zbudowana. Dziękuję 
wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu – komentuje 
sukces Beata Sznajder, starosta powiatu żyrardowskiego.

Z pozyskanych dotacji cieszy się również Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa.

- Remonty dróg corocznie pochłaniają znaczną część 
pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. Dlatego każda 

złotówka, którą uda się pozyskać sprawia, że możemy zrobić 
więcej. Ogromnie cieszę się z sukcesu powiatu żyrardowskiego 
i faktu, że droga, na którą przeznaczone zostaną ponad 33 
miliony złotych powstanie na terenie naszej gminy. To bardzo 
potrzebna inwestycja, która pomoże w organizacji dojazdu do 
największego parku wodnego w Europie Wschodniej, który 
powstaje we Wręczy – podsumowuje burmistrz.

jp, GCI

Inwestycje w liczbach
Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla 
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie 
– etap I
długość 1,367 km
termin realizacji – 06.2019 – 11.2019
całkowity koszt – 1 034 239,74 
dofinansowanie (70 proc.) - 723 967 zł
wkład własny - 310 272,69 zł

Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie 
długość - 345 metrów
termin realizacji – 7.2019 – 12.2019
koszt całkowity – 2 006 547,27 zł
dofinansowanie (70 proc.)- 1 404 583 zł
wkład własny – 601 964,27 zł

Budowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek Wręcza – 
Mszczonów
długość 2,794 km
termin realizacji – 07.2019 – 07.2021
całkowity koszt – 33 261 933,67 zł
dofinansowanie (80 proc.) – 26 609 546 zł
wkład własny - 
6 652 387,67 zł

Inwestycje

Miliony na mszczonowskie drogi

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W piątek, 27 września, miało miejsce wydarzenie 
niezwykle ważne dla społeczności mszczonowskich nestorów. 
W godzinach popołudniowych dokonano bowiem uroczystego 
otwarcia Klubu Seniora, który odtąd mieścił się będzie na 
osiedlu Dworcowa III, przy ul. Jeżynowej 4.

Opiekę nad budynkiem sprawować będzie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, którego dyrektor Monika Malczak 
rozpoczęła piątkową uroczystość. Symbolicznego przecięcia 
biało-czerwonej wstęgi dokonali zastępca burmistrza Halina 
Wawruch, przewodniczący RM Łukasz Koperski oraz dwoje 
przedstawicieli środowiska seniorów, które korzystać będzie 
z nowego obiektu.

Spotkanie we wnętrzu Klubu rozpoczęto od jego poświę-
cenia, którego dokonał ksiądz Sławomir Tulin z miejscowej 
parafii pw. św. Ojca Pio. Podczas wspólnej modlitwy zebrani 
wraz z proboszczem prosili o błogosławieństwo dla tego miejsca 
i wszystkich, którzy będą je odwiedzali. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski, który krótko opowiedział o powodach 
podjęcia tej inwestycji. Zwrócił uwagę na doskonałą lokalizację 
Klubu, który jest położony na największym, miejskim osiedlu 
i leży w pobliżu drugiej zbiorowości mieszkańców. Prosił także 
przybyłych na otwarcie obiektu, by opowiadali o nim swoim 
znajomym, rodzinie i sąsiadom po to, by miejsce to tętniło 
życiem i było chętnie odwiedzane przez seniorów.

Zastępca burmistrza Halina Wawruch w swoim wystą-
pieniu zadeklarowała, że władze samorządowe mają nadzieję, 
iż uda im się doprowadzić do powstania większej liczby takich 
małych świetlic dla seniorów, w których będą oni mogli się 
spotykać i realizować swoje pasje. Słowa te poparli obecni na 
uroczystości radni Barbara Gryglewska, Marek Baumel i Robert 
Głąbiński.

Wszyscy przybyli na otwarcie, a warto dodać, że byli to nie 
tylko lokalni nestorzy, mogli następnie zwiedzić budynek Klubu 
Seniora. Oprócz niezbędnych pomieszczeń, czyli wyposażonej 
kuchni, sali rekreacyjnej i toalet, budynek zyskał także taras 

z roślinnością, który na pewno będzie chętnie wykorzystywany 
przez seniorów w czasie ciepłej pogody. 

Inwestycja, polegająca na wyremontowaniu gmin-
nego budynku i dostosowaniu go do potrzeb seniorów, kosz-
towała 175 113,60 zł. Na jej realizację udało się pozyskać 
dotację w wysokości 140 090,88 zł z funduszy Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gmina Mszczonów na 
powstanie Klubu Seniora przeznaczyła środki własne o wartości  
35 022,72 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację 
techniczną, remont dachu i pomieszczeń, wymianę instalacji 
elektrycznej i sanitarnej, montaż alarmu, termomodernizację 
budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Cały obiekt 
składa się z części świetlicowej, aneksu kuchennego, tarasu, 
szatni oraz toalet. Wszystko to, a także wejście do obiektu, jest 
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Seniorzy, którzy zechcą spędzić czas w Klubie, nie 
będą, oczywiście, pozostawieni sami sobie. Miejscem spotkań 
nestorów opiekować się będą pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W Klubie prowadzone będą warsztaty, 
spotkania i szkolenia o różnej tematyce. Gminna świetlica dla 
seniorów będzie więc nie tylko miejscem wymiany doświad-
czeń, ale także rozwijania istniejących i poszukiwania nowych 
pasji. W Klubie zatrudniony będzie również instruktor – specja-
lista terapii zajęciowej, którego zadaniem będzie aktywizacja 
najstarszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

Nowe miejsce spotkań seniorów
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Tradycją już jest, że w jedną z wrześniowych niedziel 
organizowane są dożynki na terenie Osuchowa. W tym roku 
nie mogło być inaczej. Mimo niesprzyjającej, deszczowej aury, 
mieszkańcy Osuchowa nie zawiedli. Przybyli także goście 
z całego powiatu.

Nieodłącznym elementem dożynkowego programu 
jest występ uczniów i absolwentów ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa taneczna. 
Uczniowie pod kierownictwem p. Dominiki Jankowskiej przy-
gotowali choreografię do kilku utworów. Nie zabrakło również 
znanej wszystkim „Belgijki”.

Następnie na scenę zawitała grupa PRO ARTE, która 
dzięki uprzejmości Pani dyrektor Urszuli Gowin, swoimi wystę-
pami może uświetniać również wydarzenia organizowane na 
terenie szkoły. Absolwenci przygotowali program artystyczny, 
który publiczność mogła ujrzeć w trzech odsłonach. 

Jako pierwszy zaprezentował się duet wokalnoinstru-
mentalny. Daniel Olborski tym razem zaśpiewał znany przebój 
disco polo ,, Najpiękniejsza dziewczyno”, czy ,,Jestem dla ciebie, 
ty jesteś dla mnie”. Koncert zakończył piosenką ,,Co mi panie 

dasz”. Następnie na scenie pojawiło się żeńskie trio: Absol-
wentki Julia Wojtczak, Aleksandra Marczak, Natalia Melon 
oraz Michał Olborski. W ich wykonaniu usłyszeliśmy „Kolorowe 
jarmarki” i ,,Małgośkę” z repertuaru Maryli Rodowicz. 

Zespół ,,Czas na nas”, w skład którego wchodzą m.in. 
Aleksandra Marczak, Bartłomiej Marczak oraz Mateusz Wojt-
czak, wystąpił jako ostatni. Zachęcana do tańca i wspólnej 
zabawy publiczność bawiła się przy utworach, takich jak: 
,,Cykady na cykladach”, ,,Ślubne prezenty” czy ,,Kawałek do 
tańca”. Wykonawców przygotowała p. Ludmiła Drobot-Kierz-
kowska.

N. M.

Jak dożynki, to oczywiście w Osuchowie. Tegoroczne 
święto plonów odbyło się w niedzielę, 8 września, i miało nie 
tylko gminny, ale także powiatowy charakter. Uroczystości 
rozpoczęły się w kościele parafialnym. 

Na powiatowo-gminne dziękczynienie za dar chleba 
przybyli do osuchowskiej świątyni: poseł na Sejm RP Maciej 
Małecki, prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
wójt gminy Radziejowice Urszula Ciężka, wójt gminy Puszcza 
Mariańska Michał Staniak i przewodniczący Rady Gminy Wiskitki 

Paweł Dziemiańczyk. Gospodarzami uroczystości byli włodarze 
gminy Mszczonów oraz powiatu żyrardowskiego: starosta Beata 
Sznajder, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński oraz 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek i przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Gospodarzom towarzyszyli ich 
zastępcy, a także radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu. 

Mszę Świętą, dziękczynną koncelebrowali dziekan 
Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski i proboszcz 
Parafii Osuchów ks. kanonik Jerzy Witkowski. Przed rozpoczę-
ciem Eucharystii sygnał do wniesienia wieńców dożynkowych 
do świątyni wydał radny z terenu Osuchowa, a zarazem wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Zientek, który następnie 
w imieniu władz samorządowych przywitał wszystkich przyby-
łych na dożynkową sumę. 

Dożynki

POWIATOWO – GMINNE DOŻYNKI 
w OSUCHOWIE 

Dożynki

Dożynki 2019 z tańcem i śpiewem 
dzieci i młodzieży z Osuchowa

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W wygłoszonej homilii dziekan Przybylski tłumaczył, jakie 
znaczenie w naszym życiu ma chleb, ofiarowany nam (z Bożej) 
Łaski, a wypieczony ze (z-Boża), które zrodziła ziemia dzięki 
opiece Niebios. Odniósł się też do wymiaru patriotycznego 
pracy na roli, kultywowania tradycji oraz szacunku dla Ojco-
wizny. Po zakończeniu Eucharystii symbolicznego przekazania 
dożynkowych bochnów chleba na ręce przedstawicieli władz 
powiatowych i poszczególnych gmin powiatu żyrardowskiego 
dokonali starostowie dożynek – wyróżniający się rolnicy z gminy 
Mszczonów: Halina Chojecka (z Zimnic) i Michał Chojecki (ze 
Zbiroży). Burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz ze starostą Beatą 
Sznajder, dziękując za dar chleba, publicznie ślubowali, iż jako 
samorządowcy dołożą wszelkich starań, aby nikomu z miesz-
kańców nigdy chleba nie brakło.

Wszystkie ofiarowane bochny, a także przyniesione do 
świątyni wieńce, poświęcił proboszcz Parafii Osuchów ks. kan. 
Jerzy Witkowski. Następnie dożynkowe symbole zostały ponie-
sione w świątecznym korowodzie, który poprowadziła Orkiestra 
Dęta OSP Mszczonów aż na plac przy ośrodku szkoleniowym 
ZUS, gdzie odbył się świąteczny festyn przygotowany przez 
Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Gdy wszyscy uczestnicy dożynek weszli już na plac festy-
nowy, a wieńce i chleby zostały ustawione na honorowy miejscu, 
głos zabrała prowadząca zabawę Justyna Napierała. Na scenę 
zaprosiła posła na Sejm RP Macieja Małeckiego oraz włodarzy 
poszczególnych gmin i powiatu. Jako pierwsi głos zabrali prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz Koperski oraz 
radny Ziemi Osuchowskiej, a zarazem wiceprzewodniczący RM 
Mszczonowa, Marek Zientek. Jeszcze raz powitali oni przyby-
łych gości, podziękowali służbom zabezpieczającym świąteczne 
obchody – policji i miejscowym jednostkom OSP - a także przy-
pomnieli, jakie znaczenie dla gminy Mszczonów ma stolica jej 
terenów rolniczych, jaką niewątpliwie jest Osuchów. 

Później, poseł na Sejm RP Maciej Małecki odczytał list 
do uczestników dożynek, jaki napisał Premier RP Mateusz 
Morawiecki. W osobistym wystąpieniu parlamentarzysta 
zwrócił się do uczestników dożynek, podkreślając wagę święta 
plonów w naszej narodowej tradycji oraz znaczenie polskiej 
wsi dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. Po nim głos 

zabierali kolejno starosta Beata Sznajder, burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński 
i kierownik PT KRUS Beata Stępniewska. 

Co roku tradycyjnym rozpoczęciem dożynkowego festynu 
jest symboliczne dzielenie się chlebem. Zaproszeni goście wraz 
ze starostami dożynek, ująwszy kosze połamanego chleba, udali 
się między zgromadzonych na placu mieszkańców, aby poczę-
stować ich „tym co zrodziła nasza płodna Ziemia”. 

W tym czasie Orkiestra Dęta OSP Mszczonów pod kierow-
nictwem kapelmistrza Jacka Zielonki dała wspaniały koncert. Po 
jego zakończeniu na scenę wyszła młodzież z Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, która zaprezentowała rewię „Na biesiadną 
nutę”. 

Gdy wybrzmiały już przeboje śpiewane przez utalen-
towanych młodych artystów, przyszedł czas na ogłoszenie 
wyników konkursu na najpiękniejszy dożynkowy wieniec. 
Pierwsze miejsce zajęło w tym współzawodnictwie dzieło 
sołectwa Piekarowo. Dwa drugie miejsca przyznano sołectwom 
Zimnice i Pawłowice. Trzecie miejsce otrzymały Kowiesy. Dwa 
wyróżnienia wręczono sołectwom Lindów i Marków Towarzy-
stwo. Uhonorowania reprezentantów nagrodzonych sołectw 
dokonali wspólnie starosta Sznajder, burmistrz Kurek i prze-
wodnicząca konkursowego jury – Anna Lipińska-Broda z MOK 
Mszczonów. 

