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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 20 listopada 2019 roku, odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono dzia-
łalność służby zdrowia w gminie a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  przyjęcia  Programu Ochrony  Środowiska  na  lata  2019-2022, 
zmian w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

Działalność służby zdrowia
Jako pierwszy w tej części wystąpił Jacek Sawicki – Prezes 

Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. 
w Żyrardowie, który przedstawił sytuację powiatowego szpitala. 

Zaprezentowane dane dotyczyły działalności 
placówki w 2018 roku. Prezes Sawicki podkre-
ślał, że on sam funkcję tę sprawuje dopiero od 
czerwca 2019 r., co oznacza, że podczas obrad 
omówi dane wypracowane przez poprzednią 
zarządzającą szpitalem.

Misją kierujących placówką jest podno-
szenie jakości usług i zmienianie się na lepsze. 

Właśnie do tych słów niejednokrotnie odnosił się prezes Sawicki 
pokazując, jakie zmiany następują stopniowo w żyrardowskim 
szpitalu. Prezentując dane podkreślał również, że systema-
tycznie rosną przychody Spółki a budżet ma tylko niewielki 
deficyt.

Prezes przedstawił także pokrótce informacje dotyczące 
samego szpitala, który prowadzi m.in. oddział pediatryczny, 
chirurgii ogólnej, neurologiczny czy ginekologiczno-położniczy. 
Placówka realizuje także świadczenia w ramach Nocnej i Świą-
tecznej Pomocy Lekarskiej. Jak można się było dowiedzieć 
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podczas wystąpienia, z roku na rok rośnie ilość hospitalizacji 
w żyrardowskiej placówce.

Przewodniczący Łukasz Koperski prosił o wyjaśnienie 
danych dotyczących etatów na Oddziale Chirurgicznym. Prezes 
w odpowiedzi poinformował, że zaprezentowane liczby dotyczą 
nowo zatrudnionych lekarzy.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, korzystając z obecności 
starosty Beaty Sznajder, zapytał o zabezpieczenie pieniędzy na 
wkład własny do projektów z zewnętrznym dofinansowaniem, 
które planuje zrealizować prezes Sawicki. W odpowiedzi usły-
szał, że w przypadku uzyskania wsparcia na realizację planów, 
konieczne będzie skorzystanie z niskooprocentowanych 
kredytów. Szpital, jako spółka prawa handlowa, musi sama na 
siebie zarabiać. Powiatu żyrardowskiego nie stać na dołożenie 
pieniędzy do realizacji projektów.

Starosta Beata Sznajder spytała prezesa Sawickiego 
o plan awaryjny w przypadku nieotrzymania dofinansowania 
na blok operacyjny i remont pozostałych oddziałów, na które to 
wniosek został złożony. Szczególnie pierwsza z tych inwestycji 
jest niezmiernie ważna dla funkcjonowania szpitala. Kieru-
jący placówką poinformował, że posiadanie projektu nowego 
bloku zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania a takie 
dokumenty są już opracowane. W przypadku niepowodzenia 
Zarząd będzie się starał pozyskać pieniądze z innych źródeł, 
np. z kredytu. Starosta Beata Sznajder przypomniała, że doce-
lowo przynajmniej jeden z oddziałów musi przynosić zysk, który 
będzie alternatywą dla pożyczek. Kredyt jest bardzo niebez-
piecznym narzędziem, które może doprowadzić do ruiny każdą 
placówkę służby zdrowia.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał z kolei o plany 
dotyczące przyszłego funkcjonowania Oddziału Paliatywnego. 
Prezes poinformował, że chce powiększyć wielkość tego bloku 
poprzez jego przeniesienie do innego budynku. Planowane jest 
też zorganizowanie sal komercyjnych, które będą generowały 
zyski dla szpitala.

Sławomir Myszkowski zdał spra-
wozdanie z działalności Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej”, którą kieruje 
w Mszczonowie. dotyczyło ono okresu od 
listopada 2018 r. do października 2019 r. 
Placówka ta świadczy usługi zdrowotne 
w zakresie podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz ginekologicznej ambulato-

ryjnej opieki specjalistycznej. Przychodnia przyjmuje pacjentów 
w tych samych dniach i godzinach, jak w latach ubiegłych, czyli 
od poniedziałku do piątku od 8 do 18. Budynek jest otwierany 
o godz. 7:30, żeby wyeliminować konieczność oczekiwania 
chorych w kolejce na dworze.

W omawianym okresie z porad lekarskich skorzystało 
44589 osób – 8574 pacjentów pediatrów oraz 36015 dorosłych. 
Pracownicy placówki wykonali również 474 wizyty domowe, 
1360 badań EKG oraz 639 USG. W punkcie szczepień zrealizo-
wano 1651 zabiegów. Z Poradni Ginekologiczno-Położniczej 
skorzystało 1616 pacjentek, w tym 168 świadczeń stanowiły 
porady dla kobiet ciężarnych. Kierownik Myszkowski przedstawił 
także inne zagadnienia związane ze służbą zdrowia, między 

innymi wymóg wyznaczenia koordynatora administracyjnego, 
wprowadzenie e-recept oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Przewodniczący Łukasz Koperski poddał do dyskusji 
temat poruszony podczas jednego ze spotkań władz 
z mieszkańcami. Chodziło o oczekiwanie pacjentów w kolejce 
do rejestracji, które odbywa się na zewnątrz budynku, także 
w okresie zimowym. Kierownik NZOZ obiecał zastanowić się 
nad zgłoszonym problemem.

 Sprawozdanie z działalności 
NZOZ „Medycyna Rodzinna” złożył jego 
kierownik Michał Sutkowski. Jak poin-
formował zebranych, w ciągu ostat-
niego roku w jego placówce wdrożono 
nowy system zapisów do lekarzy, który 
znacząco skrócił czas oczekiwania na 
wizytę. Dzięki niemu pacjenci przychodzą 
na umówioną godzinę i nie muszą ocze-

kiwać na swoją kolej pod gabinetem. 
W osuchowskiej Przychodni wprowadzono także kolejny 

element informatyzacji – e-zwolnienia. Rozpoczęto również 
wydawanie e-recept. Udało się również podjąć dalsze działania 
w zakresie lepszego wykorzystania pomieszczeń a także zmian 
technicznych w obiekcie i wokół niego. Prace najprawdopodob-
niej zakończą się w przyszłym roku.

W Przychodni, która świadczy opiekę od poniedziałku 
do piątku w godz. 8-18, zatrudnionych jest obecnie 3 lekarzy, 
położna i 3 pielęgniarki a także pracownicy administracji 
i obsługi. W bieżącym roku placówka przyjęła 15 940 pacjentów 
oraz wykonała ponad 3 830 badań i procedur medycznych.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślał, jak 
wielkie zmiany zaszły w funkcjonowaniu Przychodni i jak bardzo 
usprawniły one jej pracę. Dziękował nie tylko za działalność 
placówki, ale także za pochylenie się nad problemami, zgłasza-
nymi przez mieszkańców Osuchowa i okolic. Do tych słów przy-
łączył się również radny Andrzej Osiński, który także zauważył 
pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Przychodni.

O opiece stomatologicznej w gminie opowiedział Piotr 
Kaniut. Od początku października 2018 r. do końca września 
2019 r. w mszczonowskiej Przychodni udzielono 2 580 nieod-
płatnych świadczeń, w tym 387 u dzieci i młodzieży. W tym 
czasie przyjęto także ok. dwa razy więcej pacjentów na zasa-
dach komercyjnych (odpłatnie).

Radna Barbara Gryglewska pytała o możliwość zapew-
nienia opieki stomatologicznej dzieci oraz młodzieży. W odpo-
wiedzi usłyszała, że głównym problemem jest obecny system 
finansowania świadczeń dentystycznych. Niestety, środki 
przeznaczane na opiekę stomatologiczną są coraz mniejsze. 
Dodatkowo, NFZ ma świadomość tego, że ok. 80-90% zabiegów 
dentystycznych jest opłacana przez samych pacjentów. Stąd też 
stomatologia ma w Polsce charakter bardziej biznesowy.

O wykonywaniu świadczeń w ramach pielęgniarstwa 
szkolnego opowiedziała zebranym Janina Szymańska z „Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROF-MED”. Jednostka 
ta ma na celu dbanie o zdrowie uczniów. W ramach pracy NZOZ 
wykonywane są m.in. badania przesiewowe, poradnictwo dla 
uczniów, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz edukacja zdro-
wotna w zakresie 
stomatologicznym. 
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Opieką pielęgniarek szkolnych zatrudnionych w NZOZ „PROF – 
MED” w roku szkolnym 2018/ 2019 objętych było 1664 uczniów 
szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, natomiast w bieżącym roku szkolnych opieką 
objętych jest 1614 uczniów. Radny Andrzej Osiński pytał 
o częstotliwość obecności pielęgniarki w szkołach wiejskich. 
W odpowiedzi usłyszał potwierdzenie, że jest to jeden dzień 
w tygodniu. Radna Barbara Gryglewska była zainteresowana 
metodami diagnozowania wszawicy u dzieci. Janina Szymańska 
poinformowała, że rodzice mogą pisemnie wyrazić brak zgody 
na kontrolę włosów ich potomstwa.

Ewa Boniecka złożyła sprawozdanie z funkcjonowania 
NZOZ Pielęgniarstwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego 
w Mszczonowie. W przychodni pracuje obecnie siedem pielę-
gniarek rodzinnych i jedna położna rodzinna. Do pielęgniarek 
zapisanych jest 8300 pacjentów, do położnej 4400.  Świad-
czenia dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje, udzielane są 
w przychodni oraz w domu chorego, w dni robocze w godz. 
8:00-18:00.  Po godz. 18:00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele 
i święta ciągłość świadczeń pielęgniarskich zapewnia Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. 

W okresie omawianych dwunastu miesięcy w NZOZ 
zostało wykonanych w sumie 12 998 świadczeń pielęgniarskich. 
W gabinecie zabiegowym pielęgniarki wykonały 4 437 świad-
czeń leczniczych, (iniekcje, opatrunki), 2 763 świadczeń diagno-
stycznych (pomiary ciśnienia krwi, pomiary poziomu cukru 
glukometrem).  W punkcie szczepień zostało wykonanych 1 
651 świadczeń profilaktycznych (szczepienia) oraz 177 bilansów 
zdrowia u dzieci 2, 4, 6-latków. Do tego doszło 1 360 badań 
EKG. W domu chorego pielęgniarki rodzinne wykonały 2 215 
zabiegów (iniekcje, opatrunki, pomiary ciśnienia krwi, pobie-
ranie badań) oraz wykonały 90 wizyt patronażowych u dzieci 
powyżej 6 tygodnia życia.

Radny Mirosław Wirowski podziękował za wysoki 
poziom usług medycznych na terenie miasta. Przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska przy-
chyliła się do tych słów podkreślając szeroki wachlarz usług 
NZOZ w Mszczonowie oraz wysoką ilość pacjentów, którymi 
placówka ta się opiekuje. Radny Robert Głąbiński podjął temat 
problemu z kolejkami pacjentów oczekujących na dworze przed 
mszczonowską Przychodnią. Wiceprzewodniczący Waldemar 
Suski podkreślił, że chorzy nie czekają na rejestrację zbyt długo, 
ponieważ sprawnie działa system zapisywania mieszkańców.

Podjęte uchwały
Przedstawicielka biura projektowego omówiła uchwałę 

dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego fragment miejscowości Adamowice. 
Kolejny zaprezentowany podczas obrad dokument dotyczył 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Zgromadzonym 
przedstawiła go naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Taida Sochańska. Nieruchomość ta znajduje się w miejscowości 
Marków Świnice a jej zakup ma charakter porządkowy dla 
tamtejszej okolicy.

Katarzyna Łukaszewicz z Wydziału Podatków i Opłat 
przedstawiła uchwałę dotyczącą obniżenia średniej 
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Od tego momentu 
wynosić będzie ona 54,36 zł za 1 decytonę.

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi na 2020 rok zaprezentowała naczelnik Wydziału Organi-
zacyjnego i Obsługi Rady Marta Strzelecka. Łukasz Kłopotowski 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił uchwałę 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funk-
cjonowania

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak 
podczas obrad omówiła Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Mszczonów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. 
Drugi zaprezentowany dokument dotyczył wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki takiej opłaty. Wiceprzewodniczący Waldemar Suski 
pytał o konieczność korekt deklaracji w związku ze zmianami 
stawek. Naczelnik Wolak poinformowała, że nie będzie wyma-
gane złożenie nowych dokumentów. Radny Dariusz Olesiński 
pytał o długość podpisanej umowy, która będzie obowiązywała 
przez 8 miesięcy. Jak poinformował burmistrz Kurek, żaden 
dostawca usług nie chciał złożyć oferty na dłuższy okres. Radny 
Robert Głąbiński przypomniał, że cena za odbiór śmieci byłaby 
o wiele wyższa, gdyby operator sam zbierał odpady. Obecnie, są 
one odbierane przez ZGKiM, co pozwala obniżyć koszty.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
Ryszard Stusiński przypomniał, że podczas obrad jego organu 
radny Andrzej Osinski złożył wniosek, by ceny odbioru śmieci 
wynosiły 25 zł za odpady segregowane i 50 zł za niesegregowane. 
Po przyjęciu tego postulatu Komisja pozytywnie zaopiniowała 
uchwałę przedstawioną przez naczelnik Wolak.

Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że temat cen 
za odbiór śmieci jest omawiany podczas obrad Rady i spotkań 
władz z mieszkańcami. W trakcie sesji przedstawił on w skrócie 
podstawowe założenia systemu zbierania odpadów. Przewodni-
czący podkreślił, że zgodnie z ustawą gmina nie może dokładać 
do odbioru śmieci, ale też nie może zarabiać na tym procesie. 
Jeżeli mieszkańcy będą uczciwie wnosić opłaty, wtedy być może 
stawka ta będzie zmniejszona.

Aneta Ciechanska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego, omówiła zmiany w bieżącym budżecie 
i wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej 

przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne – w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Analiza dokumentacji nie wyka-
zała żadnych nieprawidłowości.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w czasie pomiędzy obra-
dami wydał 8 zarządzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych, 
powołania komisji w sprawie ustalenia szkód i szacowania strat 
podczas pożaru. Radni Barbara Gryglewska i Robert Głąbiński 
podziękowali za przebudowę ulic Brzoskwiniowej i Jeżynowej. 
Starosta Beata Sznajder wyraziła słowa wdzięczności za wylanie 
asfaltu na drodze obok nowego kompleksu sportowego, znajdu-
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jącego się przy szkołach średnich. Z kolei radni Ryszard Stusiński 
i Krzysztof Krawczyk dziękowali za powstanie parkingu przy ul. 
Dworcowej.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
Radny Andrzej Osial, w imieniu mieszkańców miejsco-

wości Grabce Józefpolskie apelował o postawienie znaku zakazu 

zatrzymywania się w rejonie powstawania Park of Poland. Prze-
wodniczący Łukasz Koperski odczytał kolejne dokumenty doty-
czące składanych oświadczeń majątkowych. Na tym zakończono 
obrady Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Jarosław Pięcek, GCI

13 listopada 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności 
służby zdrowia na terenie gminy Mszczonów.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radna Katarzyna 
Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Kraw-
czyk, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Miro-
sław Wirowski. Podczas obrad gościnnie obecny był także prze-
wodniczący Łukasz Koperski.

Ewa Boniecka złożyła sprawoz-
danie z funkcjonowania NZOZ Pielęgniar-
stwa Środowiskowo – Ambulatoryjnego 
w Mszczonowie. W przychodni pracuje 
obecnie siedem pielęgniarek rodzinnych 
i jedna położna rodzinna. Do pielęgniarek 
zapisanych jest 8300 pacjentów, do położnej 
4400. Przewodnicząca Komisji Barbara 
Gryglewska pytała o przypadki odmówienia 
szczepienia dzieci przez rodziców. W odpo-
wiedzi usłyszała, że są to sporadyczne sytu-
acje.

O wykonywaniu świadczeń w ramach pielęgniarstwa 
szkolnego opowiedziała zebranym Janina Szymańska z „Niepu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROF-MED”. Jednostka 
ta ma na celu dbanie o zdrowie uczniów. W ramach pracy NZOZ 
wykonywane są m.in. badania przesiewowe, poradnictwo dla 
uczniów, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz edukacja 
zdrowotna w zakresie stomatologicznym. Opieką pielęgniarek 
szkolnych zatrudnionych w NZOZ „PROF – MED” w roku 

szkolnym 2018/ 2019 objętych było 1664 
uczniów szkół podstawowych, klas gimna-
zjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, natomiast w bieżącym roku szkolnych 
opieką objętych jest 1614 uczniów.

O rehabilitacji, prowadzonej dla 
mieszkańców w Mszczonowie i Osuchowie 
opowiedział Przemysław Pec, który kieruje 
zespołem specjalistów. Przedstawił on 
rodzaje i ilość wykonanych świadczeń 
a także ograniczenia i możliwości rozwoju, 
które skróciłyby czas oczekiwania na 
zabiegi. Wiceprzewodniczący Marek 
Zientek podziękował kierownikowi za dzia-
łalność placówki na rzecz mieszkańców 
Osuchowa i okolic.

Sławomir Myszkowski zdał sprawoz-
danie z działalności Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej”, którą kieruje w Mszczonowie. 
dotyczyło ono okresu od listopada 2018 
r. do października 2019 r. W omawianym 
czasie z porad lekarskich skorzystało 44589 
osób – 8574 pacjentów pediatrów oraz 
36015 dorosłych. Pracownicy placówki 
wykonali również 474 wizyty domowe, 
1360 badań EKG oraz 639 USG. W punkcie 
szczepień zrealizowano 1651 zabiegów.

Sprawozdanie z działalności NZOZ 
„Medycyna Rodzinna” złożył jego kierownik 
Michał Sutkowski. Jak poinformował zebra-
nych, w ciągu ostatniego roku w jego 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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placówce wdrożono nowy system zapisów do lekarzy, który 
znacząco skrócił czas oczekiwania na wizytę. Dzięki niemu 
pacjenci przychodzą na umówioną godzinę i nie muszą ocze-
kiwać na swoją kolej pod gabinetem.

Po zakończeniu przedstawiania sprawozdań odbyła 
się dyskusja na temat stanu służby zdrowia na terenie gminy, 
w której głos zabrali radni: Barbara Gryglewska, Andrzej Osiński 
i Robert Głąbiński. Przewodnicząca Komisji podziękowała 
wszystkim kierownikom za zaangażowanie zespołów medycz-

nych, które zapewnia wysoki poziom usług medycznych na 
terenie gminy Mszczonów.

Podczas obrad Komisja zaopiniowała także projekt 
uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funk-
cjonowania. Przed zebranymi omówił go Łukasz Kłopotowski 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na tym zakończono 
obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

18 listopada 2019 r. 
Głównym tematem posiedzenia Komisji były analiza wydatkow 
instytucji  kultury  oraz  zaopiniowanie  projektów  uchwał  m.in. 
w sprawie zmian budżetowych oraz współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

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

Finanse instytucji kultury

O budżecie Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury w ciągu minionych 
dziesięciu miesięcy opowiedziała jego 
Główna Księgowa Edyta Wiśniewska. 
W okresie tym jednostka zrealizowała 
77% planowanych przychodów oraz 
73% kosztów.

Sprawozdanie finansowe Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Mszczo-
nowie złożyła Główna Księgowa 
Maria Jankowska. W ciągu minionych 
dziesięciu miesięcy 2019 r. instytucja 
wydatkowała kwotę nieco ponad 350 
tys. zł przy zakładanych dochodach 
obejmujących prawie 400 tys. zł.

Zaopiniowane uchwały

Wojciech Płachetka z Grupy 
CDE zaprezentował Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Mszczonów 
na lata 2019-2022 z perspektywą na 
lata 2023-2026. W tym strategicznym 
dokumencie omówiono dziesięć 
obszarów problemowych w zakresie 
ekologii.

Skarbnik Jadwiga Barbulant 
przedstawiła propozycje stawek 
podatkowych na 2020 rok. Kolejny 
zaprezentowany podczas obrad 
dokument dotyczył wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości. Zgroma-
dzonym przedstawiła go naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Taida Sochańska. Nieruchomość ta 
znajduje się w miejscowości Marków 
Świnice a jej zakup ma charakter 
porządkowy dla tamtejszej okolicy. 
Następna z zaopiniowanych uchwal 
dotyczyła obniżenia średniej ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę 
do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2020. Od tego momentu 
wynosić będzie ona 54,36 zł za 1 decy-
tonę.

Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi na 2020 rok zaprezentowała naczelnik Wydziału Organi-
zacyjnego i Obsługi Rady Marta Strzelecka. Łukasz Kłopotowski 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił uchwałę 
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funk-
cjonowania.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak 
podczas obrad omówiła dokument dotyczący wyboru metody 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Ze starostą Beatą Sznajder rozmawia Mateusz Milczarek. 

26 listopada minął dokładnie rok od kiedy została Pani 
starostą. Czas na dokonanie podsumowania. Co udało się osią-
gnąć przez te dwanaście miesięcy? 

Pamiętam, że gdy tylko objęłam nowe stanowisko, od 
razu stanęłam przed problemami związanymi ze sprawą moder-
nizacji siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego, czyli Pałacu 
Dittricha. Był projekt, pozyskane fundusze i kłopot związany 
z tym, iż inwestycja została niedoszacowana. Z tej racji pojawił 
się poważny dylemat. Zwrócić pozyskane środki i odstąpić od 
modernizacji, pozwalając tym samym, aby jeden z najpiękniej-
szych zabytków Żyrardowa zniszczał do reszty, czy też zaciągać 
kolejne zobowiązania finansowe, rozpoczynać remont i ryzy-
kować ewentualnymi komplikacjami finansowymi, bo wiadomo 
jak to jest z wiecznie „przykrótką kołdrą budżetową”. 

Nie miałam nawet czasu nacieszyć się niespodzie-
wanym awansem. Od pierwszych chwil doświadczyłam, że 
bycie starostą, to codzienne wyzwania. Jeśli ktoś myśli inaczej 
i trwa w przekonaniu, że to przede wszystkim prestiż – myli się 
poważnie. Piastowanie tej funkcji, to ciągłe ryzyko. Właściwie 
codziennie muszę stawiać czoła przeciwnościom i podejmować 
trudne decyzje. 

Ponoszę osobistą odpowiedzialność za olbrzymi 
publiczny majątek, jakim jest Skarb Państwa oraz za pracow-
ników starostwa, zaś wspólnie z Zarządem - za funkcjonowanie 
instytucji potrzebnych Mieszkańcom Powiatu i za osoby zatrud-
nione we wspomnianych instytucjach, czyli w urzędach, szko-
łach, szpitalu. 

Do tego dochodzi rozwiązywanie kryzysów, sporów 
i rozpatrywanie trudnych spraw zgłaszanych mi każdego dnia 
przez Mieszkańców. Muszę jednak przyznać, że czym jest trud-
niej, tym satysfakcja z konkretnych osiągnięć w pracy także jest 
większa. 

Wspomniany na początku naszej rozmowy Pałac Dittricha 
dziś pięknieje i gdy patrzę na jego postępujący remont, to każdy 
następny dzień utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że warto 
było w jego sprawie zaryzykować. Wyraźnie widać już efekty 
przeprowadzonych działań renowacyjnych. „Ochrona walorów 
siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwięk-
szenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku 
dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitali-
zacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz 
konserwację zabytkowych stropów” – nawet ta długa nazwa 
sugeruje jak poważne jest to przedsięwzięcie. 

Inwestycja fizycznie rozpoczęła się w styczniu 2019 r. 
Jest ona realizowana z udziałem dofinansowania z UE w ramach 
EFRR, którego wysokość wynosi 2 064 328,64 zł. Na obecnym 
etapie inwestycji otrzymano i rozliczono 1 424 022,22 zł dotacji. 
Po zmianach i rozszerzeniu zakresu inwestycji całkowita jej 
wartość wynosi ponad 3,7 mln zł. Oczywiście, nasza rozmowa 
nie może dotyczyć tylko modernizacji Muzeum. W przypadku 
wielu innych wyzwań, z jakimi zmierzyłam się przez ostatni rok, 
także łatwo nie było. 

Najtrudniejsze chwile pierwszego roku kadencji?
Niewątpliwie był to strajk nauczycieli. Na szczęście, 

w naszych szkołach matury się odbyły i wszystko udało się 
rozwiązać polubownie. Nie wszędzie w Polsce udało się 
uchronić młodzież przed skutkami strajku. Na szczęście, u nas 
uniknęliśmy poważnych perturbacji. 

Od 1 września w placówkach oświatowych powiatu 
żyrardowskiego zwiększone są odpisy na dodatki motywacyjne 
dla nauczycieli do 5,5% sumy wszystkich wynagrodzeń zasad-
niczych, a dla wicedyrektorów i dyrektorów - do 40%. Zmie-
niły się także dodatki wychowawcze. Wzrost związany jest ze 
zmianą zapisów Karty Nauczyciela, która od 1 września 2019 r. 
gwarantuje nauczycielom minimum 300 zł dodatku funkcyjnego 
za wychowawstwo klasy. Zwiększeniu uległy dodatki funkcyjne: 
kierownika kształcenia praktycznego (do 850 zł), kierownika 
internatu (do 850 zł) i innych stanowisk kierowniczych (do 800 
zł). Kolejne wzrosty objęły dodatki za warunki pracy. Ta zmiana 
dotyczy nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Żyrardowie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Żyrardowie. 

Wywiad

Tak minął pierwszy rok starosty

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki takiej opłaty. Po jego prezentacji wywiązała 
się dyskusja dotycząca kwestii związanych z odbiorem śmieci 
i opłatami za tę usługę. Radny Andrzej Osinski złożył wniosek, 
by ceny odbioru śmieci wynosiły 25 zł za odpady segregowane 
i 50 zł za niesegregowane. Po przyjęciu tego postulatu Komisja 
pozytywnie zaopiniowała uchwałę przedstawioną przez 
naczelnik Wolak. 