Kolejnymi punktami dożynkowego festynu były koncert 
Zespołu „Zagrali i poszli”, konkurs siłowy o beczkę piwa, występy 
absolwentów i uczniów Szkoły Podstawowej im. Księdza Kano-
nika Mariana Lipskiego z Osuchowa, pokazy umiejętności 
tanecznych sekcji cheerleaders SKF FRESH i koncert grupy 
„Paweł Sobota & Witamina”. 

Dożynkową zabawę zakończyła wieczorna dyskoteka 
prowadzona przez DJ Lopeza. Wokół festynowego placu dla 
uczestników dożynkowego świętowania rozstawione były liczne 
stoiska i punkty prezentacji. Największym zainteresowaniem 
wśród nich cieszyły się: loteria fantowa na rzecz miejscowej 
szkoły, ekspozycja sprzętu OSP Osuchów wraz z punktem spraw-
ności młodego strażaka oraz namiot lokalnej grupy WOPR. 

MM
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Ochotnicza Straż Pożarna ma już sto lat. Rocznicowe 
obchody odbyły się w sobotę, 14 września. Rozpoczęto je 
uroczystym przemarszem strażackiej kolumny przez główną 
ulicę Piekar. Tuż przed godziną 12:00 poczty sztandarowe 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP wraz z kompanią druhów 
strażaków zostały wprowadzone przez Orkiestrę Dętą OSP 
Mszczonów na plac remizy OSP Piekary. Tam przy dźwiękach 
Hymnu Polski członkowie pocztu flagowego (w skład, którego 
weszli druhowie: wiceprezes OSP Piekary Tomasz Tomaszewski, 
zastępca naczelnika jednostki Łukasz Zdzieszyński oraz Dariusz 
Lewandowski) dokonali wciągnięcia Flagi Państwowej na maszt. 

Następnie, naczelnik OSP Piekary Kamil Siemiński 
złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów przed-
stawicielowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP druhowi 
Krzysztofowi Sobczykowi, który w chwilę później dokonał oficjal-
nego przeglądu przybyłych do Piekar pododdziałów okolicznych 
jednostek strażackich. 

Mszę Świętą, stanowiącą główny punkt obchodów 
odprawili: kapelan powiatowy strażaków ks. kanonik Sławomir 
Tulin oraz proboszcz Parafii Osuchów ks. kanonik Jerzy 
Witkowski. Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich 
strażaków, a szczególnie członków OSP Piekary. Podczas homilii 
ks. kapelan Tulin przypomniał zebranym najważniejsze z przy-
kazań, jakie światu pozostawił Jezus Chrystus – przykazanie 
miłości, którym – jak podkreślił kapłan - kierują się wszyscy stra-
żacy, niosący bezinteresownie pomoc swoim bliźnim. 

Po zakończeniu Eucharystii ks. kapelan pobłogo-
sławił sztandar jednostki OSP Piekary, a następnie poświęcił 
go wspólnie z proboszczem Jerzym Witkowskim. Kapłanom za 
ich posługę podziękował osobiście prezes OSP Piekary Michał 
Zieliński, a następnie po dokonaniu oficjalnego powitania przy-
byłych na rocznicowe obchody gości, zaprosił wszystkich do 
wysłuchania historii jednostki, jaką ze sceny odczytała druhna 
Anna Maciszewska. 

Kolejnym punktem obchodów było symboliczne 
nabicie pamiątkowych gwoździ, do drzewca sztandaru. Do tej 

honorowej czynności zaproszeni zostali fundatorzy sztandaru, 
oficjalni goście oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych z Pieka-
rami jednostek strażackich. W gronie tym znaleźli się m.in.: 
poseł na Sejm RP Marcin Kierwiński, posłanka Anna Cicholska, 
wicemarszałek Sejmiku województwa mazowieckiego Wiesław 
Raboszuk, kapelan powiatowy strażaków ks. kanonik Sławomir 
Tulin, starosta powiatu żyrardowskiego Beata Sznajder, 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski, zastępca przewodniczącego 
Rady Miejskiej (radny z terenu Osuchowa) Marek Zientek, radny 
z terenu Piekar Dariusz Olesiński, społeczny doradca marszałka 
woj. mazowieckiego Wojciech Szustakiewicz, członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP dh Krzysztof Sobczyk, zastępca 
komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie młodszy brygadier 
Tomasz Cybul, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Waldemar 
Suski, komendant gminny OSP Mirosław Zielonka i inspektor ds. 
p. poż UM Mszczonów Mieczysława Korzonkowska. 

Ufundowany przez mieszkańców Piekar i okolicz-
nych miejscowości sztandar został następnie przez reprezen-
tantów lokalnej społeczności - Annę Zielińską (sołtys Sołectwa 
Piekary), Marzenę Olborską (mieszkankę Piekar) i Ryszarda 
Melona (sołtysa Sołectwa Piekarowo) – przekazany członkowi 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP druhowi Krzysztofowi 
Sobczykowi, aby ten mógł go uroczyście wręczyć Prezesowi OSP 
Piekary druhowi Michałowi Zielińskiemu. 

Prezes po złożeniu odpowiedniego ślubowania powie-
rzył go docelowo pocztowi sztandarowemu swej jednostki, 
złożonemu z wyróżniających się strażaków. Poczet stanowili: 
Marek Głowa (skarbnik OSP Piekary) Jarosław Maciszewski 
i Przemysław Janowski. Zgodnie z ceremoniałem nowy sztandar 
został oficjalnie zaprezentowany uczestnikom uroczystości 
i poprowadzony przed szeregiem pocztów sztandarowych 
zaprzyjaźnionych jednostek. 

Decyzję Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego o nadaniu sztandaru 
OSP Piekary – jako symbolu ofiarnego działania w ochronie 
przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia 
- odczytał członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP dh 
Krzysztof Sobczyk. Dokument został podpisany przez Prezesa 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa 
Mazowieckiego druha Antoniego Jana Tarczyńskiego. 

Po zakończeniu ceremoniału przyszedł czas na 
wręczanie strażackich medali i odznaczeń. W pierwszej kolej-

Jubileusz

Uroczystości 100. rocznicy powstania 
OSP Piekary



18      wrzesień 2019 / nr 9 (286)

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Historia 
OchOtniczej Straży POżarnej 

w Piekarach

 Historia Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Piekarach rozpoczęła się dokładnie sto lat temu. 
W 1919 roku młodzi mieszkańcy na czele z Igna-
cym Lipcem, pomysłodawcą utworzenia zespołu, 
postanowili założyć jednostkę zlokalizowaną  
w ich miejscowości. Pierwsza remiza była pros-
tym, drewnianym budynkiem, stojącym w cen-
trum wsi tuż obok siedziby gminy Piekary. Prez-
esem nowo utworzonej OSP został Ignacy Lipiec  
a jej naczelnikiem – Aleksy Białek.
 Kiedy wybuchła II wojna światowa, 
większość jednostek strażaków-ochotników  
w Polsce przestała istnieć. Nie inaczej było z OSP 
Piekary. Swoją działalność wznowiła dopiero   
w 1951 roku. Kolejny raz jednym z inicjatorów 
był Ignacy Lipiec a w procesie odbudowy świet-
ności strażackiej braci wspierali go Zbigniew Ma-
ciszewski, Wincenty Maciszewski, Aleksy Białek, 
Franciszek Michalczyk oraz Tadeusz Gołębiew- 
ski. Po latach wojennego zastoju OSP w Piekarach 
zaczęła dynamicznie się rozwijać – do jednostki 
wstąpiło wielu nowych członków. Niektóre źródła 
podają, że do strażackiej społeczności należe-
li mieszkańcy prawie całej wsi oraz okolicznych 
terenów.
 Ignacy Lipiec stanowisko prezesa 
OSP Piekary piastował do 1971 roku. 
Aleksy Białek funkcję naczelnika 
pełnił do swojej śmierci w 1974 roku.  

W tamtym okresie jednostka ochraniała teren wsi 
i jej okolicę. Jedynym wyposażeniem strażaków 
był wóz konny z pompą. 
 Działalność jednostki w Piekarach nie 
ograniczała się jedynie do ochrony przeciw-
pożarowej. Druhowie mieli znaczny udział w ży-
ciu społeczności swojej miejscowości, głównie za 
sprawą organizowania tradycyjnych imprez „na 
dechach”. Strażackie zabawy cieszyły się wśród 
mieszkańców ogromną popularnością. Odbywały 
się one pomiędzy budynkiem remizy a gminy.
 Po Ignacym Lipcu prezesem OSP Piekary 
w 1971 roku został Bolesław Maciszewski, który 
był jednocześnie przewodniczącym Rady Gmi-
ny. Dzięki wspólnym staraniom druhów i ich 
zwierzchnika dwa lata później udało się pozys-
kać od jednego z mieszkańców wsi, Synforiana 
Woyszwiłło, działkę, na której postawiono nową, 
murowaną remizę. 
Siedziba strażaków została oddana do użytku  
w 1974 roku. Zbudowali ją sami druhowie, którzy 
nocami pracowali w ramach czynu społecznego. 
Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się 22 
lipca 1975 roku. W remizie o łącznej powierzchni 
użytkowej 122,8 m2 znalazły się pomieszczenia 
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garażowe, sala wykładowa, magazyn oraz biuro. 
Na terenie nowej strażnicy przewidziano również 
miejsce na plac ćwiczeń, boisko do siatkówki oraz 
zieleń wypoczynkową. Budowa remizy oraz za-
gospodarowanie obszaru wokół niej kosztowały 
ponad 300 tys. zł. Połowę tej kwoty stanowił 
wkład społecznych druhów, obejmujący prace 
budowlane, środki pieniężne OSP, transport i ma-
teriały. W momencie rozpoczęcia budowy OSP 
Piekary liczyła 22 członków podzielonych na sek-
cje gaśniczą, ratowniczą i rezerwową. Jednostka 
posiadała wówczas wóz konny, dwie motopompy 
z wężami oraz bosaki.
 Rok 1974 był przełomowy nie tylko ze 
względu na oddanie do użytku nowej remizy. 
W tym samym czasie na wieczną służbę odszedł 
Aleksy Białek - naczelnik OSP Piekary. Funkcję 
tę przejął po nim jego syn, Wiesław Białek. Nowy 
naczelnik jako pierwszy założył młodzieżową 
drużynę pożarniczą oraz zespół kobiecy. 
 W czasach kierownictwa prezesa Bolesła-
wa Maciszewskiego i naczelnika Wiesława Białka 
wyposażenie jednostki wzbogaciło się o samo-
chód gaśniczy marki Żuk, który został przekazany 
przez straż z Żyrardowa. 
 Po śmierci Wiesława Białka w 1985 r. kolej- 
nym naczelnikiem OSP Piekary został Tadeusz 
Gołębiewski. W 1984 r. zmarł prezes Bolesław 
Maciszewski a jego następcą został Bogdan Mi-
chalczyk. W następnym roku naczelnikiem zos-
tał Edward Podolski. Do 1993 roku jednostka 
wzbogaciła się o kolejny, fabrycznie nowy samo-
chód marki Żuk. Strażacy we własnym zakresie  

dostosowali go do potrzeb gaśniczych. Poprzedni 
samochód trafił do przeciągającego się remontu, 
co spowodowało konieczność zakupienia nowego 
pojazdu. 
 W 1993 r. OSP Piekary otrzymało z mszczo- 
nowskiej jednostki samochód gaśniczy Star 25. 
Dwa lata później do remizy dobudowano garaż 
na pojazdy będące na wyposażeniu strażackiej 
drużyny. 
 Rok 1996 przyniósł zmianę naczelnika – 
stanowisko to objął Robert Dębowski. W 2002 r. 
jednostka z Piekar pozyskała samochód pożar-
niczy GBM 2,5/8 Star 266. Trzy lata później na- 
czelnikiem OSP został Tadeusz Zgórzak. W 2006 r. 
wyremontowano remizę. Prace objęły ocieplenie 
budynku, wymianę podłóg oraz wydzielenie łazie- 
nek. Ogrodzono także teren jednostki a w kolej- 
nym roku – przed budynkiem ułożono kostkę 
brukową. W 2010 r. prezesem OSP Piekary został 
Piotr Zdulski.
 Rok 2016 był przełomowy dla funkcjo- 
nowania OSP Piekary, ponieważ zmieniony zos-
tał zarząd jednostki. Prezesem został Michał Zie- 
liński a naczelnikiem Kamil Siemiński. W 2017 r. 
strażacy pozyskali wóz bojowy GBA 2,2/16 Star 
266. Na przełomie lat 2017/18 strażacy włas-
noręcznie wykonali remont kuchni i samochodu 
GBM 2,5/8. Także koszty prac ochotnicy pokryli 
w większości z własnych zasobów.
 Do dnia dzisiejszego jednostka prowadzi 
działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
oraz angażuje się w życie społeczne. Strażacy 
współpracują ze szkołą podstawową w Piekarach, 
w której organizują spotkania poświęcone zagad-
nieniom bezpieczeństwa oraz prowadzą zajęcia  
z udzielania pierwszej pomocy. Druhowie bardzo 
angażują się w życie jednostki i, wzorem poprzed-
ników, podejmują działania mające na celu jej 
ciągłe doskonalenie.
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ności wspomniany druh Krzysztof Sobczyk ogłosił zebranym, że 
decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piekarach została uhonorowana Złotym Znakiem Związku. 
Odznaczenie to zostało symbolicznie umieszczone na drzewcu 
nowo ufundowanego sztandaru jednostki. Po dokonaniu deko-
racji Złotym Znakiem Związku całej jednostki, obchodzącej 
jubileusz 100-lecia działalności, Członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP dh Krzysztof Sobczyk w asyście prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP RP Waldemara Suskiego i komen-
danta gminnego OSP Mirosława Zielonki wręczył brązowe 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa druhom Michałowi Zieliń-
skiemu, Kamilowi Siemińskiemu, Łukaszowi Zdzieszyńskiemu 
i Markowi Głowie. 

W chwilę później Odznakami „Strażak wzorowy” 
uhonorowani zostali – dh Łukasz Maciszewski i dh Leszek 
Walczyński. „Odznaki za wysługę lat” otrzymali natomiast: dh 
Dariusz Michalczyk (30 lat), dh Marek Głowa (25 lat), dh Tadeusz 
Zgórzak (25 lat) i dh Paweł Wysoczyński (10 lat). Dekoracji 
wymienionymi odznaczeniami dokonał prezes Zarządu Powia-
towego OSP RP Waldemar Suski w asyście komendanta gmin-
nego OSP Mirosława Zielonki i prezesa OSP Piekary Michała 
Zielińskiego. 

W dalszej części uroczystych obchodów prezes Michał 
Zieliński wręczył podziękowania za dotychczasową, wzorową 
współpracę przedstawicielom gminnego samorządu, PSP oraz 
lokalnej społeczności. W chwile później rozpoczęły się przemó-

wienia zaproszonych gości. Jako pierwsza na scenę wyszła poseł 
na Sejm RP Anna Cicholska. 

Po niej głos zabrali poseł Marcin Kierwiński, starosta 
powiatu żyrardowskiego Beata Sznajder, burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, a także społeczny doradca marszałka woj. mazowiec-
kiego Wojciech Szustakiewicz oraz zastępca komendanta powia-
towego PSP w Żyrardowie młodszy brygadier Tomasz Cybul 
i były komendant PSP Żyrardów – obecnie w stanie spoczynku 
- st. brygadier Andrzej Oklesiński. Wojciech Szustakiewicz 
wręczył prezesowi Michałowi Zielińskiemu Medal Pro Masovia, 
przyznany przez marszałka woj. mazowieckiego jednostce OSP 
Piekary. 

Zastępca komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie 
młodszy brygadier Tomasz Cybul przekazał natomiast na ręce 
prezesa pamiątkowy ryngraf od komendanta Komendy PSP 
Żyrardów brygadiera Romana Murgrabiego. Część oficjalną 
obchodów 100-lecia powstania OSP w Piekarach zakończył 
koncert Orkiestry Dętej OSP Piekary oraz pokaz taneczny 
mażoretek. W drugiej, artystyczno-rozrywkowej, części jubi-
leuszu mieszkańców i gości bawili później ze sceny uczniowie 
SP Piekary, którzy przygotowali zabawny program o palącej się 
„styrcie”, którą jadą gasić strażacy ochotnicy. Gwiazdą wieczoru 
był występ zespołu „MIRAGE & YOKO”. Święto zakończyła 
zabawa taneczna, jaką poprowadził DJ Pitt Ripper. 

MM



wrzesień 2019 / nr 9 (286)       21

Z ŻYCIA GMINY

Radosne imprezy odpustowe są już tradycją mszczonow-
skiej Parafii pw. Świętego Ojca Pio. Kolejne tego typu wyda-
rzenie odbyło się w niedzielę, 22 września, na przykościelnym 
placu i przylegającym do niego parkingu. 

Odpust, czyli uroczystość patrona danego kościoła, 
rozpoczęła Eucharystia koncelebrowana przez proboszcza 
Sławomira Tulina i księdza Rafała Pujsza z Parafii św. Pawła od 
Krzyża w Rawie Mazowieckiej. Oczywiście, podczas mszy nie 
mogło zabraknąć modlitw do świętego Ojca Pio, którego wierni 
prosili o wstawiennictwo i opiekę. Po zakończeniu Eucharystii 
zebrani udali się z procesją dookoła kaplicy, w której ponieśli 
religijne proporce. Tłumowi wiernych w drodze towarzyszyła 
muzyka Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczo-
nowie.

Uroczystości odpustowe rozpoczęli parafianie prowa-
dzący imprezę – Magdalena Narożna i Waldemar Suski. Pierwszą 
atrakcją, która została przygotowana dla uczestników zabawy, 
był koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. Muzycy, grający 
w najstarszym tego typu zespole w Polsce, uświetniają wiele 
parafialnych wydarzeń. Także tym razem strażacy prowadzeni 

przez kapelmistrza Jacka Zielonkę bawili odpustową publicz-
ność muzyką popularną i marszami.

Po koncercie Orkiestry OSP Mszczonów scenę przejęli 
uczestnicy kół zainteresowań działających w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury. Dzieci i młodzież rozkołysały publiczność 
prezentując się w rewii „Na biesiadną nutkę”. W jej programie 
znalazły się tradycyjne piosenki takie jak „Te opolskie dzio-
uchy” oraz polskie przeboje – m.in. „Cicha woda brzegi rwie”, 
„Czarny Ali Baba”, „Czerwone korale” i „Gdzie ten, który powie 
mi”. Oprócz popisów wokalnych uczestnicy odpustu mogli także 
podziwiać występy taneczne, ponieważ każdemu z utworów 
towarzyszyła dobrana do niego choreografia.

Ogromną dawkę pozytywnej energii publiczności prze-
kazały cheerleaderki ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. 
Na odpustowej scenie zaprezentowały się one w dwunastu 
tanecznych odsłonach. Dziewczęta tańczyły w duetach, mini 
formacjach oraz pełnych formacjach dostarczając widzom wspa-
niałej rozrywki. O sukcesach mszczonowskich cheerleaderek 
i poszczególnych układach publiczności opowiadała Katarzyna 
Malinowska – prezes SKF Fresh.

Kolejnym punktem odpustowego programu był występ 
scholi parafialnej, która liczy około trzydziestu osób. W zespole 
tym śpiewają i grają przedstawiciele dzieci, młodzieży a nawet 
dorosłych. Wszystkich ich łączy muzyczna pasja oraz chęć 
uświetniania kościelnych uroczystości, odbywających się w ich 
zgromadzeniu. Wydawać by się mogło, że religijne piosenki są 

Odpust

Słoneczny odpust w Parafii św. Ojca 
Pio
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tylko nośnikiem katolickiego przesłania. Nic bardziej mylnego! 
Religijna muzyka w wykonaniu parafialnej scholi była dyna-
miczna i rozkołysała liczną publiczność, która po zakończonym 
koncercie głośno domagała się bisów. Młodzi muzycy ochoczo 
spełnili tę prośbę i swój występ zakończyli pięknym wykona-
niem utworu „Przeżyłam z tobą tyle lat” z repertuaru Krystyny 
Giżowskiej. Piosenkę tę zadedykowali wszystkim obecnym na 
odpuście małżeństwom.

Ostatnim występem artystycznym podczas niedzielnego 
wieczoru był koncert grupy Somgorsi, która rozgrzała publicz-
ność muzyką biesiadną i rozrywkową. Muzycy zaprosili publicz-
ność do tańca przy dźwiękach polskich i zagranicznych hitów. 
W trakcie ich występu wręczono również nagrody w konkursie 
plastycznym dotyczącym papieża Jana Pawła II, który skiero-
wany był do uczniów szkoły podstawowej. 

W międzyczasie proboszcz Sławomir Tulin i prowadząca 
Magdalena Narożna, przy pomocy jednej z młodych para-
fianek, wylosowali również nagrody główne w loterii fantowej. 
Podczas całego trwania odpustu uczestnicy mogli kupować 
losy i wygrywać drobne upominki. Kulminacją wieczoru było 
rozlosowanie nagród głównych, którymi w tym roku były tele-
wizor, rower, weekend dla dwóch osób w hotelu w Zakopanem 
oraz bon o wartości 500 zł na zakupy w sklepie Mademoiselle 
w Skierniewicach.

Występy na scenie nie były jedynymi atrakcjami, które 
przygotowano dla parafian. Oprócz wspomnianej loterii, na 
wszystkich czekały także inne odpustowe zabawy. Tuż przy 
kościelnym placu zaparkowała kolorowa ciuchcia, która przewo-

ziła ulicami Mszczonowa wszystkich chętnych. Miłośników prze-
jażdżek nie brakowało. Do kolorowej ciuchci chętnie wsiadali 
nie tylko najmłodsi uczestnicy. Dzieci mogły również przejechać 
się bryczką oraz poszaleć na dmuchanych zabawkach – zjeżdżal-
niach i pałacach.

Kolejną atrakcją było stoisko funkcjonariuszy z Komisa-
riatu Policji z Mszczonowie. Dzieci chętnie podchodziły i wypy-
tywały policjantów o ich pracę. Na stoisku czekały także gadżety 
promocyjne, którymi funkcjonariusze obdarowywali odwie-
dzających. Oprócz Policji podczas odpustu można było także 
spotkać się ze strażakami z OSP Mszczonów, którzy chętnie 
prezentowali swoje wyposażenie i wóz bojowy.

Ciekawe atrakcje dla najmłodszych przygotowali również 
wolontariusze z mszczonowskiej szkoły podstawowej. Dzięki ich 
zaangażowaniu dzieci mogły sprawdzić swoją zręczność m.in. 
rzucając piłkami tenisowymi czy grając w wielkie, drewniane 
bierki. Wielu chętnych zgromadziły również stanowiska 
cymbergaja oraz przeciągania liny. Specjalnie dla dzieci podczas 
odpustu pojawiły się też ogromne, pluszowe maskotki, słonik 
i królik, które chętnie pozowały do zdjęć i zagadywały najmłod-
szych uczestników.

Odpust w Parafii św. Ojca Pio tradycyjnie trwał od godzin 
południowych do późnych wieczornych. Mnogość atrakcji 
mogła wyczerpać publiczność, ale organizatorzy zadbali także 
o jej podstawowe potrzeby. W czasie trwania imprezy uczest-
nicy mogli posilić się daniami z grilla, grochówką czy pysznym 
ciastem a także ugasić 
pragnienie ciepłym 
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Czy w jednym miejscu można zgromadzić skarby całej 
Ziemi Chełmońskiego, czyli terenu zajmującego obszar 10 gmin? 
Można! W sobotę, 28 września, dowiodły tego Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” i Mszczonowskie Stowarzy-
szenie Historyczne, które wspólnie przygotowały Piknik organi-
zacji Ziemi Chełmońskiego.

Impreza była jednym z zadań przewidzianych w projekcie 
„Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmoń-
skiego”, na którego realizację LGD i MSH uzyskały dofinanso-
wanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich na lata 2014-2020. W ramach pikniku organizacji 
tego dnia odbyła się również inscenizacja Bitwy Mszczonow-
skiej z 11 września 1939 roku.

Przygotowania do obydwu elementów sobotniej zabawy 
trwały już od godzin porannych. W mszczonowskim parku przy 
ul. Sienkiewicza pojawiały się kolejne uczestniczące organizacje, 
które rozstawiały swoje barwne stoiska. Na Placu Piłsudskiego 
trwały z kolei ostatnie próby przed wieczorną inscenizacją. 
Na wysypanym piachem terenie pojawiali się rekonstruk-
torzy w wojennych mundurach oraz przedstawiciele ludności 
cywilnej. Nie zabrakło także militariów oraz pojazdów historycz-
nych.

Punktualnie o godz. 15 piknik oficjalnie otworzyła Prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” Magdalena 
Podsiadły, która powitała przybyłych na uroczystość przedsta-
wicieli trzech sektorów – organizacji pozarządowych, przedsię-
biorców i samorządowców z całego obszaru LGD, czyli terenu 

10 gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazo-
wiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, 

Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Rzeczywiście, wśród osób, 
których liczne grono odwiedziło miejski park, nie brakowało 
uczestników spoza gminy, w której odbywała się zabawa.

Jako pierwsze piknikową scenę podbiły najmłodsze 
cheerleaderki ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. 
O bardzo wysokim poziomie ich występów świadczą liczne 
nagrody, które zdobyły podczas konkursów krajowych i zagra-
nicznych. W SKF Fresh tańczą dziewczyny w różnym wieku, od 
tych najmłodszych, kilkuletnich aż po młode kobiety. Łączy je 
pasja, zwinność i wspaniała energia, którą dzielą się z odbior-
cami podczas swoich występów. Podczas pikniku można było 
także odwiedzić stoisko SKF Fresh, gdzie na dziewczynki czekały 
atrakcje w postaci możliwości zrobienia sobie profesjonalnego 
makijażu czy upięcia twarzowej fryzury. 

Kolejną atrakcją dla publiczności był pokaz przygoto-
wany przez Mazowiecki Klub Karate Tradycyjnego Nikobushi 
z gminy Grodzisk Mazowiecki. Sportowcy popisali się swoimi 
zdolnościami w zakresie wyprowadzania ciosów oraz dosko-
nałą synchronizacją w trakcie wspólnej prezentacji elementów 
karate. Wraz ze swoimi podopiecznymi wystąpił ich instruktor 
Robert Kalman, który zapraszał do włączenia się w szeregi Klubu 
działającego m.in. w Grodzisku Mazowieckim i Radziejowi-
cach. Zaznaczył, że z powodu dużego zainteresowania możliwe 
jest, że w przyszłości zajęcia karate będą się odbywały również 
w Mszczonowie.