Aneta Ciechanska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego, omówiła zmiany w bieżącym budżecie 
i wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Na tym zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCI
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Pamiętajmy także, że od 1 września na mocy Rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej weszły w życie podwyżki 
zasadniczych pensji nauczycieli. Tym samym wzrost wyna-
grodzeń i dodatków liczonych procentowo naprawdę będzie 
znaczny. Tylko do końca roku 2019 będzie to ponad 200 tys. zł.

Jak wygląda sprawa inwestycji szkolnych? 
W czerwcu 2019 r. zakończyła się budowa boisk 

wielofunkcyjnych wraz z zapleczem lekkoatletycznym w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń rekreacyjno
-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólno-
kształcącego przy ul. Maklakiewicza 18 w Mszczonowie”. Łączny 
koszt inwestycji wraz z ogrodzeniem terenu to 2 419 523,49 zł.

Wykonana została dokumentacja kosztorysowo-projek-
towa dla realizacji zadania pn. „Projekt i adaptacja pomiesz-
czenia na bibliotekę i czytelnię w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskit-
kach”. W ramach udzielonego zamówienia wykonano część 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej, za którą, zgodnie 
z zapisami umowy, wykonawca otrzymał 60% wynagrodzenia. 
Pozostała część dokumentacji, obejmująca projekt przeciwpo-
żarowy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, zostanie wyko-
nana w 2020 roku. Koszt dokumentacji opiewa na kwotę 19 000 
zł. 

Były też kosztowne projekty, realizowane przez poszcze-
gólne placówki oświatowe, o których warto wspomnieć. Zespół 
Szkół Nr 2 realizował projekt finansowany z EFS pn. „Kształcimy 
fachowców – zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZS Nr 
2 szansą na lepszą zawodową przyszłość” (Włochy). Wartość 
projektu, a tym samym wartość dofinansowania, wynosi 280 
870 zł. 

Projekt „Profesjonalny Elektryk – technicy z Zespołu 
Szkół Nr 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” o wartości 325 
1860 zł, w całości finansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej. 

Zespół Szkół w Mszczonowie realizuje projekt wspófi-
nansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej 
Agencji Erasmus + pn. „Ruszamy do Europy – mój rozwój zawo-
dowy to moja szkoła”. Wartość projektu wynosi 533 032 zł. 

W roku szkolnym 2019/20 aż 30 uczniów Zespołu Szkół 
w Mszczonowie wyjedzie na Litwę w ramach wymiany kultu-
rowej - „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”. Wyso-
kość dofinansowania to 158 948 zł. 

Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach realizuje projekt współ-
finansowany ze środków UE EFS pn. „Mobilny obywatel współ-
czesnej Europy – praktyki zawodowe dla uczniów klas hotelar-
skich w Grecji 2019/2020”. Wartość projektu, w tym wysokość 
dofinansowania, wynosi 281 800 zł. 

W czerwcu 2019 r. zakończono realizację projektu „Klik 
na TIK w Wiskitkach”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 152 037 zł. 

Nowy projekt z Erasmus „Praktyki zagraniczne szansą na 
rozwój zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. w Wiskit-
kach” - przyznane dofinansowanie wynosi 233 155 zł. Liceum 
Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej zakończyło reali-
zację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Akademia kompetencji”. Całkowita wartość 
projektu to 672 496 złotych, z czego wysokość uzyskanego dofi-
nansowania to 631 096 zł. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-

wawczy w Żyrardowie zakończył realizację projektu 
współfinansowanego ze środków UE - pn. „Równe 

szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim”. Wartość 
projektu to 539 565 zł.

Mieszkańcy powiatu oczekują od Pani, że polepszy się stan 
dróg powiatowych. W tym temacie jest bardzo wiele do 
zrobienia. Jakie są plany Zarządu Powiatu w tej kwestii?

Na swoją rocznicę dostałam właśnie drogowy prezent. 
Dobiegają bowiem akurat końca prace na odcinku drogi powia-
towej Górki - Wola Polska. Oczywiście, zdaję sobie świetnie 
sprawę z olbrzymich oczekiwań Mieszkańców w zakresie 
potrzeb remontowych na drogach powiatowych i dlatego 
naprawdę mocno skupiam swą uwagę na tym temacie. Śmiem 
twierdzić, że na obecnym etapie, to właśnie inwestycjom 
drogowym poświęcam najwięcej czasu. 

Plany drogowe częściowo już zrealizowane są niebaga-
telne. Wartość planowanych prac sięga ponad 40 mln złotych. 
Z tej kwoty przynajmniej 50% pochodzić będzie z Funduszu 
Dróg Samorządowych (FDS), zaś na przebudowę drogi Wręcza – 
Mszczonów otrzymaliśmy aż 80% dofinansowania z FDS. Tak czy 
inaczej za tę pokaźną sumę planujemy powstanie następujących 
odcinków: Wola Polska – Górki (rozbudowa - tu prace dobiegają 
już końca), Miedniewice – Oryszew – Szymanów (przebudowa), 
Wręcza - Mszczonów z wiaduktem nad magistralą kolejową 
CMK (rozbudowa) i droga w Badowie Górnym (przebudowa). 

Do tego trzeba jeszcze doliczyć trzy projekty, które 
złożyliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych w konkursie 
sierpniowym (przy założeniu, że otrzymają dofinansowanie). 
Pierwszy wniosek obejmuje remont trzech ulic powiatowych na 
terenie Żyrardowa: Skrowaczewskiego (od 1 Maja do Nietrzebki), 
Pileckiego (od Kapitana Pałaca do Mireckiego) oraz Mirec-
kiego (od Pileckiego do rowu przy Szkole nr 6). Drugi wniosek 
dotyczy remontu dróg powiatowych: Żyrardów – Korytów - 
Radziejowice, ciąg drogi Puszcza Mariańska - Mszczonów oraz 
odcinka drogi Kozłów Szlachecki – Nowa Sucha - Guzów (Gmina 
Wiskitki). Natomiast trzeci wniosek został złożony na rozbu-
dowę drogi w Korabiewicach (odcinek pomiędzy Szkołą Podsta-
wową, a kościołem). 

Najbardziej zaangażowane są dwa projekty drogowe 
z Gminy Wiskitki i jeden z Gminy Puszcza Mariańska. Na prze-
budowę drogi powiatowej Szymanów - Oryszew-Miednie-
wice, współfinansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych, 
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019” podpisaliśmy porozu-
mienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Wiskitki. 
Wspomniana umowa zawarta została w dniu 26 lipca i dotyczy 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem 
na realizację tego zadania. Kwota, jaką wsparła nas gmina to ok. 
2,3 mln zł.

Przy każdej inwestycji drogowej współdziałamy 
z władzami gminnymi. Poszczególne gminy współfinansują 
powiatowe inwestycje drogowe, realizowane na ich terenach. 
Również w dniu 26 lipca z przedstawicielami Gminy Wiskitki 
podpisane zostało drugie porozumienie o pomocy finansowej 
w postaci dotacji celowej w wys. Ok. 170 tys. zł (wkład powiatu 
to również ok. 170 tys.) z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków”.

Mój wspomniany „rocznicowy prezent”, czyli realizowana 
rozbudowa drogi powiatowej Puszcza Mariańska - Mszczonów 
na odcinku Wola Polska – Górki – to niemalże 4 km. wyremon-
towanej nawierzchni! Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 
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4,5 mln zł. Wkład własny gminy Puszcza Mariańska, to ponad 
1,8 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
(czyli z budżetu państwa) osiągnie ponad 2,4 mln zł. 

Rozmawiając o drogach muszę jeszcze wspomnieć o: 
przebudowie drogi powiatowej nr 4725W (Mszczonów - Piekary 
– Wygnanka – granica województwa - Cychry) na dwóch odcin-
kach. Te prace były dofinansowane w ramach środków budżetu 
samorządu woj. mazowieckiego. Na pierwszy odcinek powiat/
gmina wydała przeszło 142 tys. zł, zaś z budżetu Województwa 
Mazowieckiego przeznaczono 80 tys. zł. Na drugi odcinek 
gmina Mszczonów przeznaczyła ok. 21 tys. zł., powiat ok. 146 
tys. zł. oraz 146 tys. złotych pochodziło z budżetu samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Ponadto zostanie wykonana 
dokumentacja projektowa na rozbiórkę i budowę mostu w ciągu 
drogi nr 4725W w Wygnance (40 tys. zł). 

Podczas tej rozmowy nie sposób pominąć sprawy szpitala. 
Kluczowe dla całego powiatu jest jego sprawne działanie. Jak 
władze powiatowe radzą sobie w tej trudnej sprawie i jaka jest 
obecna kondycja spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego?

Przed wakacjami po niemalże półrocznych, intensywnych 
zabiegach ze szczególnym zaangażowaniem koalicjanta Zarządu 
Powiatu, czyli Forum Samorządowego, udało się uzyskać dofi-
nansowanie na termomodernizację dwóch najważniejszych 
pawilonów szpitalnych A i B. Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego otrzymało na ten cel niemalże 6,4 mln zł. Warto 
podkreślić, że wniosek, zawierający plan tej termomodernizacji 
został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
jeszcze w 2016 r. 

Pomimo uzyskanych pozytywnych ocen cały czas szpital 
nie otrzymywał jednak dofinansowania. Dopiero w tym roku 
udało się umowę sfinalizować. Zakończenie termomoderni-
zacji przewidywane jest na rok 2021. Cieszę się z pozyskanych 
środków, a jednocześnie zdaję sobie sprawę jak długa droga 
nas jeszcze czeka do pełnego zrealizowania tego zadania. Tym 
bardziej, że po aktualnym oszacowaniu tej inwestycji trzeba 
będzie dołożyć ok. 2 mln zł.

Początek kadencji nowych władz powiatowych był 
zdominowany sprawami związanymi ze szpitalem, jego trudną 
sytuacją finansową, a także uporządkowaniem kwestii Zarządu, 
Dyrekcji i Rady Nadzorczej Spółki Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego. Sam wybór prezesa Spółki wzbudzał olbrzymie 
emocje. Teraz sprawa jest już zamknięta i wszyscy oczekujemy, 
że nowy Prezes wykaże się gospodarnością. 

Podsumowując - mamy nowy Zarząd szpitala i na pewno 
będę oczekiwała od niego, aby pozytywne zmiany dotyczyły nie 
tylko kwestii poprawy użyteczności i wyglądu obiektów szpital-
nych, ale przed wszystkim samego działania tej jakże potrzebnej 
instytucji, która musi stać się przyjazną dla pacjentów. Miesz-
kańcy Powiatu muszą mieć dostęp do należytej opieki 
medycznej. Zarząd Powiatu, na którego czele stoję, wymaga od 
nowych władz Spółki, aby strategia zrównoważonego rozwoju 
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego była bezwzględnie 
i sumiennie realizowana. 

O jakich sprawach chciałaby Pani jeszcze wspomnieć na zakoń-
czenie naszej rozmowy, podsumowującej pierwszy rok Pani 
pracy na stanowisku starosty? 

Po pierwsze cały czas próbuję wraz z całym Zarządem 
Powiatu znaleźć sposób na rozbudowę Środowiskowego Domu 
Samopomocy (ŚDS). Będzie to jedynie możliwe przy współ-
pracy z władzami miasta Żyrardowa, ponieważ powiat nie 
posiada żadnych lokali, jakie można byłoby zaadoptować na tą 
placówkę. Przypominam, że aktualnie są możliwości pozyskania 
dodatkowych funduszy na rozbudowę ŚDS-u i należy tę szansę 
wykorzystać. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żyrardowie jest 
jednostką organizacyjną powiatu żyrardowskiego, finansowaną 
w formie jednostki budżetowej – jako zadanie zlecone przez 
Wojewodę Mazowieckiego z budżetu państwa. Obecnie 
z ŚDS-u w Żyrardowie korzysta 25 osób upośledzonych 
umysłowo, ale faktyczne potrzeby przemawiają za znacznym 
zwiększeniem dostępnej liczby miejsc. Podstawowym zadaniem 
i głównym celem tej placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności jej podopiecznych, niezbędnych do możliwie 
samodzielnego życia. 

Po drugie, pamiętamy o dzieciach z terenu naszego 
Powiatu, którym nie dane jest cieszyć się bezpieczną rodziną. 
Podpisaliśmy umowę na prowadzenie placówki interwencyjnej 
w ramach Projektu „Promyk dla dziecka - stworzenie Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej typu interwencyjnego”. Dofinan-
sowanie na ten cel z EFS, to ponad 1,1 miliona złotych. Wkład 
własny powiatu wyniesie ponad 85 tys. zł. Placówka interwen-
cyjna jest nam bardzo potrzebna. Będzie ona pełnić niezwykle 
ważną rolę w kształtowaniu prawidłowych działań w zakresie 
pomocy społecznej. Dzięki niej stworzone zostaną miejsca 
w bliskiej odległości dla najbardziej pokrzywdzonych dzieci, 
które z różnych powodów muszą zostać zabrane ze swoich 
rodzinnych domów. 