Po występach sportowych przyszedł czas na rozstrzy-
gnięcie konkursu na imię dla maskotki Lokalnej Grupy Działania. 
Jak ogłosiła ze sceny prezes Magdalena Podsiadły, od tego 
dnia żurawio-czapla będzie nazywała się Lgdusia. Do biura LGD 
zgłoszono 32 propozycje imienia a autorką najciekawszej była 
Mieczysława Guzewska. Za swoją twórczą inwencję otrzymała 
upominek, który wraz z prezes wręczyła jej maskotka organi-
zacji.

Teren Ziemi Chełmońskiego skrywa wiele talentów arty-
stycznych, sportowych, kulinarnych. Jeden z nich zaprezentował 
się na piknikowej scenie. Julia Kucharska, mieszkanka Huty 
Żabiowolskiej, podczas imprezy zaśpiewała  znane i lubiane 

lub zimnym napojem. Cały dochód ze sprzedaży jedzenia oraz 
losów w loterii fantowej przeznaczony będzie na budowę 
kościoła, którego zarysy można było już zobaczyć na przyległym 
placu.

Kolejny odpust w Parafii św. Ojca Pio ponownie okazał 
się znakomitą imprezą, podczas której bawiły się całe rodziny. 
Choć ostatnio pogoda nie rozpieszczała mieszkańców Ziemi 
Mszczonowskiej, to jednak podczas całego wydarzenia świe-
ciło promienne słońce. Widać więc, że organizatorzy potrafią 
nie tylko zadbać o ciekawe atrakcje dla uczestników odpustu 
z różnych grup wiekowych, ale nawet przekonać pogodę, by 
sprzyjała zabawie, wywołując dodatkowe uśmiechy na twarzach 
odpustowych gości.

Dagmara Bednarek, GCI

Piknik organizacji

Skarby Ziemi Chełmońskiego 
w Mszczonowie
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polskie przeboje, m.in. „Wymyśliłam Cię” z repertuaru Ireny 
Jarockiej oraz „Tańczące Eurydyki” Anny German. Publiczność 
chętnie włączyła się do wspólnego śpiewu i nagrodziła młodą 
wokalistkę gromkimi brawami.

W trakcie pikniku ogłoszony był także konkurs na najcie-
kawsze stoisko organizacji, których w imprezie wzięło udział 
aż osiemnaście. Pierwsze miejsce w zmaganiach zajęło Koło 
Gospodyń Wiejskich Adamów Wieś, na kolejnym uplasowała 
się OSP Żelechów a podium zamknęła GeoŻaba Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Żabiowolskiej. Wyróżnienia w konkursie 
otrzymały: Sołectwo Huta Żabiowolska, OSP Antoniew, OSP 
Radziejowice i OSP Zbiroża.

Wszyscy lubimy sztukę ludową. Szczególnie ceni się ją 
na Ziemi Chełmońskiego, na której odnaleźć można wielu folko-
wych artystów. Właśnie dlatego na piknikowej scenie wystąpił 
Zespół Ludowy Wiskitki, który zaśpiewał dla uczestników mniej 
znane ludowe piosenki. Panie w barwnych, tradycyjnych stro-
jach rozkołysały publiczność swoim występem, w który chętnie 
włączyli się klaszczący uczestnicy zabawy.

Ostatni konkurs, ogłoszony podczas imprezy, polegał na 
rozwiązaniu quizu dotyczącego organizacji obecnych na pikniku. 
Wszyscy jego uczestnicy otrzymali numerki, które następnie 
wzięły udział w przeprowadzonym na scenie losowaniu. Przed-
stawiciele Lokalnej Grupy Działania wręczyli szczęśliwym 
zwycięzcom upominki, będące nagrodą za ich wiedzę o NGO.

 Jako ostatni na piknikowej scenie zaprezentowali się 
uczestnicy kół zainteresowań z Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury. Dzięki ich występowi impreza LGD i MSH zakończyła się 

„śpiewająco” przy dźwiękach piosenek takich, jak „Do nieba, do 
piekła” z repertuaru zespołu Blue Cafe. Po pokazie umiejętności 
wokalnych młodych mszczonowian wszyscy uczestnicy pikniku 
przeszli na Plac Piłsudskiego, na którym odbyć się miała insceni-
zacja Bitwy Mszczonowskiej z 1939 roku.

Piknik organizacji Ziemi Chełmońskiego okazał się praw-
dziwym sukcesem. Oprócz występów estradowych i konkursów, 
uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych atrakcji przygoto-
wanych przez przybyłych na imprezę działaczy społecznych 
z terenu dziesięciu gmin. Stoiska kusiły pysznymi przysmakami, 
możliwością wykonania makijażu, zagadkami, pokazem pierw-
szej pomocy czy też wystawami fotografii. Na wszystkich czekały 
również darmowe napoje i przekąski przywiezione przez firmy 
ID Logistics i PepsiCo, które również prezentowały się podczas 
pikniku. 

Impreza, zorganizowana przez LGD i MSH, była nie tylko 
okazją do wspaniałej zabawy mieszkańców Ziemi Chełmoń-
skiego, ale przede wszystkim doskonałą promocją lokalnych 
organizacji pozarządowych, których członkowie chętnie integro-
wali się podczas wspólnej zabawy. Każdy, kto w sobotnie popo-
łudnie pojawił się w mszczonowskim parku, mógł na własne 
oczy przekonać się, ile swoim mieszkańcom ma do zaoferowania 
Ziemia Chełmońskiego, jak wspaniali ludzie ją zamieszkują oraz 
jak potrafią się jednoczyć dla  wspólnego celu i dobrej zabawy.

Dagmara Bednarek, GCI
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W pikniku organizacji 
Ziemi Chełmońskiego wzięli udział:

−	 Klub Sportowy „START”,
−	 Ochotnicza Straż Pożarna z Radziejowic, 
−	 Ochotnicza Straż Pożarna z Wręczy, 
−	 Ochotnicza Straż Pożarna ze Zbiroży, 
−	 Ochotnicza Straż Pożarna z Antoniewa, 
−	 Ochotnicza Straż Pożarna z Żelechowa,
−	 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej FRESH z Mszczo-

nowa, 
−	 Mazowiecki Klubu Karate Tradycyjnego NIKO-
BUSHI Grodzisk Mazowiecki, 

−	 ZHP Hufiec Mszczonów im. 31 Pułku Strzelców 
Kaniowskich, 

−	 Stowarzyszenie Europa i My, 
−	 Grupa „Mszczonów klasycznie”, 
−	 Koło Gospodyń Wiejskich Adamów Wieś, 
−	 GeoŻaba Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Żabiowol-

skiej, 
−	 Stowarzyszenie „Bezdomniaki Żabiowolskie”, 
−	 Sołectwo Huta Żabiowolska, 
−	 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Zboiska 

„Równać Szanse”, 
−	 Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach, 
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−	 Mszczonowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe,

−	 Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(LOWES) Stowarzyszenie BORIS Warszawa.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” i Mszczo-
nowskie Stowarzyszenie Historyczne składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji:

−	 Przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koper-
skiemu,

−	 Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi,

−	 Zastępcy burmistrza Mszczonowa Halinie Wawruch,
−	 Ochotniczej Straży Pożarnej z Mszczonowa,
−	 Markowi Baumelowi i pracownikom Mszczonow-

skiego Ośrodka Kultury,
−	 Bogdanowi Federowiczowi i pracownikom Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
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Obchody 80. rocznicy tragicznego września rozłożone 
zostały w Mszczonowie na cały miesiąc. W ich ramach 
odbyło się pięć wydarzeń. Zakończono je widowiskiem 
historycznym, odegranym na Placu Piłsudskiego w sobotę, 
28 września. Mieszkańcy, dzięki wysiłkowi rekonstruktorów, 
obejrzeli sugestywne sceny z historii wojennego Mszczonowa. 
Kulminacyjnym momentem inscenizacji była odegrana Bitwa 
Mszczonowska, do jakiej w rzeczywistości doszło w nocy z 10 
na 11 września 1939 roku, gdy cofający się znad linii rzeki Warty 
żołnierze sieradzkiego 31 pułku Strzelców Kaniowskich pokonali 
w Mszczonowie odziały wchodzące w skład XVI Korpusu 
Pancernego Wehrmachtu. 

Bitwa Mszczonowska była jednym z nielicznych 
zwycięstw, odniesionych przez armię polską nad niemieckim 
najeźdźcą, podczas wojny obronnej z 1939 roku. Sieradzcy 
Strzelcy ofiarowali mszczonowianom ostatni dzień wolności 
przed długą okupacyjną nocą. O ich zasługach mieszkańcy 
pamiętają do dziś. Imię 31 pSK nosi miejscowy Hufiec ZHP. 
Trzy mszczonowskie ulice otrzymały nazwy, odwołujące się do 
Bohaterskiego Pułku. W parku pomiędzy ratuszem i farą stoi 
pomnik Kaniowczyków, a mszczonowskie murale przypominają 
o zasługach ich dowódcy - podpułkownika Wincentego Wnuka. 

„31-wszy” jest też patronem miejscowej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej. To właśnie jej członkowie wraz 
ze swymi przyjaciółmi z innych, podobnych grup pasjonatów 
historii, przygotowali wieczorne widowisko, które wzbogacone 
zostało imponującymi efektami pirotechnicznymi firmy AS 
(Artura Sobieraja) z Piotrkowa. 

W sumie w widowisku uczestniczyło ponad stu 
rekonstruktorów. Główne postacie przedstawienia – 
podpułkownika Wincentego Wnuka i ks. proboszcza Józefa 
Wierzejskiego – zagrali Sławomir Jodełka i Jacek Gołyński. 
Wśród rekonstruktorów wcielających się w role żołnierzy obu 
walczących stron, a także cywilów znaleźli się członkowie: 
Kozienickiego SRH, Stow. „Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej” (Piotr 
Moskwa – rola żydowskiego krawca), Kurpiowskiej GH OSTOYA 
(m.in. role męczonych mszczonowianek i rozstrzeliwanych), 
GH „Niepodległość 1863” (rozstrzeliwani), GRH WOLF, GRH 
„Chrobry I”, Tow. Pamięci 7 Pułku Ułanów z Mińska Maz., 
GRH Bellum, SRH Patria, SH Pionierzy 40 pp, Projektu Hist. 
„Konspiracja”, SRH 152 IR Marienburg, Tow. Hist. „Rok 1920”, 
GRH 73 IR, GRH Kampinos, MGH im. II/18pp SOCHACZEW i GRH 
STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów. 

Pojazdy oraz sprzęt ciężki na potrzeby inscenizacji 
zapewnili: Adam Kwiel, Muzeum Pojazdów Militarnych 
z Częstochowy - Karol Woldan, Muzeum II Korpusu w Józefowie 
– Mariusz Niewiedzielski, GRH 9 psk Grajewo, Kozienickie SRH, 
TP 7 PU Lubelskich i GRH STRZELCY Mszczonów. 

Szczególnie cenne były inicjatywy obywatelskie, 
zmierzające do wsparcia rekonstrukcyjnego przedsięwzięcia. 
Pierwszą był udział młodzieży szkolnej, która dołączyła do 
cywilnych rekonstruktorów. Na polu rekonstrukcyjnym pojawili 
się uczniowie ze Szkół Podstawowych z Mszczonowa i Guzowa. 
Uczniów przyprowadziły, a także przygotowały do widowiska, 
dwie nauczycielki – Łucja Michalska (SP Mszczonów) i Wiesława 
Sobolewska-Jach (SP Guzów). Rekwizyty i część elementów 
scenografii dostarczyli natomiast: rodzina Państwa Olczaków 
(Sklep MAX) oraz Katarzyna i Paweł Janowscy (Piekarnia 
JĘDRUŚ). 

Główny ciężar organizacyjny inscenizacji spoczął na grupie 
kierowanej przez Zarządy Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego (prezes Marek Wardak) i Lokalnej Grupy Działania 
„ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO” (kierownik projektu „Drogowskazy 
aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego” Elwira 
Koprowska-Skalska). Olbrzymie wsparcie zapewniło też 
Gminne Centrum Informacji (ze szczególnym uwzględnieniem 
wkładu pracy dyrektor Magdaleny Podsiadły i księgowej 
Joanny Fijałkowskiej). Organizatorzy przedsięwzięcia otrzymali 
też pomoc ze strony przedstawicieli władz samorządowych: 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, starosty Beaty Sznajder, 
wiece burmistrz Haliny Wawruch, przewodniczącego Łukasza 
Koperskiego oraz przewodniczącej Komisji Oświaty Barbary 
Gryglewskiej. Oświetlenie i nagłośnienie widowiska zapewnił 
Mszczonowski Ośrodek Kultury (zespół kierownika Marka 
Baumela). Scenografia pola akcji to dzieło Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej (zespół kierownika Bogdana 
Federowicza). Do działań związanych z inscenizacją włączyli się 
też: OSIR Mszczonów (dyrektor Michał Szymański) oraz OSP 
Mszczonów (naczelnik Marcin Wiśniewski). Gawędę historyczną 

Inscenizacja historyczna

Inscenizacja BITWY 
MSZCZONOWSKIEJ`39
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W sobotę, w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Historia 
mszczonowskiego harcerstwa w fotografii”, która symbolicznie 
zamyka rok świętowania stulecia powstania ZHP w Polsce. 
Pomysłodawcą i organizatorem tego nietypowego upamięt-
nienia dziejów lokalnego hufca był harcmistrz Zbigniew Grabek, 
który działa w nim już od 60 lat.