Po trzecie chcemy wspierać osoby, które z różnych 
powodów nie mogą znaleźć dla siebie miejsca pracy. Spół-
dzielnia Socjalna, która niebawem powstanie w Żyrardowie 
zostanie utworzona w dużej części dzięki kreatywności dyrektor 
PCPR-u. Udziałowcami naszej powiatowej Spółdzielni będą 
gminy tak więc nie tylko żyrardowianie będą mogli z niej korzy-
stać. Sądzę, że przyszli pracownicy Spółdzielni Socjalnej będą 
w pierwszej kolejności zajmować się porządkowaniem terenów 
zielonych, a także pracować, jako opiekunowie osób starszych. 

Na zakończenie pragnę powiedzieć o bardzo ważnej dla 
mnie inwestycji, jaką jest modernizacja, kapitalny remont oraz 
budowa boiska i zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie. Na mój wniosek zabez-
pieczono w projekcie budżetu na rok 2020 oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej (WPF) kwoty: w roku 2020 – 1,6 mln zł, 
w roku 2021 – 2,3 mln zł, w roku 2022 – 2,2 ml zł. Przy takich 
zwiększeniach zaangażowanie Powiatu od początku realizacji 
tego zadania inwestycyjnego wyniesie ponad 7,1 mln zł. Do tej 
pory bowiem zostały wykonane: generalny remont budynku 
na potrzeby przedszkola specjalnego dla dzieci autystycznych, 
dokumentacje projektowe, remont pomieszczeń na potrzeby 
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego. 

Zabezpieczenie w budżecie oraz WPF takich kwot 
pozwoli na realizację inwestycji w części dotyczącej przebudowy 
budynku i internatu oraz budowy boisk i zagospodarowania 
terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrar-
dowie. Kwoty te oparte są na kosztorysie inwestorskim, będącym 
integralną częścią 
projektu budowla-
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Rozmowa z przewodniczącą Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej Barbarą Gryglewską. 

Pani Przewodnicząca, minął pierwszy 
rok nowej, pięcioletniej kadencji Rady 
Miejskiej. Jest Pani przedstawicielką 
mszczonowskiego samorządu z dużym 
doświadczeniem. Czy mogłaby Pani dla 
naszych Czytelników dokonać oceny 
początku nowej kadencji? 

Jest ona bardzo owocna. W tym roku zrealizowane zostały 
wszystkie zaplanowane inwestycje, za wyjątkiem rozpoczętego 
pierwszego etapu rewitalizacji parku. Jednak tu wina leży po 
stronie pierwotnego wykonawcy, a po rozpisaniu nowego prze-
targu inwestycja ma się zakończyć do sierpnia roku 2020. Można 
więc bez obaw rzec, że władze samorządowe sukcesywnie reali-
zują program inwestycyjny. 

Wciąż pozyskują też nowe firmy, które oferują Mieszkańcom 
miejsca pracy i zapewniają dochody do miejskiego budżetu. 
W przyszłym roku będziemy obchodzić 30-lecie samorządności 
i właśnie w tym jubileuszowym roku wszystko wskazuje na to, że 
na naszym terenie zaczną działać trzy, duże, nowe firmy, a także 
rozpocznie swą działalność wodny park rozrywki Suntago. To 
będzie bardzo dobry rok dla Mszczonowa. 

Jakie to będę firmy, o których Pani wspomniała? 
Nie jest już tajemnicą, że w naszej dzielnicy przemy-

słowej powstają hale Pepsico oraz Rector. Pierwszej firmy 
chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a druga specjalizuje 
się w produkcji elementów strunobetonowych. Trzecia firma 
będzie firmą amerykańską, ale szczegółów tej inwestycji nie 
powinnam jeszcze podawać do publicznej wiadomości. Uczyni 
to niebawem gospodarz gminy – pan burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek. 

Rozumiem, że pozytywnie ocenia Pani wysiłki całego samo-
rządu na rzecz rozwoju Gminy Mszczonów, a jakimi osiągnię-
ciami może się Pani poszczycić jako radna w swoim okręgu? 

Mieszkańców Osiedla Dworcowa III w Radzie Miejskiej 
reprezentujemy wspólnie z radnym Robertem Głąbińskim, więc 
będę mówić o naszych wspólnych osiągnięciach. Na przełomie 
kadencji zmodernizowana została na naszym osiedlu ulica Jeży-
nowa. Teraz pięknieje ulica Brzoskwiniowa i teren przy stadionie 
Mszczonowianki. Trwa porządkowanie i upiększanie terenów 
osiedla. Sukcesywnie wraz z radnym Głąbińskim realizujemy 
punkt po punkcie z naszych programów wyborczych. Jesteśmy 
członkami Forum Samorządowego, a ten Komitet Wyborczy 
zawsze wypełniał swój program. Jestem przekonana, że tak 
będzie również w tej kadencji. 

Jest pani przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej, więc pomówmy przez chwilę o kondycji 
placówek oświatowych na terenie gminy. 

Sprawy oświatowe są szalenie ważne dla władz samorządo-
wych, ale jednocześnie bardzo trudne i kosztowne. Wystarczy 
tylko zauważyć, iż w ostatnich trzech latach różnica pomiędzy 
subwencją oświatową, jaką otrzymujemy na funkcjono-
wanie naszych szkół, a realnymi kosztami utrzymania naszych 
placówek szkolnych zwiększyła się już do 11 milionów złotych. 
Taką kwotę gmina musi dopłacać z własnego budżetu. 

Pieniądze, jakie są przeznaczane ze środków gminnych na 
utrzymanie szkół są naprawdę olbrzymie. Najgorsze, że finan-
sowe nożyce subwencji wciąż się rozwierają. Coraz więcej gmina 
musi ze swych środków dokładać, aby wszystkie szkoły mogły 
funkcjonować na dotychczasowym poziomie. Dobrze, że nasz 
samorząd dzięki zasobności budżetu jeszcze radzi sobie z tym 
problemem, ale przecież nie wszystkie polskie gminy mają takie 
możliwości finansowe. Ufam, że w tej kadencji parlamentarnej 
sprawa urealnienia subwencji oświatowej zostanie pozytywnie 
rozwiązana. 

Z rzeczy optymistycznych, dotyczących naszych szkół, należy 
wspomnieć o tym, co już rozpoczęło się w Lutkówce w ostatnią 
niedzielę listopada. Obchodzono tam stulecie szkoły. Wcho-
dzimy w ten okres, gdy będziemy po kolei świętować te zacne 
wiekowe rocznice. Odradzające się Państwo Polskie po roku 
1918 wybuchało także inicjatywami oświatowymi. Dziś wspo-
minamy tamtą radość naszych Przodków z odzyskanej niepod-
ległości. Wspominamy jej dzieła i kontynuujemy ich pracę. 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej będzie 

nego i zabezpieczają 50% wartości inwestycji. O brakujące 50% 
Powiat Żyrardowski będzie ubiegał się ze środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, których w województwie mazowieckim dysponentem 
jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 
Obecnie przygotowywany jest przez Wydział Oświaty wniosek 
o dofinansowanie inwestycji. Dokumentacja aplikacyjna 
zostanie złożona do końca listopada. Zakres inwestycji: przebu-
dowa i adaptacja pomieszczeń wewnątrz Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie, to odzyskanie i utwo-
rzenie ok. 1065 m2, które zostaną wykorzystane na specjali-
styczne gabinety terapeutyczno- edukacyjne, sypialnie i łazienki 
w internacie, zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska 
wielofunkcyjnego i placu zabaw do zajęć integracji sensorycznej 

i usprawniania ruchowego, dojazd z bocznej i głównej bramy, 
dodatkowe miejsca parkingowe dla rodziców dzieci - budowa 
boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i rehabilitacji dla dzieci 
niepełnosprawnych, wymiana ogrodzenia, ciągi komunikacyjne, 
mała architektura ogrodowa, oświetlenie terenu. Kosztorysowa 
wartość robót, to ok. 12,1 mln zł (taka też jest wartość wniosku 
o dofinansowanie).

Dziękuję za podanie naprawdę szczegółowych informacji, 
które z pewnością zainteresują naszych Czytelników. Życzę, 
aby kolejny rok pracy Pani Starosty był równie owocny. 
Dziękuję bardzo.

MM

Wywiad

Nie tylko historia, ale także 
teraźniejszość oraz przyszłość…

WIEŚCI Z RATUSZA
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wspierać uroczystości rocznicowe, jakie będą się planowane 
w naszych placówkach oświatowych. 

Nie ma w naszej radzie Komisji Historii Lokalnej, ale gdyby 
takowa powstała, to z pewnością  zostałaby Pani jej przewod-
niczącą. Pytanie o los mszczonowskich Izb Pamięci należy więc 
kierować do Pani. Co z naszymi Izbami Pamięci i ich powięk-
szającymi się  zbiorami? Budynek Izby Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej jest w złym stanie technicznym. Jego piwnice zostały 
zalane i nie nadają  się  użytkowana, a tam przecież znajdo-
wała się  część ekspozycji. Teraz zacieki pojawiają się  także na 
sufitach pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze.

W kwestii Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej czekają  nas 
wielkie zmiany. Przejmujemy budynek po stary komisariacie 
i niebawem tam zaczną  się  prace budowalne. Po ich zakoń-
czeniu do nowego obiektu przeniesione zostaną wszystkie 
zbiory IPZM.  Z chwilą zakończenia przeprowadzki powstanie 
kompleks historyczny oparty o dwa obiekty – ten zlokalizowany  
na działce po starym komisariacie i ten, w którym jest Izba 
Pamięci Rodu Maklakiewiczów. Ulica Kościuszki i Młynarska, to 
taka nasza mszczonowska starówka, uwieńczona przepięknym 
budynkiem kościoła farnego. Dobrze, że właśnie w tym miejscu 
tworzy się nasze historyczne centrum. Oczywiście wciąż pamię-
tamy też  o innych mszczonowskich zabytkach, chociażby tych, 
jakie znajdują  się  na mszczonowskich nekropoliach. Szukamy 
programu grantowego, który pomoże przeprowadzić renowację 
zabytkowej kaplicy na starym cmentarzu. Na pochwałę zasłu-
guje też  działalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego, którego jestem członkinią. Pasjonaci historii lokalnej z  
MSH, rekonstruktorzy, strzelcy, a w tym roku także harcerze -  1 
listopada przeprowadzili kolejną  już  zbiórkę funduszy na reno-
wację zabytkowych nagrobków mszczonowskich  nekropolii. 
W tym roku, w ramach zbiórki pozyskano kwotę   blisko – 6300  
zł . Zostanie ona przeznaczona na rozpoczęcie renowacji znisz-
czonego nagrobka Marianny z Wróblewskich Sarosiek, zmarłej 
w 1898 roku. Mogiła znajduje się w północno - zachodnim rogu 
nowego cmentarza. Uczestniczyłam w tegorocznej zbiórce 
osobiście. Wzięła w niej także udział pani starosta  Beata  
Sznajder. Tak jak już wspomniałam byli też  z nami: rekonstruk-
torzy z GRH STRZELCY im.31 pSK,  harcerze z 17 RDH PHOENIX 
oraz Strzelcy Rzeczypospolitej z Jednostki Strzeleckiej  5132.

Warto wspomnieć, że dzięki listopadowym zbiórkom MSH  
udało się  już  ocalić  od zniszczenia kilka nagrobków.   To 
szalenie ważne, gdyż  Mszczonów jest tak ubogi w zabytkowe 
obiekty, że każdy uratowany  element, świadczący o prze-
szłości miasta staje się  niemalże bezcenny dla zachowania 
naszej mszczonowskiej tożsamości. Pieniądze pozyskane w tym 
roku posłużą  na przeprowadzenie prac renowacyjnych  wspo-
mnianego nagrobka  Marianny z Wróblewskich Sarosiek. Jego 
całkowita  renowacja została oszacowana na około 25 tysięcy 
złotych. Przypomnijmy, że w 2018 roku do puszek wolonta-
riuszy kwestujących na mszczonowskich nekropoliach trafiło 
niemalże  6600 zł. Efektywność obu zbiórek jest porówny-
walna. Świadczy, to o tym, iż  poparcie mieszkańców miasta  
oraz gości,  odwiedzających nekropolię  Mszczonowa,  dla idei 
ratowania miejscowych zabytków wciąż  pozostaje na wysokim 
poziomie.  Należy dodać, że  za pieniądze pozyskane z wcze-
śniejszych zbiórek odrestaurowane zostały nagrobki: śp. burmi-
strza Franciszka Kumorskiego i jego żony śp. Stefanii Walentyny 

z Pogorzelskich (mogiła dawnego burmistrza Mszczonowa i jego 
małżonki znajduje się na nowym cmentarzu, tuż przy dzwon-
nicy), byłego proboszcza Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela 
(budowniczego kościoła) śp. ks. Marcina Polkowskiego (lok. 
na starym cmentarzu), śp. księdza Józefa Filipowicza (lok. na 
starym cmentarzu) i płyta nagrobna z mogiły śp. Walerii Reut-
towiczowej (lok. na starym cmentarzu – przy nagrobku wspo-
mnianego ks. Filipowicza). Ze zbiórek organizowanych przez 
MSH sfinansowane też zostało lapidarium przy wspomnianych 
mogiłach kapłanów na starym cmentarzu, a także pobudowany 
został grób zasłużonych na lokalnej społeczności dziedziców 
majątku Gnojna śp. Eugenii i Henryka Bieleckich (lok. nowy 
cmentarz). W grupie lokalnych pasjonatów historii zadbaliśmy 
też  o odnowienie leśnej mogiły nieznanego żołnierza wrześnio-
wego, jaka znajduje się  na terenie Gnojny. 