Spotkanie rozpoczęła Danuta Wójt, przedstawicielka 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Otwierając wystawę 
podkreślała jej niezwykłość, ponieważ historia lokalnego hufca, 
to także historia samego miasta. Powitała również przybyłych 
gości, wśród których znaleźli się: posłanka Anna Cicholska, 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Przewodni-
czący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, Burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, radna Barbara Gryglewska, radny 
Mirosław Wirowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie Joanna Nowak-Zielonka oraz 
była dyrektor tej placówki Mariola Mońko.

Następnie głos zabrał bohater uroczystości - harcmistrz 
Grabek, który opowiedział o genezie wystawy. Zgromadzeni 
goście dowiedzieli się, że już od lat myślał on o spisaniu historii 
mszczonowskiego harcerstwa. Postanowił jednak, że zaprezen-
tuje ją w innej formie – fotograficznej a nie literackiej. Wystawa, 
którą otwarto w Małej Galerii MOK, obejmuje okres od 1937 
roku do czasów obecnych. Najstarsze z prezentowanych zdjęć 
pochodzi z 1926 r. Oprócz nich na wystawie znalazły się także 
dawne sztandary mszczonowskiego hufca ZHP.

Zbigniew Grabek powitał także przybyłych na uroczy-
stość przedstawicieli władz harcerskich: harcmistrza Krzysztofa 

Wasilewskiego – Przewodniczącego Rady Chorągwi Mazowiec-
kiej, harcmistrza Roberta Konarskiego – Członka Rady Naczelnej 
ZHP, podharcmistrz Annę Wasilewską - przedstawicielkę 
Komendy Chorągwi Mazowieckiej oraz Beatę Marzędę-Przybysz 
– Komendanta Hufca ZHP Żyrardów. Twórca wystawy podkreślił, 
że jest ona elementem obchodów stulecia harcerstwa, ale także 
święta lokalnych harcerzy, które przypada 11 września. Mszczo-
nowski hufiec nosi imię 31 pułku Strzelców Kaniowskich, którzy 
właśnie tego dnia w naszym mieście pokonali Niemców podczas 
nocnej bitwy.

Na zakończenie swojego wystąpienia harcmistrz Grabek 
zaprosił gości do obejrzenia jednego z obrzędów harcerskich – 
ślubowania instruktorskiego. Podczas spotkania zobowiązanie 
to złożyła druhna Magdalena Narożna z mszczonowskiego 
hufca. Ślubowanie odebrał harcmistrz Krzysztof Wasilewski. 
Obecnie zobowiązanie instruktorskie ma następującą treść: 
Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcer-
stwa  Polskiego.  Jestem  świadoma  /  świadomy  odpowiedzial-
ności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre 
imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, 
pogłębiać  swoją  wiedzę  i  umiejętności.  Wychowam  swego 
następcę.  Powierzonej  przez  Związek  Harcerstwa  Polskiego 
służby nie opuszczę samowolnie. 

podczas oczekiwania na rozpoczęcie widowiska wygłosili: 
mecenas Piotr Nasiołkowski oraz Leon Sieradzki. 

Na zakończenie należy dodać, że zrealizowanie 
inscenizacji nie byłoby możliwe, gdyby nie pozyskane 
współfinansowanie przez Narodowy Instytut Wolności ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 
oraz w ramach programu grantowego, realizowanego przez 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, dofinansowane 
ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
- w ramach realizacji strategii na lata 2014-2020.

MM 
Foto: Marek Wardak 

ZHP Mszczonów

Fotopodróż przez historię 
mszczonowskiego harcerstwa
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Podczas uroczystego otwarcia wystawy nie mogło 
zabraknąć przemówień zaproszonych gości, którzy przy okazji 
dziękowali harcmistrzowi Grabkowi za sześćdziesiąt lat działal-
ności w mszczonowskim harcerstwie. Jako pierwszy wystąpił 
Przewodniczący Łukasz Koperski, który sam przez wiele lat 
był członkiem lokalnego Hufca. Podkreślił, że nadal czuje się 
harcerzem, chociaż już bardziej honorowym niż czynnym. Prze-
wodniczący mówił o tym, że harcmistrz Zbigniew Grabek jest 
symbolem mszczonowskiego hufca ZHP, ponieważ zawdzięcza 
mu on tak wiele. 

W wystąpieniu nie zabrakło również okolicznościowych 
wspomnień oraz anegdot. Przewodniczący Łukasz Koperski 
zdradził także, że to właśnie w harcówce poznał swoją żonę, 
która również przybyła na otwarcie wystawy. Jako samorzą-
dowiec i harcerz podziękował również harcmistrzowi za sześć-
dziesiąt lat działalności i rozwijania lokalnego hufca, którego 
historię w tak piękny sposób zaprezentował teraz za pomocą 
fotografii. Przewodniczący wraz z burmistrzem Józefem Grzego-
rzem Kurkiem wręczyli jubilatowi kwiaty i pamiątkowy ryngraf 
jako symboliczne gratulacje i podziękowanie od społeczności 
całej Ziemi Mszczonowskiej. Włodarz gminy także skierował 
kilka słów do zebranych oraz bohatera uroczystości. Oczywi-
ście, elementem i tego wystąpienia były serdeczne gratulacje 
i podziękowania dla harcmistrza Grabka. 

W tym momencie warto też podkreślić, że na uroczy-
stości pojawiło się liczne grono nie tylko obecnych, ale i byłych 
członków mszczonowskiego hufca, którzy podczas wręczania 
dawnemu komendantowi wszystkich podziękowań, intono-
wali tradycyjne przyśpiewki ZHP. Te spontaniczne elementy 
spotkania były bardzo wzruszające i nadawały mu atmosferę 
prawdziwego braterstwa – tak charakterystycznego dla harcer-
skich wydarzeń.

Ciepłe słowa do harcmistrza Grabka skierowała również 
posłanka Anna Cicholska, która wyraziła ogromną dumę 
z możliwości bycia na otwarciu wystawy. Podkreślała, że radość 
ta jest tym większa, że także i ona przez wiele lat była harcerką 
i w ramach swojej działalności pracowała z dziećmi i młodzieżą. 
Posłanka zwróciła również uwagę na to, że w ostatnich latach 
ZHP przeżywa renesans i w jego szeregi zapisują się liczni, nowi 
członkowie. Jej zdaniem ogromny wpływ na to zjawisko mają 
tacy ludzie, jak harcmistrz Grabek, którzy odciągają młodych 
sprzed ekranów komputerów i telewizorów, by zachęcić ich do 
przeżycia harcerskiej przygody.

Phm. Anna Wasilewska odczytała list, który do harc-
mistrza Grabka skierował Komendant Chorągwi Mazowiec-
kiej. Podkreślał, że bohater spotkania w całym swoim życiu 
kierował się pięknymi, harcerskimi wartościami; wzorując się 
na najwybitniejszych instruktorach w historii ZHP. W swoim 
liście podziękował również harcmistrzowi Grabkowi za organi-
zację tak ważnej wystawy oraz jego wieloletnią pracę na rzecz 
całej organizacji. Komendant podkreślał, że od lat druh jest 
wzorem postępowania dla kolejnych pokoleń, które wychowuje 
w duchu wartości ZHP. Druhna Wasilewska, w imieniu Chorągwi 
Mazowieckiej, przekazała harcmistrzowi Grabkowi pamiątkowe 
zdjęcie z jednego z wyjazdów harcerskiej braci.

Na uroczystość przybyła również Elżbieta Manasterska 
– pierwsza drużynowa harcmistrza Zbigniewa Grabka, która 
krótko opowiedziała o powojennych dziejach mszczonowskiego 
hufca.

Głos zabrała również Beata Sznajder, Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego, która również była niegdyś harcerką. Jako 
dyrektor Gminnego Centrum Informacji, prowadzącego Izbę 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, współpracowała ze Zbigniewem 
Grabkiem z racji dzielenia powierzchni gminnego budynku. 
Nadal bowiem lokalne mini muzeum znajduje się na dole 
obiektu a lokalny hufiec – na jego wyższych kondygnacjach. 
Starosta mówiła również o determinacji harcmistrza Grabka, 
gratulowała mu charyzmy i uporu, które pozwoliły zrealizować 
tak wiele harcerskich inicjatyw.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, także powinszo-
wała harcmistrzowi Grabkowi wspaniałej wystawy, dokumen-
tującej historię, czyli tematykę szczególnie jej bliską. Na zakoń-
czenie części oficjalnej, bohaterowi spotkania podziękowali 
także instruktorzy z mszczonowskiego hufca ZHP, wręczając przy 
okazji kwiaty oraz symboliczną statuetkę.

Po oficjalnym otwarciu wystawy harcmistrz Grabek 
zaprosił swoich gości do sali klubowej MOK na słodki poczę-
stunek. Rozpoczęło go pokrojenie tortu od władz samorządo-
wych, które w ten sposób uczciły jubileusz sześćdziesięciolecia 
działalności harcerskiej wieloletniego komendanta. Oczywiście, 
przy tej okazji nie zabrakło głośnego „Sto lat”, życzeń i toastów. 
Zgromadzeni zaśpiewali także znaną, harcerską pieśń „Płonie 
ognisko”, którą niejeden raz harcmistrz Grabek wykonywał ze 
swoimi podopiecznymi.

Dagmara Bednarek, GCI
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W przedostatnią sobotę września z Mszczonowa do 
Lutkówki pielgrzymowali katecheci i nauczyciele z całej Diecezji 
Łowickiej. W wydarzeniu uczestniczyło około 250 osób. Tego-
roczna Piesza Pielgrzymka Nauczycieli i Katechetów była jubi-
leuszowa. Od jej pierwszej edycji minęło już dwadzieścia lat. 
Wydarzenie zorganizował Wydział Duszpasterski Kurii Diece-
zjalnej Łowickiej przy współpracy z mszczonowską Parafią pw. 
Świętego Jana Chrzciciela i Parafią pw. Świętej Trójcy z Lutkówki. 

W sobotni, chłodny i deszczowy poranek, 21 wrze-
śnia, pielgrzymi przybyli autokarami do Mszczonowa i uczest-
niczyli w porannej Mszy Świętej, jaką w kościele farnym 
odprawił dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz 
Przybylski. Następnie około 8:30 wszyscy wyruszyli w kierunku 
do Lutkówki. Trasa pielgrzymki wiodła ulicami - Żyrardowską, 
Rawską, Piekarską, drogą do Sosnowicy, następnie do Badowo-

Dańk, a dalej do Osuchowa i stamtąd aż do kościoła parafial-
nego w Lutkówce. 

Na miejscu pielgrzymujący zostali przywitani przez 
proboszcza ks. prałata Zbigniewa Chmielewskiego i członków 
miejscowej Rady Parafialnej. Mieszkańcy Lutkówki godnie 
przyjęli swych gości, a wśród nich także samego ordynariusza 
Diecezji Łowickiej JE biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę. 
Podwórko przy plebani zamienione zostało w jadłodajnię. Nie 
zabrakło w niej ciepłych dań, własnoręcznie wypieczonych ciast, 
a także - jak to w Lutkówce - smacznych owoców. 

Mszę Świętą na zakończenie pielgrzymki celebrował 
Biskup Ordynariusz. Duszpasterz Diecezji błogosławił wszystkim 
uczestnikom jubileuszowego pielgrzymowania, którzy ze 
śpiewem i modlitwą na ustach przebyli długą drogę, prosząc 
Najwyższego, aby w rozpoczętym właśnie nowym roku 
szkolnym 2019/20 obdarzył ich wytrwałością, gorliwością, siłą 
oraz tym wszystkim, co jeszcze jest potrzebne, aby jak najlepiej 
wywiązywać się z obowiązków nauczycielskich. 

MM
 Foto: Ewa Pierścionek, Paweł Słojewski, Piotr Dymecki

Pielgrzymka

Tak po Ziemi Mszczonowskiej 
pielgrzymowali katecheci i nauczyciele
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Strażacy z OSP Wręcza w sobotę, 5 października 
zorganizowali wyjątkową uroczystość, związaną z poświęceniem 
niedawno otrzymanego samochodu ratownictwa technicznego. 
Auto pobłogosławił i poświęcił kapelan powiatowy strażaków 
ks. kanonik Sławomir Tulin. 

Całe wydarzenie miało niezwykle podniosłą oprawę. 
Rozpoczął je naczelnik OSP Wręcza druh Mirosław Nowecki, 
składając meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości 
prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP druhowi Waldema-
rowi Suskiemu. Następnie przybyłych gości powitał prezes 
wręckiej jednostki, druh Krzysztof Bodecki. 

W gronie zaproszonych znaleźli się starosta Beata 
Sznajder, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
kapelan strażaków ks. kanonik Sławomir Tulin, ks. wikariusz 
Krzysztof Przesmycki, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP 
druh Waldemar Suski, zastępca komendanta powiatowego PSP 
Żyrardów brygadier Tomasz Cybul, naczelnik Wydziału Opera-

cyjnego PSP Żyrardów brygadier Tomasz Piątkowski oraz przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu powiatu 
żyrardowskiego. 

Po poświęceniu samochodu prezes Bodecki przekazał 
burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi oraz 
zastępcy komendanta PSP Żyrardów brygadierowi Tomaszowi 
Cybulowi pisemne podziękowania od wszystkich członków swej 
jednostki za wsparcie okazane przy pozyskaniu auta. 

Następnie obaj wymienieni, a także starosta Beata 
Sznajder, wystąpili przed zebranymi strażakami gratulując im 
nowego sprzętu, który pozwoli jeszcze skuteczniej interwe-
niować w sytuacjach kryzysowych, a już szczególnie podczas 
zdarzeń drogowych. Starosta, burmistrz i komendant podzięko-
wali ponadto druhom z OSP Wręcza za ich dotychczasowe zaan-
gażowanie i życzyli szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji, 
w których będzie im jeszcze dane brać udział. 

Na zakończenie uroczystości wszyscy jego uczestnicy 
zapozowali do pamiątkowej fotografii przy remizie, przed którą 
wyeksponowano trzy samochody bojowe, znajdujące się na 
wyposażeniu jednostki. 

MM

OSP

Poświęcenie samochodu OSP Wręcza 
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Takiej euforii publiczności mury Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury nie widziały od dawna. Wszystko za sprawą 

koncertu „Pana Sprężynki”. Obecne na nim przedszkolaki szalały 
z radości i domagały się bisów.

Koncert w prawdziwie rockowym stylu zaserwował 
przedszkolakom z Mszczonowa Pan Sprężynka. Było głośno 
i wesoło, a ściany i scena skrzyły się od kolorów. Trzyosobowy 
zespół  - gitara akustyczna, gitara basowa i akordeon pokazał, 
że wie jak zachęcić młodych widzów do zabawy. Już od pierw-
szego utworu artyści zaangażowali przedszkolaki do śpiewania. 
Maluchy klaskały, tupały, skakały i krzyczały. Przede wszystkim 
jednak świetnie się bawiły. Pan Sprężynka zabrał dzieci w podróż 
w kosmos. Śpiewał zarówno o odległych galaktykach jaki mikro-
kosmosie obecnym blisko nas. 

Koncert był nie tylko zabawą ale również nauką. Dzieci 
poznały kilka pojęć związanych z kosmosem. Taka forma przy-
swajania wiedzy bez wątpienia przypadła im od gustu. Świad-
czyło o tym dobitnie głośne skandowanie i domaganie się bisu. 
Po koncercie każda grupa przedszkolaków mogła również zrobić 
sobie zdjęcie z Panem Sprężynką.

tekst i fot. jp, GCI

MOK

Kosmiczny koncert 
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Tegoroczny Dzień Seniora obchodzony był w Mszczo-
nowie w sobotę, 6 października. Uroczystości zorganizował 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Mszczonowie, który tradycyjnie uzyskał przy 
tej inicjatywie szerokie wsparcie Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury. Obchody odbyły się w MOK-u - gala i koncert 
w sali widowiskowej, wieczorek taneczny w sali klubowej, 
a prezentacja konkursowych ciast w Małej Galerii.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych, przypadający co roku na 1 października, ustanowiony 
został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 14 grudnia 1990 
roku.

Mszczonowskie obchody rozpoczęły się od wyjątkowego 
programu artystycznego. Młodzież z MOK-u zaprezentowała 
seniorom rewię „Na Biesiadną Nutkę”. O oprawę muzyczną rewii 
zadbał kierownik Marek Baumel. Choreografia była dziełem 
Marty Lesiewicz. Na scenie wystąpili młodzi artyści z „Grupy 
Voice” Piotra Sadowskiego, „Studia Wokaliza” Iwony Skwarek 
i „sekcji tańca jazzowego” wspomnianej już Marty Lesiewicz. 

Gośćmi seniorów, których osobiście przywitała prezes 
Zarządu Rejonowego PZERiI Maria Nowis, byli starosta Beata 

Sznajder, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Waldemar Suski, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych RM Barbara Gryglewska, przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa RM Ryszard Stusiński, radny 
Marek Baumel, przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(Aleksandra Karolak i Karolina Chrościcka), a także członkinie 
Chóru Słoneczko. Świąteczną galę prowadziła Justyna Napie-
rała.

Po zakończeniu rewii przedstawiciele Zarządu Rejono-
wego PZERiI uhonorowali słodkimi upominkami swoich jubi-
latów: Władysławę Mendygrał (byłą wieloletnią prezes) oraz 
Józefa Woźnickiego. Później do zebranych przemówili Starosta 
Beata Sznajder oraz Burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Na ręce 
pani prezes Nowis samorządowcy przekazali kosz smakołyków, 
a także bukiet kwiatów, będący symbolicznym podarkiem dla 
wszystkich mszczonowskich seniorów. 

Następnie głos zabrały przedstawicielki Mszczonow-
skiej Biblioteki Publicznej. Podziękowały one mszczonowskim 
seniorom za współpracę, korzystanie z zasobów Biblioteki, 
a szczególnie za uczestnictwo w spotkaniach Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Specjalne upominki dla najaktywniejszych Czytel-
ników otrzymali: Halina Borowska, Elżbieta Czupryńska, Lidia 
Domańska, Sławomir Domański, Krystyna Dropińska, Barbara 
Gryglewska, Ewa Mrówczyńska, Jadwiga Nowajczyk, Danuta 
Seferyńska, Zofia Trzcińska, Henryka Wolniewicz i Ewa Zarzycka. 

MOK

Mszczonowscy Seniorzy i ich święto 

KULTURA
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Z racji tego, że MBP działa międzypokoleniowo, to jednocze-
śnie pisemne podziękowania otrzymali także młodsi sympatycy 

czytelnictwa: Aleksandra Badowska, Agnieszka Rapacka, Sylwia 
Piwowarczyk i Maciej Piwowarczyk.

Kolejnym punktem gali z okazji Dnia Seniora było 
rozstrzygnięcie konkursu „Mszczonowskie Talenty Kulinarne 
– Ciasto Palce Lizać”. Wszystkie zgłoszone cista zostały wyeks-
ponowane i przygotowane do próbowania przez członków jury 
w Małej Galerii. Absolutną zwyciężczynią słodkiego współza-
wodnictwa została pani Maria Mikiewicz, której ciasto z pszczo-
łami zostało wskazane jako najsmaczniejsze i najpiękniej wyglą-
dające zarówno przez jurorów jak też uczestników gali (przy-
znających tzw. nagrodę publiczności). Drugie miejsce, zgodnie 
z werdyktem jury, otrzymała Alina Kamińska, a trzecie Grażyna 
Strzelecka. 

Mszczonowski Dzień seniora zakończony został „Wieczor-
kiem tanecznym – zatańczmy jak za dawnych lat”, podczas 
którego odbywały się quizy i zabawy. Podczas wieczorku wszyscy 
jego uczestnicy mogli skosztować wspaniałych wypieków, które 
wystawione zostały do konkursu „Ciasto Palce Lizać”.

MM
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W piątek, 27 września, uroczyście zainaugurowano 
kolejny rok akademicki Mszczonowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który wbrew nazwie, skupia nie tylko liczne grono 
lokalnych seniorów. Uroczystość poprowadził kierownik MOK 
Marek Baumel.

Rozpoczęcie kolejnego roku nauki poprzedziło odśpie-
wanie łacińskiego hymnu „Gaude Mater Polonia”. Po nim krótkie 
przemówienie wygłosił rektor prof. dr hab. Witold Rakowski. 
Głos zabrała również obecna na uroczystości zastępca burmi-
strza Halina Wawruch, która podkreślała znaczenie funkcjo-
nowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i życzyła wszystkim 
„studentom” wielu sukcesów edukacyjnych i osobistych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski przypo-
mniał genezę otwarcia lokalnego UTW, który powstał z inicja-
tywy władz samorządowych zanim jeszcze tego typu zajęcia 
stały się popularne w całej Polsce. Także i on życzył seniorom 

i wszystkim słuchaczom wszelkiej pomyślności w nauce i życiu 
osobistym.

Do zgromadzonych przemówiła także przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska, która 
podkreślała, że jest również jedną ze studentek. Radna wyznała 
także, jak wiele dobrego w życiu seniorów powoduje uczęsz-
czanie na zajęcia, podczas których można nie tylko zdobyć 
wiedzę, ale też spotkać się i pożytecznie spędzić wolny czas.

Inaugurujący wykład Mszczonowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku nosił nazwę „Ptaki Ziemi Chełmońskiego”, 
czyli projektu, na którego realizację pieniądze przekazała 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Pomysło-
dawcą całego działania był Jacek Wierzejski – pasjonat foto-
grafii przyrodniczej. Jego zdjęcia przedstawiające ptaki można 
było podczas całej imprezy podziwiać w Małej Galerii MOK. Od 
nich zaczął się także inauguracyjny wykład poświęcony foto-
grafowaniu zwierząt. W przerwie Jacek Wierzejski wylosował 
zwycięzcę konkursu, którego główną nagrodą była oprawiona 
w ramy jedna z jego wspaniałych fotografii. Szczęśliwą posia-
daczką tego niezwykłego dzieła została Barbara Gryglewska.

Po inauguracyjnym wykładzie przyszedł czas na część 
artystyczną. Tę rozpoczęły łodzianki z zespołu przy Spółdzielni 
im. Władysława Jagiełły. Choć każda z występujących pań jest 

MOK

Studenci-seniorzy powrócili na 
Uniwersytet
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już seniorką, to po ich energii i poczuciu humoru nie dałoby 
się tego poznać. Wokalistki porwały publiczność wykonaniami 
znanych przebojów z własnymi lub oryginalnymi tekstami. Ze 
sceny rozbrzmiały więc m.in. „Baju baj, proszę pana” Anny 
Jantar, „Niech no tylko zakwitną jabłonie” Haliny Kunickiej oraz 
„Niech żyje bal” Maryli Rodowicz. Wokalistki-seniorki swoim 
występem rozkołysały publiczność, która chętnie włączyła się do 
wspólnej zabawy i śpiewania znanych utworów. Warto dodać, 
że przeplatane one były autorskimi, rymowanymi i humory-
stycznymi wierszykami pełnymi nie tylko dobrych żartów, ale 
i życiowych prawd.

W dalszej części wieczoru publiczność mogła obejrzeć 
pokaz umiejętności mszczonowskiej grupy Senior Fit Dance, 
prowadzonej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie, 
prowadzone przez Martę Lesiewicz, zaprezentowały dwa ener-
getyczne układy taneczne. 

Na zakończenie uroczystej inauguracji tradycyjnie uhono-
rowano najaktywniejszych słuchaczy MUTW w poprzednim 
roku akademickim. W tym gronie znalazły się: Ewa Zarzycka, 
Anna Bojarska, Bogumiła Goś, Grażyna Popławska, Halina 
Barcikowska, Anna Wilanowska, Małgorzata Woźniak, Wanda 
Witkowska i Beata Pruszyńska.

Dagmara Bednarek, GCI

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, która odbyła 
się 7 września, była już ósmą. Akcję zapoczątkowała w 2011 
roku para prezydencka. Andrzej Duda wraz z małżonką chcą 
w ten sposób promować czytelnictwo i poznawanie polskiej 
literatury. Wspólne zgłębianie dzieł pisarskich nie tylko zbliża, 
ale jest też okazją do refleksji nad ich ponadczasowymi prze-
słaniami oraz historią naszego kraju, z którą są nierozerwalnie 
związane.

Spośród ponad stu propozycji, które Polacy nadesłali 
do Kancelarii Prezydenta, pomysłodawcy akcji wybrali osiem 
tytułów nowel: „Dobra pani” (Eliza Orzeszkowa), „Dym” (Maria 
Konopnicka), „Katarynka” (Bolesław Prus), „Mój ojciec wstępuje 
do strażaków” ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą” (Bruno 
Schulz), „Orka” (Władysław Stanisław Reymont), „Rozdzióbią 
nas kruki, wrony…” (Stefan Żeromski), „Sachem” (Henryk 
Sienkiewicz) oraz „Sawa” z cyklu „Pamiątki Soplicy” (Henryk 

Rzewuski).
Tradycyjnie już do wspólnego czytania mieszkańców 

gminy zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie. 
Podczas tegorocznej edycji w role lektorów wcielili się: zastępca 
burmistrza Halina Wawruch, radni Barbara Gryglewska i Ryszard 
Stusiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Monika Malczak, Dagmara Bednarek z Gminnego Centrum 
Informacji a także czytelniczki i członkinie Dyskusyjnego Klubu 
Książki - Jadwiga Nowajczyk, Zofia Trzcińska, Henryka Wolnie-
wicz oraz Aleksandra Badowska. Noweli „Dobra pani”, którą 
przeczytano w mszczonowskiej Bibliotece, wysłuchało grono 
mieszkańców a także przedstawicieli gminnych instytucji 
i placówek oświatowych. 

Pozostałe siedem utworów, które zostały wybrane przez 
parę prezydencką, znalazło się na specjalnej płycie, którą z tej 
okazji nagrały mszczonowskie bibliotekarki. Audiobook-niespo-
dziankę otrzymał każdy z lektorów i uczestników Narodowego 
Czytania w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI

Biblioteka

Narodowe Czytanie nowel
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W niedzielę, 1 września, w całej Polsce obchodzona 
była 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Miejska Biblio-
teka Publiczna w Mszczonowie postanowiła uczcić ten dzień 
w nietypowy sposób, zapraszając mieszkańców gminy na 
niezwykły koncert. W poniedziałek, 2 września, w lokalu insty-
tucji zabrzmiały znane piosenki patriotyczne i poezja śpiewana.