Dziękuję za rozmowę i na zakończenie spytam jeszcze, 
czego z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia można 
życzyć tak aktywnej osobie jak Pani? 

Osobiście proszę o zdrowie i siły dla dokończenia realizacji 
rozpoczętych już projektów, zarówno tych samorządowych, 
historycznych jak też… osobistych. 

Niech tak się stanie. Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję i życzę spełnienia marzeń wszystkim Czytelnikom 

„MM”. Zdrowych, Pogodnych i Spokojnych Świąt Bożego Naro-
dzenia dla Wszystkich Mieszkańców Gminy Mszczonów. 

Rozmowę przeprowadził: Mateusz Milczarek 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Zygmunta Kobierskiego
Zasłużonego samorządowca Ziemi Mszczonowskiej

Radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie w latach 
1990-1998

Sołtysa sołectwa Badowo-Dańki w latach 1988-2014

Rodzinie i bliskim 

składamy 

najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych 
trudnych chwilach

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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W Gminie Mszczonów na przełomie listopada i grudnia 
odbyły się coroczne spotkania przedstawicieli samorządu 
z Mieszkańcami. Pierwsze z nich miało miejsce w Bobrow-
cach w piątek 15 listopada, natomiast kolejne odbywały się 
w: Lutkówce 18.11, Mszczonowie 19.11, Piekarach 21.11, 
Osuchowie 22.11 i we Wręczy 2.12. Każde ze spotkań otwierał 
lokalny radny. W spotkaniach oprócz radnych uczestniczyli 
też: burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski. Na kilku spotkaniach obecne też 
były: starosta Beata Sznajder, wiceburmistrz Halina Wawruch 
i naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej UM Renata Wolak. 

Przedstawiciele samorządu w trakcie zebrań składali 
Mieszkańcom relacje ze zrealizowanych działań inwestycyjnych, 
a także przedstawiali plany na kolejne lata kadencji (2018-23). 
Odpowiadali ponadto na pytania przybyłych na spotkania osób. 
Przewodniczący RM Łukasz Koperski zabierając głos na poszcze-
gólnych spotkaniach wyjaśniał Mieszkańcom, że głównym 
celem zebrań jest sukcesywne i szczegółowe rozliczanie 
programów wyborczych, jakie zwycięzcy członkowie Komitetu 
Wyborczego FORUM SAMORZĄDOWE ogłosili podczas ubiegło-
rocznej kampanii. Łukasz Koperski podkreślał, że radni z FORUM 
zawsze wypełniali składane obietnice i jego obowiązkiem, jako 
przewodniczącego Rady Miejskiej jest dopilnowanie, aby także 
w tej kadencji jak najwięcej inwestycji, wchodzących w skład 
programu FS zostało wykonanych.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek rozpoczynając swoje 
wystąpienia podkreślał natomiast, że przyjęta w gminie zasada, 
iż pierwszeństwo mają te inwestycje, na które uda się pozyskać 
dofinansowanie zewnętrzne nadal obowiązuje. Dzięki temu 
można zrealizować o wiele więcej i efektywniej wykorzystywać 
zasoby gminnego budżetu. 

Pod względem skuteczności inwestycyjnej rok 2019 
– zdaniem burmistrza Kurka- należy uznać za całkiem udany. 
Okazuje się bowiem, że niemalże wszystkie zaplanowane przed-
sięwzięcia udało się w ciągu ostatnich 11 miesięcy zrealizować. 
Właściwie nie powiodła się jednie rewitalizacja parku pomiędzy 
ratuszem, a kościołem farnym. Prace prowadzone na tym 
obiekcie zostały przerwane z powodu problemów finansowych 
wykonawcy. Gmina zmuszona została do rozpisania nowego 

przetargu. Ten został już rozstrzygnięty i wszystko wskazuje na 
to, że mszczonowianie po nowych alejkach parkowych będą 
mogli się przechadzać już w sierpniu 2020 roku. 

Najtrudniejszym tematem poruszanym, podczas wszyst-
kich spotkań był temat znaczącej podwyżki opłat za odbiór 
śmieci. W naszej gminie opłata miesięczna za odbiór segrego-
wanych odpadów od jednej osoby z 10 złotych wzrosła do 25 
złotych. Decyzję taką powzięto na listopadowej Sesji Rady Miej-
skiej. W sąsiednich gminach nowe stawki – co podkreślali samo-
rządowcy - są przeważnie jeszcze wyższe: Wiskitki (33 zł), Grójec 
(34 zł), Pniewy (28 zł), Puszcza Mariańska (29 zł), Jaktorów 
(25 zł), Radziejowice ( 19 zł – do końca roku, a następnie 34 
zł). Tak duża podwyżka wynika głównie z nowych, niekorzyst-
nych uregulowań cenowych za składowanie odpadów (wzrost 
tzw. opłaty środowiskowej). Samorządowcy tłumaczyli Miesz-
kańcom, że gminy nie mogą zarabiać na zbiórce odpadów, 
a także nie mają możliwości ich dotowania. Ich rola ogranicza 
się do wyłonienia w drodze przetargu firmy, która będzie 
obsługiwać teren gminy pod względem zbierania i wywożenia 
odpadów. Problem polega na tym, że do takich przetargów 
zgłasza się z reguły jedna firma i właściwie to ona narzuca 
gminie swoje ceny. Nie ma więc możliwości ich negocjowania. 
Realny sposobem na obniżenie stawek pozostaje więc uszczel-
nianie systemu zbiórki, czyli dopilnowanie, aby mieszkańcy 
uczciwie płacili śmieciowy podatek i nie zatajali faktycznej ilości 
osób, zamieszkujących w danych posesjach. Można też naci-
skać na Rząd, aby przystąpił do budowy regionalnych spalarni 
odpadów, które byłyby w stanie bezpiecznie spalać tzw. RDF, 
czyli śmieci, mające wartość energetyczną, niezdatne do recy-
klingu. Na dzień dzisiejszy jest to jednak mało prawdopodobne, 
więc trzeba naciskać na zmniejszenie wspomnianej, urzędowej 
stawki za składowanie odpadów. 

Z tego powodu samorządowcy zachęcali Mieszkańców do 
podpisywania się na listach poparcia dla petycji, jaką Konwent 
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów złoży we właściwym mini-
sterstwie. Burmistrz Kurek jest przewodniczącym Mazowiec-
kiego Konwentu i zapewniał, że na pewno nie zaniedba sprawy, 
tylko będzie się u rządzących upominał wraz z innym samorzą-
dowcami o urealnienie pozawyżanych - jego zdaniem - opłat. 
Tak samo samorządowcy, skupieni w Konwencie zamierzają 
protestować w sprawie niedoszacowanych subwencji oświato-
wych. Okazuje się, że w przeciągu ostatnich trzech lat różnica 
pomiędzy pieniędzmi, przekazywanymi w ramach subwencji 
oświatowej, a faktycznymi kosztami utrzymania placówek 
szkolnych, podległych naszej Gminie, przekroczyła już kwotę 2 

Samorząd

Spotkania samorządowe 2019 

WIEŚCI Z RATUSZA
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milionów złotych. Ogólnie dalsze dociążanie samorządów kolej-
nymi zadaniami i odbieranie mu funduszy na wykonywanie już 
powierzonych wcześniej zadań zakończy się- zdaniem burmi-
strza Kurka – tragicznie. Już teraz około 800 gmin w Polsce nie 
dysponuje nadwyżką inwestycyjną, czyli nie może wykazać prze-
wagi dochodów na wydatkami. Takie gminy nie są się w stanie 
rozwijać. W dłuższej perspektywie takie słabe samorządy będą 
bankrutować.

Gminę Mszczonów ratują dochody, uzyskiwane dzięki 
licznym firmom, zlokalizowanym w naszych dzielnicach przemy-
słowych. Warto więc przy okazji odnotować, że lista mszczonow-
skich inwestorów jeszcze się powiększy. Osoby uczestniczące 
w zebraniach samorządowych usłyszały m.in, że na początku 
roku otwarty zostanie park Suntago we Wręczy. Trwają już szko-
lenia pracowników do tego niezwykłego kompleksu. W dalszej 
części rozbudowy tej olbrzymiej inwestycji powstaną dwa hotele 
z podziemnymi przejściami do obiektów basenowych. Powięk-
szony też zostanie teren pod domki typu bungalow. Docelowo 
ma być 200 takich obiektów. Na następnych 30 hektarach 
zacznie równocześnie powstawać park rozrywki z rollercoaste-
rami. W miejskiej dzielnicy przemysłowej już niebawem otwarte 
zostaną hale Pepsico oraz Rector (produkcja elementów struno-
betonowych). Pojawiły się również zapowiedzi lokalizacji dwóch 
następnych firm, ale ich nazwy burmistrz ma ujawnić dopiero 
wtedy, gdy rozmowy z inwestorami wejdą w bardziej zaawan-
sowaną fazę. Poza tym uzbrajane są następne tereny inwesty-
cyjne przy Keramzycie. Trwa tam budowa nowej drogi, która 

ma udrożnić komunikacyjnie jakże cenny i dobrze usytuowany 
teren pod budowę nowych przedsiębiorstw. Odblokowanie 
kolejnych terenów inwestycyjnych z pewnością przyciągnie na 
teren gminy następnych inwestorów. Atrakcyjność inwestycyjną 
gminy poprawi dodatkowo planowana modernizacja drogi nr 
5, która przekształcana będzie docelowo w trasę ekspresową. 
Wtedy też zniknie problem korkującego się ronda przy ulicy 
Wschodniej, gdyż ten strategiczny węzeł zyska dodatkowy 
wiadukt, usprawniający ruch na połączeniu dwóch ważnych tras 
(nr „50” i „8”). 

Następne dobre informacje dotyczyły uruchomienia 
połączenia kolejowego do Warszawy. Linia ze Skierniewic przez 
Puszczę Mariańską i Mszczonów przebiegać będzie do Piaseczna 
i dalej na Okęcie. Do stolicy będzie można nią dojechać z Mszczo-
nowa w około 40 minut. W naszej gminie będą docelowo zloka-
lizowane dwa dworce. Wyremontowany zostanie dworzec przy 
ulicy Dworcowej oraz powstaje nowy obiekt w pobliżu Parku 
Suntago.

Niestety obok dobrych informacji na zebraniach poja-
wiały się też skargi. Mieszkańcy wszystkich okręgów czują 
niedosyt jeśli chodzi o gazyfikację. Niewystarczające są też 
postępy prac, związanych z podłączaniem do sieci światło-
wodowej, dającej dostęp do szerokopasmowego Internetu. 
Firmie Orange wyrastają tym samym konkurenci, proponujący 
dołączanie do sieci, poprzez przewody rozwieszane po słupach 
energetycznych. 

Najwięcej czasu podczas spotkań poświęcano na 
omawianie zrealizowanych i planowanych inwestycji. Z prac 
wykonanych na terenie samego miasta warto wymienić: prze-
budowę ulicy Dworcowej (w tym wybudowanie wzdłuż niej 
nowych parkingów), dokończenie prac na ulicy Jeżynowej oraz 
zmodernizowanie ulicy Brzoskwiniowej z przestronnym parkin-
giem na wysokości stadionu KS Mszczonowianka. Powstał też 
zbiornik retencyjny na wody z kanalizacji deszczowej przy ulicy 
Żyrardowskiej. Wybudowano nowy, przestronny plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Mszczonowie (od strony ulicy Warszaw-
skiej), a także windę zewnętrzną przy budynku MOPS-u (ulica 
Grójecka 45), 

O inwestycjach powiatowych w Gminie Mszczonów 
mówiła obecna na spotkaniu w Mszczonowie starosta Beata 
Sznajder. W tym roku oddany został do użytku kompleks spor-
towy przy LO i ZS w Mszczonowie. Na rok przyszły planowane 
się remonty klas oraz pracowni w obu wymienionych szkołach. 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Pani starosta wspomniała też o pozyskaniu dotacji z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Na drogi w Gminie Mszczonów przezna-
czone zostanie ponad 30 milionów złotych, za które - przy współ-
udziale pieniędzy gminnych- zmodernizowane zostaną: droga 
Mszczonów – Wręcza wraz z wiaduktem nad trasą kolejową CMK 
i fragmenty dróg Mszczonów- Badów oraz Mszczonów – Puszcza 
Mariańska. Powstanie też dokumentacja przebudowy mostu 
w Wygnance oraz modernizacji fragmentów trasy: Mszczonów 
– Piekary – Wygnanka. Z innych przykładów aktywności powiatu 
wspomnieć jeszcze należy o złożeniu wniosku do Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie urucho-
mienia nowych linii autobusowych, co poprawiłyby zdecydo-
wanie funkcjonowanie komunikacji publicznej. Powiat stara się 
także o uruchomienie placówki interwencyjnej, do której trafiać 
by mogły dzieci odbierane z rodzin patologicznych. 