Przed mszczonowską widownią wystąpił Sylwester 
Domański – lider zespołu rockowego Fabryka. Jak piszą o sobie 
członkowie kapeli – ich twórczość, to oryginalne  połączenie 
melodyjnej poezji, klasycznego rocka oraz brzmień elektronicz-
nych. Zespół wypracował własny styl, który niektórzy określają 
jako rock fantastyczno-naukowy. 

Podczas koncertu w Bibliotece dało się odczuć tę „orygi-
nalność”. Lider formacji zaprezentował znane, polskie prze-

boje w nowych aranżacjach. Licznie zgromadzona publiczność 
wysłuchała m.in. utworów Sławy Przybylskiej (Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat), Violetty Villas (Mamo), Grzegorza Ciechowskiego 
(Nie pytaj o Polskę) czy Stana Borysa (Anna). Muzyczno-patrio-
tyczną podróż rozpoczęła z kolei nastrojowa piosenka Biały 
krzyż z repertuaru Czerwonych Gitar.

Zespół Fabryka, oprócz wykonywania znanych prze-
bojów, tworzy także własne aranżacje do słów wierszy polskich 
poetów. Podczas koncertu w Bibliotece, publiczność mogła więc 
usłyszeć m.in. ciekawe wykonania liryków Bez  imienia Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego oraz Dziś idę walczyć, Mamo! Józefa 
Szczepańskiego.

Sylwester Domański swoimi wykonaniami porwał 
słuchaczy. Ciekawe były również zapowiedzi wokalisty, który 
każdy z utworów potrafił powiązać z wojennymi czasami. 
Muzyczny wieczór w Bibliotece okazał się więc nie tylko 
ciekawym doświadczeniem muzycznym, ale pięknym upamięt-
nieniem okrągłej rocznicy wybuchu największego konfliktu 
w dziejach ludzkości.

Dagmara Bednarek, GCI

Biblioteka

Muzycznie i lirycznie, czyli 
patriotycznie
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W niedzielę, 22 września, odbył się kolejny rowerowy 
rajd na orientację. Do podróży „W pogoni za szarlotką” miesz-
kańców gminy zaprosiły Termy Mszczonów. W największym 
rajdzie rowerowym wzięło udział 176 osób. Przedstawiamy 
fotorelację z tego wydarzenia.

Foto.: Termy Mszczonów

OSiR

Rajd rowerowy „W pogoni za 
szarlotką”
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HISTORIA I TRADYCJA

Tuż przed 1 września Strzelcy z lokalnej GRH uporządkowali 
teren przy mogile w lesie podmszczonowskiej Gnojny. Wyko-
szona też została ścieżka do miejsca pamięci, która przebiega 
częścią zielonego szlaku. W ten sposób rekonstruktorzy uczcili 
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

MM

Przy żołnierskiej mogile

6 września 1939 roku Mszczonów doświadczył grozy pierw-
szego niemieckiego nalotu. Tego dnia bomby poleciały nie tylko 
na bezbronnych cywilów. Zbombardowany został też sztab Armii 
Łódź, który wtedy akurat stacjonował w mieście. Żołnierze, 
którzy tego dnia zginęli w Mszczonowie zostali pochowani na 
tzw. starym cmentarzu. W 80. rocznicę tragicznego wydarzenia 
mszczonowscy Strzelcy oddali im hołd zaciągając przy ich mogile 
wartę honorową oraz zapalając znicz pamięci. 

MM. 
FOTO: Marek Wardak.

Mszczonów pamięta!
8 września 1939 roku, o godzinie 8:00, na ulicach Mszczo-

nowa pojawiły się pierwsze niemieckie czołgi. Niemalże natych-
miast niemieccy żołnierze przystąpili do palenia i mordów. Jedna 
z egzekucji miała miejsce na placu targowym przy ulicy Grójec-
kiej, zwanym też potocznie „świńskim rynkiem”. Rozstrzelano 
tam dwanaście osób - cywilów i żołnierzy. Inne źródła podają, 
iż przed niemieckimi oprawcami ustawiono jedenaście osób. 
W obu relacjach wspomina się natomiast, iż jednej z ofiar 
rozstrzelania udało się przeżyć. Ciężko ranny Józef Piestrzenie-
wicz, po odejściu wrogich żołnierzy, doczołgał się do pobliskiej 
stodoły i tam znalazł ratunek.

Dziś nie ma już „świńskiego rynku” - na jego miejscu 
rozpościera się estetyczny park. W jego centrum ustawiono 
pomnik ku czci wszystkich mszczonowian zamordowanych 
podczas II wojny światowej. Na kamiennym cokole w 2010 roku 
przymocowano dodatkową tablicę, upamiętniającą rozstrzela-
nych w tym miejscu w dniu 8 września. Reprezentanci Mszczo-

nowskiego Stowarzyszenia Historycznego pamię-
tając o 80. rocznicy mordu zaciągnęli przy pomniku 

honorową wartę oraz zapalili znicz pamięci. Chwała Obrońcom 
Ojczyzny oraz pamięć niewinnym Ofiarom okrutnej wojny! 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak

GRH

Strzelcy uporządkowali mogiłę
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W pierwszy poniedziałek września na boisku z kompleksu 
„Orlik” pojawiły się tłumy odświętnie ubranych uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Skończyły się wakacje, więc mogły one oznaczać 
tylko jedno – w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakie-
wicza w Mszczonowie rozpoczyna się kolejny rok edukacyjny.

Jego oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor placówki, 
Anna Rusinowska. Na początku przywitała gości obecnych na 
uroczystości – Przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej Barbarę Gryglewską i Przewodniczącego 
Rady Rodziców Jacka Gołyńskiego. Serdecznie powitała również 
rodziców i uczniów, szczególnie tych najmłodszych, którzy tego 
dnia po raz pierwszy przestąpili mury szkoły podstawowej.

- Wierzę,  że  tak  jak w  latach  ubiegłych,  nasza  energia 
i  zaangażowanie  pozwoli  urzeczywistnić  kolejne,  ambitne 
zamierzenia  i  zrealizować,  często  niełatwe,  przedsięwzięcia – 

mówiła dyrektor Rusinowska, rozpoczynając kolejny rok pracy 
swojej placówki edukacyjnej. Oczywiście, złożyła również 
życzenia swoim podopiecznym, o których przyszłych sukcesach 
wypowiadała się z takim przekonaniem.

Ciepłe słowa do uczniów szkoły podstawowej skierowali 
także radna Barbara Gryglewska oraz przewodniczący Rady 
Rodziców Jacek Gołyński. Wszyscy życzyli zgromadzonym na 
uroczystości sukcesów edukacyjnych, sportowych i artystycz-
nych a także wielu niezapomnianych chwil w kolejnym roku. 

Dyrektor Anna Rusinowska, radna Barbara Gryglewska 
i przewodniczący Jacek Gołyński nie zapomnieli również 
o kadrze pedagogicznej i pracownikach obsługi. Im również 
życzono wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

W bieżącym roku do mszczonowskiej szkoły uczęsz-
czać będzie 766 uczniów, podzielonych na 37 oddziałów. Pięć 
z nich, to klasy pierwsze. Wszystkich wychowanków placówki 
edukować będzie kadra licząca 80 pedagogów. Od tego roku 
szkoła będzie prowadziła wyłącznie klasy 1-8. Po korytarzach nie 
będą chodzić już wychowankowie gimnazjum, które z końcem 
czerwca przestało istnieć.

Dagmara Bednarek, GCI

SP Mszczonów

Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!
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Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa w Lutkówce, z inicjatywy biblio-
tekarki pani Agnieszki Kwiatkowskiej, jak co roku włączyła się 
w organizowaną przez Prezydenta RP ogólnopolską akcję Naro-
dowego Czytania, promującą czytelnictwo oraz zwracającą 
uwagę na potrzebę dbałości o kulturę języka i wzmocnienie 
poczucia własnej tożsamości. W tym roku Para Prezydencka 
wybrała osiem nowel, których wspólnym mianownikiem jest 
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem.

Do akcji w naszej szkole włączyli się wszyscy uczniowie 
i nauczyciele, którzy wysłuchali dwóch utworów: „Katarynki” 

Bolesława Prusa i „Sachema” Henryka Sienkiewicza w wyko-
naniu bibliotekarzy mszczonowskiej książnicy. Pierwsza z nowel 
przeniosła słuchaczy do XIX-wiecznej Warszawy, w której 
mieszka główny bohater – elegancki, starszy pan Tomasz. Druga 
natomiast do XIX-wiecznego miasta Antylopa w Stanach Zjed-
noczonych. Teksty te do dziś nie straciły na swej aktualności. 
„Uczą nas – jak napisał Prezydent RP  w liście do rodaków -  że 
w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, 
że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani 
zapomnieć o naszej historii”. I właśnie pod tym kątem zostały 
omówione wysłuchane utwory. Uczniowie sami podkreślili, jak 
duże znaczenie ma systematyczne czytanie książek.

W związku z tym, że działanie to na stałe weszło do 
naszego szkolnego kalendarza imprez, to na pewno w przyszłym 
roku spotkamy się na wspólnym czytaniu, ale tym razem „Balla-
dyny” Juliusza Słowackiego.

SP Lutkówka
 

Owocowe Święto w Lutkówce
Jak co roku podczas festynu z okazji Odpustu Św. Rocha, 

swoje stoisko przygotowali przedstawiciele Rady Rodziców 
działającej przy Szkole Podstawowej w Lutkówce. Zaprosi-
liśmy przybyłych na pyszne dania z grilla, wspaniałe wypieki 
oraz orzeźwiające napoje. Szczęścia można było spróbować 
w loterii fantowej ze wspaniałymi nagrodami takimi jak rower, 
tablet, odkurzacz, krzesło brazylijskie, drzewo, partybox, zestaw 
narzędzi, karnety do Afrodyta Spa i wiele, wiele innych ponieważ 
w tym roku rodzice przygotowali aż 1111 losów. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nie ofiarność sponsorów, którym pragniemy 
serdecznie podziękować. Są to: Anna i Krzysztof Malik, TERMY 
Mszczonów, BETRONIKA, mieszkańcy wsi Bronisławka, Nosy 
Poniatki, Lutkówka, FHU Kłosek, Ryszard Kędra, Magdalena 
i Piotr Pawlak, Edyta i Grzegorz Antolak, PAPIRUS Wioletta 
Traczyk, Krzysztof Kłopotowski, STYLOGRAFF M. Kostrzewa A. 

Rydzewska, AFRODYTA SPA, IGLAK Patryk Wójcik, Sylwia i Daniel 
Soszalscy, FLISAN, LASAD, Wioleta i Paweł Słojewscy, Agnieszka 
Pawlak, myśliwi z Kół Łowieckich JENOT i LIS.

Stoisko zorganizowali oraz obsługiwali: Wioletta i Robert 
Zylbert, Magdalena i Piotr Pawlak, Anna i Michał Penczonek, 
Ewa i Jacek Centkowscy, Katarzyna i Robert Gajewscy, Grzegorz 
Antolak, Małgorzata i Ryszard Pawlak, Teresa Giers, Justyna 
Wald, Urszula i Grzegorz Witeccy, Agnieszka i Jan Krajewscy, 
Anna Gałązka, Paweł Słojewski. Rodziców wsparli dyrektor 
Grzegorz Olczak oraz nauczycielki Agnieszka Kwiatkowska 
i Małgorzata Gołuch. Za pomoc w zakupach dziękujemy również 
M. Własiuk, D. Sadowskiej i M. Słojewskiej.

Bardzo dziękujemy p. Krzysztofowi Czarneckiemu ze 
Związku Sadowników RP za owocną współpracę oraz okazaną 
pomoc.

Cały dochód z imprezy przekazany zostanie na potrzeby 
Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

SP Lutkówka

SP Lutkówka

Narodowe Czytanie w Szkole 
Podstawowej w Lutkówce
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Akcja Sprzątanie Świata jest częścią międzynarodo-
wego ruchu na rzecz ochrony środowiska pod nazwą Clean up 
the  World. Ruch ten zapoczątkował w 1989 roku australijski 
biznesmen i żeglarz od sprzątania portu. W roku 1994 pani Mira 
Stanisławska-Meysztowicz wprowadziła akcję Sprzątania Świata 
do Polski. W tym roku mamy jubileuszową edycję, bowiem od 
zapoczątkowania programu upłynęło okrągłe 25 lat. Tegoroczne 
hasło akcji brzmi: NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY.

Sprzątanie obejmuje swoim zasięgiem różne zakątki 
świata i ma na celu nauczenie ludzi dbałości o swoją planetę, 
a w szczególności:
−	 by nie tworzyć niepotrzebnych odpadów,
−	 by wykreować bardziej odpowiedzialnych konsumentów,
−	 by nie zużywać, nie niszczyć środowiska w takim stopniu, 

jak dotąd, 
−	 by zmienić nasze nawyki, np. korzystanie z jednorazowych 

plastików (kubeczków, rurek, torebek, patyczków do uszu 
itp.)

Sprzątanie Świata, to wspólna lekcja poszanowania 
środowiska. Akcji tej towarzyszą różne formy aktywności: zakła-
danie zieleńców, drzew i krzewów, usuwanie dzikich wysypisk 
oraz sprzątanie najbliższej okolicy.

Od wielu lat także uczniowie i nauczyciele z Osuchowa 
biorą udział w tej inicjatywie. Nasze Sprzątanie  Świata  2019 
wzbogaciliśmy o dwa wydarzenia: próbną ewakuację oraz 
warsztaty kulinarne. 