Z planów inwestycyjnych dla miasta Mszczonowa, 
jakie będą realizowane w roku przyszłym lub w nieco dalszej 
perspektywie przedstawiciele samorządu gminnego wyli-
czali: przebudowę ulicy Warszawskiej od ronda przy szkole do 
ratusza, budowę ronda u zbiegu ulic Warszawskiej, Żyrardow-
skiej i Rawskiej, przebudowę ulicy Północnej (z wygospodaro-
waniem nowych miejsc parkingowych od strony Term i basenu 
dla nurków), przebudowę ulicy Szkolnej, wykonanie dokumen-
tacji na potrzeby postawienia budynku z zapleczem dla spor-
towców przy stadionie Mszczonowianki, wykonanie dokumen-
tacji na potrzeby postawienia budynku Centrum Usług Społecz-
nych (w miejscu tzw. starej weterynarii przy ulicy Tarczyńskiej), 
budowę budynku komunalnego w miejscu starego komisa-
riatu (na potrzeby Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej), wyko-
nanie dokumentacji dla drogi, łączącej ulice Fabryczną (przy 
moście) z ulicą Żyrardowską (jej przebieg jest planowany za 
Centrum Wolnocłowym), zakup samochodu z drabiną dla OSP 
Mszczonów i w końcu postawienie z prawdziwego zdarzenia, 
estetycznej toalety publicznej w okolicach rynku. Burmistrz 
zapowiedział także na rok przyszły rozpoczęcie szeroko zakro-
jonego projektu zazieleniania Mszczonowa. Co się zaś tyczy 
inwestycji dalekosiężnych, a zarazem bardzo kosztownych, do 
których samorząd już teraz zamierza się przygotowywać, to są 
nimi: budowa hali widowiskowo- sportowej przy ulicy Warszaw-
skiej (z podziemnym parkingiem i także podziemnym przejściem 
do Szkoły Podstawowej) oraz budowa nowej Szkoły Podsta-
wowej dla Mszczonowa, zlokalizowanej za trasa kolejową Skier-
niewice – Łuków. 

W kwestii planowanych inwestycji na terenie wiejskim 
Gminy wymieniono: rozbudowę i przeprowadzenie termo-

modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lutkówce (wraz 
z zamontowaniem pompy ciepła), budowę wodociągu w Budach 
Zasłona, przeprowadzenie modernizacji trzech remiz strażackich 
(Zbiroża, Grabce Towarzystwo i Piekary), postawienie hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej w Piekarach i wyasfaltowanie 
ulicy Mostowej w Dwórznie. 

Na każdym ze spotkań poruszano też sprawy lokalne, 
czyli takie, które najbardziej interesują Mieszkańców, poszcze-
gólnych okręgów. 

15 listopada w Bobrowcach radna Dorota Kaźmierczak 
wyliczyła inwestycje lokalne, jakie miała w swoim programie 
wyborczym i podzieliła je na te, które już udało się zrealizować 
w pierwszym roku kadencji, a także te, które dopiero są plano-
wane do wykonania. Po stronie zrealizowanych obietnic wybor-
czych znalazły się: oświetlenie uliczne w Małachowszczyźnie 
oraz utwardzenie ulicy Łącznej w Bobrowcach. Na wykonanie 
czekają jeszcze: siłownia zewnętrzna przy Szkole w Bobrowcach, 
oświetlenie na drodze Osuchów- Wygnanka, przebudowa ulicy 
Spacerowej w Bobrowcach oraz remont mostu na ulicy powia-
towej w Wygnance (inwestycja do zrealizowania w porozu-
mieniu ze Starostwem Powiatowym). 

Kolejnym prelegentem bobrowieckiego zebrania 
był wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem radny 
z Osuchowa- Marek Zientek. Omówił on inne bolączki obszarów 
wiejskich Gminny – w tym okolic Bobrowiec- wśród których 
wysokie miejsce zajmuje niestety stan dróg powiatowych. Ich 
nawierzchnie, pomimo wielu poczynionych już inwestycji wciąż 
nie zadowalają. Wiceprzewodniczący zapewnił jednocześnie, 
że samorząd gminny wspólnie ze starostą Beatą Sznajder cały 
czas czynią starania o poprawę nawierzchni tras komunika-
cyjnych, jakie są kluczowe dla naszych obszarów wiejskich. 
W chwili obecnej najpilniejszej interwencji - zdaniem pana 
Zientka - wymagają wybrane odcinki, na drogach powiatowych 
z Badowo- Dańk do Osuchowa i z Osuchowa do Zimnic. Marek 
Zientek poinformował też o sukcesach które powinny ucieszyć 
zarówno mieszkańców Bobrowiec i Osuchowa, a mianowicie 
o mającej się niebawem rozpocząć inwestycji przebudowy 
skrzyżowania u wyjazdu z Osuchowa w kierunku Piekar, a także 
budowie parkingów przy cmentarzu parafialnym. Wiceprze-
wodniczący wspomniał oprócz tego o: powiększeniu cmentarza 
parafialnego, w czym Gmina mocno wspierała Radę Parafialną, 
trwających wciąż zabiegach o pozyskanie bankomatu (jaki ma 
się pojawić w Osuchowie), a także przeniesieniu do Mszczo-
nowa biura Leśnictwa Osuchów. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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W części na dyskusję Mieszkańcy Bobrowiec zabierali 
głos w następujących sprawach: polepszenia oznaczenia ulic 
w Bobrowcach i okolicznych miejscowościach, ustawienia lustra 
drogowego przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i Mszczonow-
skej, zmiany lokalizacji pojemnika PCK w centrum Bobrowiec, 
potrzeby powrotu do Osuchowa placówki pocztowej, dodatko-
wego oświetlenia ulicznego, poprawy nawierzchni wybranych 
ulic, a szczególnie ulicy Mszczonowskiej (przy granicy Gminy 
Mszczonów), postępów w procesie gazyfikacji terenów wiej-
skich, przyłączy do sieci światłowodowej oraz nocnej opieki 
medycznej. 

18 listopada w Szkole Podstawowej w Lutkówce burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek mówił o planach rozbudowy i termomo-
dernizacji Szkoły w Lutkówce. Przypomniał o pobudowaniu przy 
Szkole siłowni zewnętrznej. Dyskutowano ponadto o planach 
gazyfikacji oraz możliwościach podłączenia się indywidualnych 
odbiorców do światłowodu, który zapewnia dostęp do szyb-
kiego Internetu. Tradycyjnym tematem było też omówienie 
kwestii problematycznego skrzyżowania w Chudolipiu. Miesz-
kańcy dowiedzieli się, że w tym miejscu pojawi się rondo. Jego 
pobudowanie ma sfinansować koncern, do którego będzie 
należała stacja paliw, jakiej powstanie jest planowane tuż przy 
trasie nr 50. Uczestnicy zebrania zainicjowali ponadto dyskusje 
na temat częstych awarii linii energetycznych. Na zakończenie 
prezes OSP Zbiroża Mariusz Grzejszczak podziękował burmi-
strzowi i radnym za przekazany w tym roku do jego jednostki 
nowy samochód ratownictwa drogowego. 

19 listopada w sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury mieszkańcy dopytywali przedstawicieli samorządu 
o to, jaki mają plan na poprawę jakości powietrza. Mszczono-
wianie skarżyli się na jakość używanego opału przez niektórych 
sąsiadów. Usłyszeli, że jedną z metod wpłynięcia na stan jakości 
powietrza jest z pewnością realizacja planu dofinansowań do 
wymiany starych pieców na nowoczesne kotły gazowe lub 
ogrzewanie elektryczne. Niestety wszystko wskazuje na to, że 
wypalanie śmieci stanowi wciąż najtańszy sposób ogrzewania 
domów. Czasami nadmierny efekt zadymienia daje też słabej 
jakości węgiel. Dyskutowano ponadto o sposobach na spowol-
nienie ruchu samochodowego na ulicy Grójeckiej, modernizacji 
placu zabaw na Osiedlu Keramzyt, a także podjętej współpracy 
władz samorządowych ze studentami Politechniki Warszawskiej 
- w celu opracowania nowego układu urbanistycznego Mszczo-
nowa. Na zakończenie zebrania poruszony został temat tzw. 
nocnej opieki lekarskiej. 

21 listopada podczas zebrania, jakie odbywało się 
w Szkole Podstawowej w Piekarach mieszkańców ucieszyła 
zapowiedź wybudowania przyszkolnej hali sportowej, jaka 
powinna powstać do 2021 roku. Uczestnicy zebrania dopomi-
nali się o modernizację ulicy Akacjowej, a także przedłużenie 
wodociągu w Budach Zasłona i o rozbudowę sieci oświetle-
niowej (czego należy się spodziewać dopiero wraz z realizacją 
planowanego, ogólogminnego projektu modernizacji oświe-
tlenia ulicznego i drogowego). Miejscowi strażacy uzyskali nato-
miast od radnych i burmistrza zapewnienie, iż mogą liczyć na 
wsparcie w rozbudowie miejscowej strażnicy. 

22 listopada w Osuchowie Józef Grzegorz Kurek, 
zachęcał mieszkańców do tworzenie miejsc noclegowych. Po 
uruchomieniu parku w regionie znacznie wzrośnie popyt na 
tego typu usługi. 

- Apeluję byście, jeśli macie możliwość wygospodaro-
wania pokoje wynajęcia adaptując strych, lub inne budynki 
– róbcie to. Najpierw ludzie szukają miejsce jak najbliżej. Ale 
gdy tam nie będzie, kolejne miejscowości będą zajmowane. 
To naprawdę będzie biznes. Przy pięciu pokojach obłożenie 
na poziomie 60 procent daje przyzwoitą pensję – zachęcał 
burmistrz.

Dobrą informacją dla mieszkańców było też zakończenie 
procedury związanej z przejęciem ziemi na powiększenie cmen-
tarza w Osuchowie. Nowy teren został już poświęcony przez 
biskupa. Wraz z powiększeniem nekropolii przebudowane 
zostanie również przylegające skrzyżowanie.

- Będzie duży parking, toalety. Przebudowa obejmuje też 
przeniesienie kapliczki – wyliczał Marek Zientek.

Poinformował też, że dyrektorzy odpowiadający za 
drogi powiatowe obiecali znaleźć w przyszłym roku pieniądze 
na naprawę fragmentu drogi powiatowej od cmentarza 
w Osuchowie w kierunku Piekar. Problemy dróg powiatowych 
zgłaszanych przez mieszkańców dotyczyły też drogi w kierunku 
Wygnanki. Dopytywano o remont mostu.

- Powiat nie ma pieniędzy. Umówiliśmy się, że zrobimy 
dokumentację na ten mostek a powiat ma się postarać 
o pieniądze na dotację a resztę my będziemy musieli dołożyć. 
Teraz tak się buduje drogi powiatowe, że powiat dostaje dotację 
a wkład własny zapewnia gmina – wyjaśnił kwestię remontu 
burmistrz.

Odrębną kwestią dotyczącą tej drogi jest wycinka gałęzi 
wzdłuż drogi i jej ewentualne poszerzenie lub budowa parkingu 
przy boisku. Jak wyjaśniali mieszkańcy podczas meczów zapar-
kowane wzdłuż drogi auta utrudniają przejazd. Dodatkowo 
problemem są gałęzie, które wystają na drogę.

Zgłaszano również sprawy związane z oświetleniem, m. 
in. w Budach Strzyżach na ulicy Królewskiej. Nowe słupy, wymie-
nione przez zakład energetyczny stanęły w miejscu poprzednich 
w polu. W efekcie nie mogą posłużyć do powieszenia lamp. 
Problem stanowią też lampy w samym Osuchowie, wzdłuż alei 
lipowej. Są daleko od drogi, a gdy na drzewach pojawiają się 
liście na drzewach światło nie dociera do drogi.

Mieszkańcy chcieli tez rozwiać obawy związane 
z plotkami o rzekomym powstaniu kolejnej żwirowni. Plotki 
zaczęły się, gdy firma Budokrusz zaczęła skupować ziemię. 

- Żwirownie, które są mogą ulec powiększeniu o przylega-
jące działki. Absolutnie nie ma takiej opcji, by powstawały nowe 
dziury. O tym czy będzie żwirownia decyduje Rada Miejska, a na 
razie nie ma zgody na powstawanie nowych – uspokajał Józef 
Grzegorz Kurek.

Pojawił się również temat skrzyżowania w Chudolipiu 
na drodze DK 50. Od lat jest ono zmorą kierowców. Dochodzi 
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na nim często do wypadków a mieszkańcy od lat apelują o jego 
przebudowę. Jak wyjaśniał burmistrz, przy skrzyżowaniu ma 
powstać stacja paliw Orlen wraz z parkingiem dla aut ciężaro-
wych. GDDKiA wyraziła zgodę o ile firma zmodernizuje skrzy-
żowanie i wybuduje rondo. Firma się zgodziła. Dobiega końca 
procedura związana z ochroną środowiska. 

- Jeśli firma się wycofa z inwestycji i rodna nie zrobi, to 
na własny koszt zrobimy projekt sygnalizacji świetlnej i zmusimy 
zarządcę drogi do jej budowy – informował burmistrz.

Wyjaśniono też kwestie odbioru odpadów wielkogaba-
rytowych. Docierały bowiem sygnały od mieszkańców, od który 
nie zostały one odebrane. Jak mówił Marek Zientek, ważne jest 
zgłoszenie wystawienia odpadów w gminie, by firma wiedziała 
co i gdzie ma odebrać i mogła się do tego przygotować. 

Problem stanowi też komunikacja autobusowa Osuchowa 
z Mszczonowem. Jak mówiła Aneta Szczepańska, sołtys Zimnic, 
uczniowie szkół średnich, kończąc lekcje po godzinie 16 nie mają 
jak wrócić do domu. Jak wyjaśnił Józef Grzegorz Kurek, szkoły 
średnie podlegają powiatowi i to tam należy zgłaszać tego typu 
sprawy.

Obecni na zebraniu strażacy apelowali, by w dożyn-
kach, które dorocznie odbywają się w Osuchowie brało udział 
więcej reprezentacji jednostek OSP. Jak mówili zwykle są to trzy 

jednostki. Samorządowcy wyjaśniali ,że wiele osób nie odpo-
wiada na zaproszenie. Lista gości co roku liczy około 170 osób 
ale pomimo tego część z nich nie przyjeżdża.

2 grudnia we Wręczy podjęty został temat modernizacji 
drogi do Mszczonowa i naprawy wiaduktu nad trasą kolejową 
CMK w Lublinowie. Inwestycje te rozpoczną się już na początku 
roku 2020. Droga ta będzie też posiadała ścieżkę rowerową, co 
jest niezwykle ważne w kontekście planowanego na przyszły rok 
otwarcia Parku Wodnego Suntago. Podobnie jak podczas zebrań 
w innych miejscowościach sporo czasu poświęcono planom 
gazyfikacji oraz możliwości podłączenia się indywidualnych 
odbiorców do światłowodu, zapewniającego dostęp do szero-
kopasmowego Internetu. Mieszkańcy dopominali się też o prze-
budowę ulicy Brzozowej oraz Piaskowej, a także remont drogi 
powiatowej na odcinku Górki – Grabce Towarzystwo. Uczest-
nicy zebrania skarżyli się na to, iż często zamykana jest brama, 
umożliwiająca zjazd z trasy nr 8 w kierunku ulicy Fabrycznej 
(za Karczmą u Wodnika). Podjęto również temat możliwości 
uzyskania dotacji z programu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska pn. „Czyste powietrze”. Na zakończenie zebrania 
strażacy z OSP we Wręczy omówili wyniki przeprowadzonej 
niedawno kontroli sprawności hydrantów. 

MM

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek i Przewod-
niczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski uhonorowali absolwenta 
Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczo-
nowie. Kacper Głąbiński, to najlepszy, tegoroczny maturzysta 
w powiecie żyrardowskim. Pięć ze sprawdzianów wiedzy przed-
miotowej zakończył z maksymalnym wynikiem 100%. Uzyskane 
przez niego rezultaty są jednymi z najlepszych w historii 
Mszczonowa. 

Podczas wręczania symbolicznych podziękowań 
burmistrz i przewodniczący Rady podkreślali, że wyniki te będę 
w przyszłości motywacją dla innych, młodych mieszkańców oraz 
dowodem na to, że systematyczna praca i zaangażowanie mogą 
zaowocować wyjątkowymi osiągnięciami podczas egzaminów 
maturalnych.

Dagmara Bednarek, GCI

Wyróżnienie

Maturzysta wyróżniony

WIEŚCI Z RATUSZA
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W całej Polsce rosną opłaty za 
odbiór odpadów. Podwyżek, choć nie tak 
dużych jak w innych samorządach, będą 
się musieli spodziewać też mieszkańcy 
gminy Mszczonów. W ocenie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
główne przyczyny podwyżek to rosnące 
stawki za przetwarzanie odpadów i ich 
składowanie. To jednak nie wszystko.

Opłaty za śmierci rosną w całym 
kraju w ekspresowym tempie. Nie są to 
podwyżki rzędu 10-40 procent ale 100, 
200 a nawet wyższe. Oczywiście najpro-
ściej byłoby obwinić za nie samorządy. 
W końcu to one pobierają opłaty za 
śmieci. 

- Jedyne zadanie jakie ma gmina, 
to ogłosić przetarg i uzyskaną w przetargu 
kwotę oraz dodatkowo koszty odbioru 
odpadów podzielić przez liczbę miesz-
kańców. Jako gmina nie możemy dołożyć 
nawet złotówki do odbioru odpadów – 
wyjaśnia Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa – ponieważ księgowane są 
one na specjalnie wydzielonym koncie.

Gmina nie zarabia na śmieciach. 
Jest jedynie pośrednikiem w przeka-
zywaniu zebranych opłat za wywóz 
odpadów.

Ktoś mógłby powiedzieć – 
dobrze ale przecież gmina ma narzędzie 
w postaci przetargu. Może go unieważnić 
jeśli oferta jest zbyt wysoka lub po prostu 
wybrać najniższą ofertę. I tu leży kolejna 
przyczyna podwyżek. Jej źródeł należy 
upatrywać wiele lat wcześniej. Zmienia-
jące się wówczas przepisy doprowadziły 
do upadku wielu małych firm, które zajmo-
wały się odbiorem odpadów. Na runku 
pozostali „duzi gracze”, którzy podzielili 
tereny pomiędzy siebie. Potwierdził to 
raport UOKiKu a jego prezes stwierdza, 
że większość gmin jest skazana na jedną 
ofertę a te są coraz droższe. Gmina nie 
może w nieskończoność unieważniać 
przetargów, bo doszłoby do sytuacji, 
w której obowiązująca umowa na odbiór 
odpadów by się zakończyła, a nowej 
jeszcze by nie było. Mieszkańcy zostaliby 
z zalegającymi odpadami w domach, bo 
nie miałby kto ich odebrać. Trudno też 
oczekiwać by dana firma, widząc brak 
konkurencji, nawet po unieważnieniu 
przetargu zmniejszyła ofertę.

Odrębną kwestią, która wpływa 
na wzrost opłat za odbiór śmieci to 
wzrost kosztów składowania odpadów. 
Już w styczniu ubiegłego roku weszła 
w życie zmiana przepisów podnosząca 
opłatę za składowanie odpadów z 24,15 
zł do 140 zł za tonę. W przyszłym roku 
opłata wzrośnie do 270 zł za tonę. To 
podwyżka o blisko 1000 procent! Firmy 
startujące w tegorocznych przetar-
gach muszą tę podwyżkę wkalkulować 
w oferty tak, by w przyszłym roku same 
do odbioru śmieci nie dokładały i nie 
zbankrutowały. 

Jak to więc zwykle w życiu bywa 
konsekwencje wszelkich decyzji rządu 
czujemy wszyscy. Firmy przerzucają 
bowiem podwyżki na finalnego odbiorcę 
czyli przeciętnego Kowalskiego i trudno 
mieć o to do nich pretensje. Wszak ktoś 
prowadzi biznes by na nim zarabiać. 

W ocenie Józefa Grzegorza Kurka, 
niestety nic nie wskazuje na to by koszty 
odbioru odpadów miały zmaleć. Brak 
bowiem wieloletnich planów związa-
nych gospodarką odpadami w całej 
Polsce. Przez polityczne tarcia pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim a Urzędem 
Wojewódzkim w Warszawie nie rozbudo-
wano programu planu gospodarki odpa-
dami dla województwa mazowieckiego.

- Brakuje instalacji mogących prze-
twarzać odpady, na przykład w sposób 
termiczny. Takie instalacje powinny 
powstawać w miejscach, w których 
możliwe będzie wykorzystanie powstałej 
tam energii – ciepła czy prądu - zwraca 
uwagę burmistrz Mszczonowa.

Dziś w Polsce takich zakładów 
brakuje więc odpady są głównie skła-
dowane. Część odpadów, których nie 
można w żaden sposób przetworzyć 
mogłaby trafiać do cementowni, które by 
je spalały. Tak też  się dzieje ale… z odpa-
dami z Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi 
płacą bowiem polskim cementowniom 
za to, że te spalą ich odpady. Trudno się 
więc dziwić zakładom, że wolą przyjąć 
odpady z Niemiec i na nich zarobić niż 
otrzymywać je za darmo z Polski. 

Cegiełkę do ogródka z podwyż-
kami dorzuciły też Chiny, które wprowa-
dziły zakaz importu odpadów z Europy. 
Raport UOKiK zwraca uwagę, że do tej 
pory Chiny były największym, światowym 
odbiorcą odpadów z papieru i plastiku. 

Wiele wskazuje na to, że jesteśmy 
skazani na wzrost opłat za odbiór 
odpadów. Nie oznacza to jednak, że 
musimy się temu biernie przyglądać. 

Co możemy zrobić by choć zmniej-
szyć tempo wzrostu? Przede wszystkim 
ograniczyć liczbę odpadów. Popatrzmy 
czasem uczciwie na ilość śmieci, które 
wystawiamy do odbioru. Chyba każdy 
przyzna, że jest ich coraz więcej. Jeszcze 
kilka – kilkanaście lat temu wystarczał 
jeden pojemnik. Dziś często są to dwa 
a dodatkowo, oddzielnie oddajemy 
plastik i szkło. 

Jeśli już oddajemy dużo śmieci, 
starajmy się jak najlepiej je segregować, 
by ilość odpadów, które nie podlegają 
recyklingowi ograniczyć do minimum. 
To możemy dać od siebie. Bez pomocy 
państwa ta praca pójdzie jednak na 
marne. Nawet najdokładniejsza segre-
gacja nie pomoże jeśli nadal będziemy 
jedynie magazynować odpady. Jeśli 
nie zaczniemy ich przetwarzać oraz 
termicznie utylizować – cena odbioru 
będzie rosła. Żadna gmina nie ma możli-
wości zbudowania zakładu utylizacji 
z własnego budżetu. Koszty te muszą być 
poniesione z budżetu państwa, ponieważ 
są to bardzo drogie inwestycje.

Nowe zasady dotyczące odbioru 
odpadów od nowego roku będą doty-
czyć też przedsiębiorców. Niektórzy 
będą musieli zarejestrować się w Bazie 
Danych Odpadowych. Jeśli tego nie 
zrobią, pomimo obowiązku, nie będą 
mogli oddać odpadów. Za brak reje-
stracji przewidziane są również wysokie 
kary, od 5 do nawet 100 tysięcy złotych. 
Szczegółowe informacje dotyczące tego, 
kto musi rejestrować się w BDO należy 
szukać na stronie www.bdo.mos.gov.pl.
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Już ponad wiek, a dokładnie sto jeden lat, Polska i jej 
obywatele mogą cieszyć się z wolności odzyskanej po 123 latach 
zaborów. Jak co roku uroczystość tę mieszkańcy świętowali 
podczas gminnych obchodów, których centralnym miejscem był 
Plac Piłsudskiego w Mszczonowie.

Wspólne celebrowanie jednego z najważniejszych dni 
w historii Polski rozpoczęło się przy siedzibie miejskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. To właśnie tam zebrały się poczty sztan-
darowe lokalnych organizacji pozarządowych oraz placówek 
oświatowych. Gospodarzami uroczystości byli Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski oraz Zastępca 
Burmistrza Mszczonowa Halina Wawruch a także radni: Kata-
rzyna Ciećwierska, Barbara Gryglewska, Waldemar Suski, 
Ryszard Stusiński, Krzysztof Krawczyk i Mirosław Wirowski. 
W mszczonowskich obchodach udział wzięli także Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Przewodniczący Rady 
Powiatu Klaudiusz Stusiński i radna powiatowa Anna Bednarek. 