Ewakuację w naszej szkole obserwowali strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, pan dzielni-
cowy A. Wojtczak oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osuchowie. Koordynatorem akcji w szkole był nauczyciel 

edukacji dla bezpieczeństwa, pan Krzysztof Kurzepa. Po opusz-
czeniu zadymionej szkoły i po zameldowaniu pani dyrektor 
przez wychowawców stanu klas, uczniowie i nauczyciele powró-
cili na zajęcia.

W tym dniu odbyły się także warsztaty kulinarne 
„Wiemy, co jemy!”. Uczniowie klas 4, 6 i 7 pod opieką pań Ewy 
Ludwiak i Dominiki Jankowskiej przygotowali sałatki warzywne 
i owocowe, którymi częstowała się cała społeczność szkolna. 

I tak oto 24.09.2019r. dołączyliśmy do czterdziestomilio-
nowej rzeszy wolontariuszy na całym świecie i jesteśmy z tego 
dumni. 

E. L.

W piątek, 13 września, przedszkolaki z grupy Słoneczka 
z Miejskiego Przedszkola Nr 1 uczestniczyły w warsztatach 
prowadzonych przez panią Natalię w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Spotkanie miało na celu zaznajomienie  dzieci z  
wyglądem, zwyczajami i rodzajami pająków, których większość 
nie lubi, a wręcz się boi. 

Przedszkolaki mogły dzielić się swoją wiedzą na temat 
własnych doświadczeń związanych z obecnością tych zwierząt 
w ich życiu a następnie na podstawie książki „Rozgniewany pają” 
poznały ich kłopoty i troski. Dzieci brały też udział w konkurencji 
mającej na celu przejście przez pajęczą sieć, którą z wielkim 
zaangażowaniem wykonywały. 

Na zakończenie wszyscy mogli przygotować własnego 
pająka i stworzyć dla niego różnobarwną sieć. Wszystkim ten 

pomysł bardzo się podobał, co było widoczne po uśmiechach 
na twarzach.

Miejskie Przedszkole Nr 1

SP Osuchów

Sprzątanie świata w Osuchowie

Miejskie Przedszkole Nr 1

Słoneczka w Bibliotece 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Wycieczka ciuchcią do Łubna
W dniu 17 września dzieci z grup Zajączki i Motylki brały udział 
w wycieczce ciuchcią na kołach do Łubna. Dzieci były zauroczone 
widokiem pojazdu oraz jazdą. Po drodze podziwiały krajobraz 
okolicznych wsi, słuchały piosenek z repertuaru dla maluchów. 
Na miejscu czekało na przedszkolaków mnóstwo atrakcji: 
tyrolka, jazda samochodzikami z górki, bujawka typu bocianie 
gniazdo, trampoliny, karuzele, zjeżdżalnie oraz kiełbaska z grilla. 
Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym upłynął w radosnym 
nastroju. Dzieci bardzo chętnie podejmowały nowe wyznania. 
Zmęczone, ale pełne wrażeń wracały ciuchcią do Mszczonowa.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Kropki w grupie Misie
W dniu 16 września w grupie Misiów obchodziliśmy Dzień 
Kropki. Dzieci umieszczały kropki na swoich ubraniach, robiły 
sobie zdjęcia w naszej kulkowej fotobudce oraz wyklejały 
korkami naszą wielką kropkę. Dzieci bardzo chętnie podejmo-
wały nowe wyznania. Dzień upłynął w radosnym nastroju.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta w Banku
W piątek, 20 września, przedszkolaki z grupy Słoneczka 
z Miejskiego Przedszkola nr 1 odwiedziły Bank Spółdzielczy 
Biała Rawska. Maluchy powitała pani kierownik banku, która 
serdecznie zaprosiła do wspólnego poznawania instytucji. 
Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały wyposażenie sejfu 
bankowego, jakim jest bankomat, poznawały wygląd wszystkich 
nominałów banknotów. 
Największym zainteresowaniem cieszyła się możliwość prze-
liczania banknotów na maszynie do liczenia pieniędzy oraz 
wykonywanie stempelków za pomocą bankowych pieczątek. 
Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe podarunki od 
pracowników banku. Przedszkolaki i wychowawca składają 
serdeczne podziękowania za możliwość goszczenia, bo wizyta 
była dla wszystkich bardzo ciekawą lekcją.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Śliwki w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1

W dniu 23 września w naszym przedszkolu w ramach 
edukacji żywieniowej obchodziliśmy nietypowe święto – Dzień 
Śliwki. Fioletowa, mała, całkiem niepozorna a daje tyle radości, 
nikt nie przypuszczał, że całe to zamieszanie wywoła nasza 
rodzima śliwka. Postanowiliśmy uczcić ten owoc, przychodząc 
w ubrankach koloru śliwki. Każde dziecko wie, jakie pyszności 
można zrobić z tego owocu, dlatego każda grupa przygotowała 
coś pysznego m.in.: kanapki z wykorzystaniem powideł śliwko-

wych,  kompot ze śliwek czy ciasto. Dzieci dowie-
działy się, że owoce śliwki mają wiele zalet -  popra-
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wiają apetyt i działają korzystnie na trawienie. Wpływają kojąco 
na układ nerwowy i poprawiają samopoczucie.

Przez cały dzień śliwka grała rolę pierwszoplanową. Przed-
szkolaki bawiły się, pracowały, robiły zadania badawcze, których 
bohaterem była śliwka. Poznawały odmiany śliwki wielozmy-
słowo: dotykały, wąchały, smakowały, porównywały wielkość 
i koloryt. Wszystkim, którzy włączyli się we wspólną zabawę 
bardzo dziękujemy, pozostałych zapraszamy do zabawy przy 
okazji kolejnych „nietypowych świąt” obchodzonych w naszym 
przedszkolu.

Miejskie Przedszkole Nr 1

W dniu 13 września Oddział Przedszkolny w Bobrow-
cach obchodził po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Zaczęliśmy go od wysłuchania opowiadania o Vashti, której 
historia była inspiracją do powstania Dnia Kropki. 

Następnie każde dziecko dostało obrazek. Zadaniem 
przedszkolaków było połączenie kropek i pokolorowanie 
ilustracji. Drugim zadaniem było stworzenie własnego obrazka 
z kolorowych kropek. 

Cała zabawa zakończyła się wywieszeniem prac na 
gazetkę przedszkolną i wspólną fotografią. Warto wspomnieć, 
że większość dzieci w tym dniu na swoich ubrankach również 
miała kropki. 

Ewelina Olesińska

Oddzial Przedszkolny Bobrowce

Międzynarodowy Dzień Kropki

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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240 osób znajdzie pracę w nowym magazynie w Mszczonowie!
ID Logistics to wiodący dostawca usług logistycznych, który specjalizuje się 
w dedykowanej logistyce kontraktowej. Firma należy do międzynarodowej 
Grupy ID Logistics, która prowadzi magazyny w 18 krajach na całym świecie. 
Teraz w Mszczonowie ID Logistics przygotowuje się do otwarcia i zarządzania 
nowym, największym w Polsce magazynem centralnym PepsiCo, światowego 
lidera w produkcji artykułów spożywczych. Magazyn zostanie uruchomiony 
w I kwartale 2020 roku, a już teraz ID Logistics prowadzi rekrutacje na różne 
stanowiska. 
Za obsługę centralnego magazynu PepsiCo w Mszczonowie będzie odpowiadać 
zespół 240 pracowników. Pracę znajdą tu m.in. magazynierzy, operatorzy 
wózków widłowych wysokiego składowania, menedżerowie działów, inżynie-
rowie ds. procesów, pracownicy działu administracji magazynowej i in.  

- Proces rekrutacji już trwa, i co dla nas ważne, widzimy bardzo duże zaintere-
sowanie wśród kandydatów. Chcielibyśmy, aby dołączyli do nas ludzie z pasją, 
otwarci na nowe wyzwania, z doświadczeniem i ci, którzy dopiero rozpoczną 
karierę w tej branży. Pracownikom zapewniamy szkolenia i udział w komplek-
sowym, dedykowanym procesie wdrożenia do pracy w nowym zespole – mówi 
Małgorzata Hornig, dyrektor HR, ID Logistics. 

ID Logistics oferuje atrakcyjne warunki pracy i konkurencyjne wynagrodzenie, 
z przejrzystym systemem nagród i bogatym pakietem socjalnym, w tym 
grupowym ubezpieczeniem na życie oraz bezpłatnym pakietem prywatnej opieki 
medycznej.  Firma przykłada także dużą wagę do dobrej atmosfery w pracy, dla 
pracowników organizowane są imprezy integracyjne, pikniki czy turnieje spor-
towe. Bardzo prężnie działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Wszystkich zainteresowanych pracą w naszym nowym magazynie zachęcamy 
do kontaktu i składania CV.  Praca w logistyce jest bardzo ciekawa i warto spró-
bować – mówi Małgorzata Hornig.

Przy rekrutacji ID Logistics ściśle współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy 
i Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie. Ogłoszenia o pracę umieszczane 
są na stronie internetowej firmy www.id-logistics.com/pl/kariera i zewnętrz-
nych portalach rekrutacyjnych. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rekrutacji lub przesłać CV, prosimy 
o kontakt: 

Beata Rochowiak, ID Logistics Polska,  tel. 517 787 843, e-mail : brochowiak@
id-logistics.com. 

Z ŻYCIA GMINYOGŁOSZENIA / REKLAMY

http://www.id-logistics.com/pl/kariera
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

PRACOWNIK 
MAGAZYNU

ZADANIA:

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

OFERUJEMY:

Aplikuj przez stronę www.pracuj.pl

lokalizacja: Mszczonów

Załadunek i rozładunek
Transport surowców i produktów
Obsługa maszyn
Dbanie o dokumentację

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Gotowość do pracy 2-zmianowej
Umiejętność pracy w zespole
Uprawnienia na wózki widłowe (UDT)

Wynagrodzenie podstawowe min. 4000 zł + premia kwartalna
Wszystkie nadgodziny płatne +100%
Benefity: karta Multisport, karta lunch Sodexo, ubezpieczenie grupowe
na życie, prywatna opieka medyczna, szkolenia

Jesteśmy na Facebook!
DSM Nutritional Products

Mszczonów
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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,
- Zgrzewarka do worków foliowych
 tel. 694 929 537

 DO WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczonowie
 tel. 606 389 428 

 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

za symboliczną kwotę

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. Drzwi balkonowe z szybą  

(wys.232 x 90cm)
szt.    2

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

Sklep spożywczy  
w pawilonie  „Hermes” 
zaprasza do zakupów.
 
Oferujemy towary w atrakcyjnych cenach, m.in.: 
- pyszne ciasta domowe   - 19,00/kg 
- chleb „Łamany ze słonecznikiem  
na zakwasie”    - 9,20/kg
- ser biały Grodziski   - 13,50/kg
- baton Sante fit    - 1,50/szt.

- herbata Golden India express „100”   - 2,99/szt.
- wafle Iga 500g.                                        - 5,70/paczka
- kawa Pedros 100g        - 2,99/szt.
- cukierki owocowe „Smaki PRL - u       - 11,00/kg
- ciastka Tago  Rurka orzechowa 150g. - 2,80 / paczka
- ptasie mleczko Odra ( luzem )       - 13,00 /kg
- garmażerka: 
    - pierogi z kapustą i pieczarkami - 6,70 /op.
    - pierogi z serem    - 7,50/ op.
    - pierogi z mięsem                        - 8,20/op.
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona jakość, najniższe 
ceny

Duży wybór zniczy i wkładów w atrakcyjnych cenach - 
we wszystkich sklepach Spółdzielni !!!



REDAKCJA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

ADRES REDAKCJI:   Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
       tel. 46 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, 
       e-mail: gci@mszczonów.pl, dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl 
        
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

DRUK:  Fundacja „Źródło Życia” Budy Zasłona, ul. Źródlana 1, 96-320 Mszczonów


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
	Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
	Mszczonów wysoko w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
	Nauczyciele awansowali
	O powiatowych i gminnych potrzebach oraz problemach jednostek OSP
	Była premier odwiedziła mszczonowskich seniorów
	Miliony na mszczonowskie drogi
	Nowe miejsce spotkań seniorów
	Dożynki 2019 z tańcem i śpiewem dzieci i młodzieży z Osuchowa
	POWIATOWO – GMINNE DOŻYNKI w OSUCHOWIE 
	Uroczystości 100. rocznicy powstania OSP Piekary
	Słoneczny odpust w Parafii św. Ojca Pio
	Skarby Ziemi Chełmońskiego w Mszczonowie
	Inscenizacja BITWY MSZCZONOWSKIEJ`39
	Fotopodróż przez historię mszczonowskiego harcerstwa
	Tak po Ziemi Mszczonowskiej pielgrzymowali katecheci i nauczyciele
	Poświęcenie samochodu OSP Wręcza 
	Kosmiczny koncert 
	Mszczonowscy Seniorzy i ich święto 
	Studenci-seniorzy powrócili na Uniwersytet
	Narodowe Czytanie nowel
	Muzycznie i lirycznie, czyli patriotycznie
	Rajd rowerowy „W pogoni za szarlotką”
	Strzelcy uporządkowali mogiłę
	Przy żołnierskiej mogile
	Mszczonów pamięta!
	Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!
	Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej w Lutkówce
	Owocowe Święto w Lutkówce
	Sprzątanie świata w Osuchowie
	Słoneczka w Bibliotece 
	Dzień Kropki w grupie Misie
	Wycieczka ciuchcią do Łubna
	Wizyta w Banku