Święto Niepodległości uczciła również obecność 
pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie, Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy, 
Klubu Sportowego „Mszczonowianka”, Związku Harcerstwa 
Polskiego – Hufca Mszczonów, Szkoły Podstawowej im. Jana 
Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, Szkoły Podstawowej 
im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie, Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, 
Zespołu Szkół w Mszczonowie oraz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

W imieniu wszystkich zgromadzonych meldunek o goto-
wości do rozpoczęcia obchodów zastępcy burmistrza Mszczo-
nowa Halinie Wawruch złożył dh Grzegorz Koperski z lokalnej 
OSP. Następnie, wyznaczona delegacja dokonała wciągnięcia 
na maszt biało-czerwonej flagi państwowej. Przedstawi-
ciele harcerzy z mszczonowskiego Hufca zapalili z kolei znicz 
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który został odsłonięty 
dokładnie rok wcześniej. Jeszcze tylko Orkiestra Dęta OSP 
Mszczonów zagrała „Mazurka Dąbrowskiego” i można było już 
rozpocząć gminne świętowanie. Wszyscy zgromadzeni udali 
się więc do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się 
Eucharystia w intencji Ojczyzny.

Mszę świętą poprowadził ksiądz proboszcz Sławomir 
Tulin, który w homilii podkreślał znaczenie niepodległości 
dla Polaków, niewahających się poświęcić swojego życia 
w jej obronie. Podczas kazania padły także trudne pytania 
o znaczenie wolności dla współczesnych i umiejętne z niej 
korzystanie. W oprawę liturgiczną włączyli się również radni 
Barbara Gryglewska i Ryszard Stusiński, którzy przeczytali 
(odpowiednio) Modlitwę Wiernych i jedno z przewidzianych 
na ten dzień czytań z Pisma Świętego. Na zakończenie Euchary-
stii wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, 
dając tym wyraz swojego patriotyzmu i poczucia wspólnoty.

Po mszy uroczysty pochód, prowadzony przez Orkiestrę 
Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie, powrócił 
na Plac Piłsudskiego, by tam kontynuować celebrowanie tego 
ważnego święta. Wszystkich zgromadzonych podczas obchodów 
powitali przewodniczący Łukasz Koperski oraz wiceprzewodni-
czący Waldemar Suski. 

Podczas dalszej części uroczystości zebrani mogli wysłu-
chać przemówienia burmistrza Mszczonowa, które odczytała 
jego zastępca Halina Wawruch. - Dzisiejszy patriotyzm, to miłość 
do Ojczyzny, którą manifestujemy w takich dniach, jak właśnie 
11  listopada.  Pokazujemy  go wywieszając  flagi  i  uczestnicząc 
w obchodach, które upamiętniają dzieje Polski i jej bohaterskich 
obrońców. Cieszę się, że tak wiele osób patrząc w przyszłość nie 
zapomina o tym, co stało się udziałem naszego kraju. Dziękuję 

Święto Niepodległości

Biało-czerwone serca mszczonowian

Z ŻYCIA GMINY
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tym, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, by w ten sposób 
uczcić  odzyskaną  sto  jeden  lat  temu  Niepodległość.  Dziękuję 
również tym, którzy powiesili flagi na zewnątrz swoich domów 
i mieszkań. Wspólnie  co  roku  pokazujemy,  że  „serca  Polaków 
są  nadal  biało-czerwone”  i  potrafią  zjednoczyć  się  ku  chwale 
Ojczyzny  – napisał burmistrz Józef Grzegorz Kurek w swoim 
wystąpieniu.

Okolicznościowe przemówienie odczytała również 
starosta Beata Sznajder, która przypomniała, jak ogromną 
cenę Polacy zapłacili za nastanie świtu wolności. Apelowała 

również o jedność, będącą niezbędnym elementem budowania 
pięknej przyszłości Ojczyzny, która przez wieki tyle wycierpiała 
i chociażby przez to zasługuje na nasz szacunek i pracę na rzecz 
Jej dobra.

Oficjalne uroczystości z okazji Święta Niepodległości 
zakończył przewodniczący Łukasz Koperski zapraszając wszyst-
kich zebranych na popołudniowy seans filmu „Legiony”, zorga-
nizowany przez Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W piątek, 6 grudnia, na Politechnice Warszawskiej 
odbyło się wręczenie nagród w konkursie studialnym na opra-
cowanie koncepcji wizji rozwojowych miasta. W zmaganiach 
uczestniczyli studenci 7 semestru kierunku Gospodarka prze-
strzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii. 

Jednoetapowy konkurs polegał na stworzeniu projektu 
Mszczonowa przyszłości. Uczestnicy musieli opracować 
koncepcję miasta jako ośrodka turystycznego, eko-miasta, 
miejsca przyjaznego seniorom lub miasta o zrównoważonej 
mobilności. W zmaganiach udział wzięło 8 zespołów liczących 
łącznie 52 studentów. Z ramienia Politechniki Warszawskiej 
projekt prowadzili: dr inż. arch. Anna Majewska, dr inż. arch. 
Agnieszka Cieśla oraz dr inż. arch. Małgorzata Denis. Honorowy 
patronat nad konkursem objęła Dziekan Wydziału Geodezji 
i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska. 

Zgłoszone projekty oceniała Komisja Konkursowa skła-
dająca się z przedstawicieli gminy Mszczonów: Zastępca Burmi-
strza Halina Wawruch, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego Taida Sochańska, Dyrektor Gminnego Centrum Infor-
macji Magdalena Podsiadły oraz Jadwiga Jeznach - Kierownik 
Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego 
„Mazowsze Zachodnie”.

Spotkanie w sali konferencyjnej Politechniki Warszaw-
skiej rozpoczęło się od przedstawienia wszystkich opraco-
wanych koncepcji, które można było podziwiać w korytarzu 
nieopodal tego pomieszczenia. Każdy z konkursowych zespołów 
omówił swoje pomysły, przedstawił wizualizacje w prezentacji 
multimedialnej oraz inspiracje do powstania swojej wizji.

Czego moglibyśmy się więc spodziewać w Mszczonowie 
przyszłości, zaprojektowanym przez studentów Politechniki 
Warszawskiej? Niezwykle ciekawy był np. pomysł stworzenia 
osiedla domków z gliny, które byłoby tanie i ekologiczne. 
Kolejna wizja obejmowała projekt Parku Zmysłów, czyli miejsca, 
w którym mieszkańcy mogliby znaleźć m.in. strefy ciszy, świateł 
lub zapachów. Plany mobilnego rozwoju obejmowały z kolei 
powstanie miejskiej komunikacji czy zmiany w ruchu drogowym 
na terenie centrum Mszczonowa.

Każdy z zespołów przedstawił też swoją koncepcję zago-
spodarowania terenu wokół ratusza, wykorzystania do celów 
rekreacyjnych rzeki Okrzeszy czy też stworzenia parku miej-
skiego z licznymi atrakcjami.

Dziękując za udział w konkursie przewodniczący Łukasz 
Koperski podkreślał wysoki poziom projektów, które powsta-
wały na przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy. Wspólnie z burmi-
strzem Józefem Grzegorzem Kurkiem obiecali, że pomysły 
zawarte w zaprezentowanych koncepcjach będą w przyszłości 
wdrażane w Mszczonowie. Oczywiście, w miarę możliwości 
finansowych i terytorialnych. Włodarz gminy podkreślał, jak 
bardzo zmienił się Mszczonów w ostatnich latach oraz, że dzięki 

Koncepcje rozwojowe

Cztery wizje Mszczonowa przyszłości

Z ŻYCIA GMINY
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Mogiły żołnierskie na cmentarzach Gminy Mszczonów - 
z olbrzymią ilością zniczy, zadbane, ukwiecone, z wartami hono-
rowymi... Miejsca pamięci oraz patriotycznego wychowania, 
do którego wspaniali rodzice przyprowadzają swe dzieci, aby 
im opowiadać o historii, umiłowaniu Ojczyzny, a także bohater-
stwie obrońców jej granic. Dziękujemy wszystkim, którzy dbają 
o te miejsca i wciąż chcą pamiętać, jaką stanowią one wartość. 

MM 

Wszystkich Świętych

Miejsca pamięci OBROŃCÓW 
OJCZYZNY

zgodnemu działaniu samorządowców, 
możliwe jest realizowanie wszystkich, 
założonych planów. Także tych 
urbanistycznych. Burmistrz 
i przewodniczący podziękowali także 
władzom Wydziału za pomoc w reali-
zacji konkursu, który dostarczył tak 
inspirujących wizji. 

Dziekan Wydziału Geodezji 
i Kartografii prof. dr hab. Alina Macie-
jewska wyraziła z kolei wdzięczność 
za umożliwienie studentom spraw-
dzenia zdobytej wiedzy i umiejętności 
„w praktyce” – pracując na „żywym 
organizmie”, jakim jest prawdziwe 
miasto.

Za najlepszą z przedstawio-
nych koncepcji Komisja Konkur-
sowa uznała jedną z wizji Mszczo-
nowa jako ośrodka turystycznego. 
W trakcie spotkania na Politechnice 
Warszawskiej przewodniczący Łukasz 
Koperski i burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek wręczyli nagrody trzem 
najlepszym projektom a dodatkowo – 
wyróżnili jeden z zespołów. Zwycięzcy 
otrzymali drobne nagrody rzeczowe, 
a na wszystkich uczestników czekały 
dyplomy i karnety na mszczonowskie 
Termy. Spotkanie zakończyło się wyko-
naniem pamiątkowych fotografii.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W tym roku, w ramach zbiórki na rzecz ratowania 
zabytków mszczonowskich nekropolii, zebrano kwotę 6287,30 
zł plus 2 zł PRL. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozpo-
częcie renowacji zniszczonego nagrobka Marianny z Wróblew-
skich Sarosiek, zmarłej w 1898 roku. Mogiła znajduje się 
w północno - zachodnim rogu nowego cmentarza. 

Organizatorem kwesty było Mszczonowskie Stowarzy-
szenie Historyczne. Jako wolontariusze uczestniczyli w niej 
członkowie MSH, rekonstruktorzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK, 
harcerze z 17 RDH PHOENIX oraz Strzelcy Rzeczypospolitej z JS 
5132. 

W zbieranie funduszy na rzecz ratowania zabytków 
lokalnych nekropolii zaangażowały się też osobiście starosta 
powiatu żyrardowskiego Beata Sznajder i przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbara 
Gryglewska. Za okazaną pomoc dziękujemy! 

Wyrazy wdzięczności kierujemy również pod adresem 
wszystkich ofiarodawców. Dzięki Państwa wsparciu uda się 
ocalić kolejny fragment naszej wspólnej historii. Mszczonów jest 
tak ubogi w zabytkowe obiekty, że każdy uratowany element, 
świadczący o przeszłości miasta, staje się niemalże bezcenny. 

O postępach prac renowatorskich będziemy informować 
na bieżąco. Całościowa renowacja wspomnianego nagrobka 
została oszacowana na ok. 25 tys. zł. Wraz ze zbiórką ubiegło-
roczną mamy więc już niemalże połowę niezbędnej kwoty. Przy-
pomnijmy, że w 2018 roku do puszek wolontariuszy kwestują-

cych na mszczonowskich nekropoliach trafiło 6631,40 zł plus 
11,25 euro. Efektywność obu zbiórek jest porównywalna. 
Świadczy to o tym, iż poparcie mieszkańców miasta oraz gości 
odwiedzających nekropolię Mszczonowa w dniu 1 listopada 
wciąż pozostaje na wysokim poziomie. 

MM
Foto: Marek Wardak /prezes MSH/

MSH

Zebrano ponad 6 tysięcy!!! 

Z ŻYCIA GMINY
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Wszystkich Świętych
Tak było w dniu Wszystkich Świętych na mszczonowskich cmentarzach. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji. 

MM
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W Lutkówce świętowano 100. rocznicę powstania miej-
scowej Szkoły Podstawowej. W uroczystościach, które odbyły się 
w niedzielę, 24 listopada uczestniczyli m.in.: proboszcz Zbigniew 
Chmielewski, ks. Wojciech Prawda, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Adam Mirosław Orliński, starosta Beata 
Sznajder, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz 
Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek i Waldemar 
Suski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wiceburmistrz Halina 
Wawruch, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
RM Barbara Gryglewska, miejscowy radny Andrzej Osiński oraz 
dyrektor Szkoły w Lutkówce Grzegorz Olczak. 

Jubileuszowe obchody rozpoczęto w kościele para-
fialnym w Lutkówce, gdzie Mszę Świętą w intencji grona peda-
gogicznego i uczniów odprawił ks. Wojciech Prawda. Homilię 
wygłosił natomiast ks. prałat Zbigniew Chmielewski. Proboszcz 
Parafii, w trakcie kazania, nie tylko streścił historię szkoły oraz 
jej założyciela, swego świętej pamięci poprzednika - księdza 
Wacława Wolskiego (1886-1955), ale mówił też o tym, jaka jest 

właściwa rola polskiego nauczyciela w patriotycznym wycho-
waniu młodego pokolenia. 

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy jubileuszu 
udali się pod mogiłę Patrona Szkoły śp. Majora Józefa Wiśniew-
skiego. Tam uczniowie złożyli biało-czerwone kwiaty. Następnie 
cały świąteczny pochód, prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP 
z Lipia, udał się do szkoły. Zaraz po orkiestrze maszerowały dwa 
poczty – szkolny poczet sztandarowy oraz poczet z proporcem 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP w Zbiroży. 

Przed rozpoczęciem jubileuszowej gali goście obchodów 
wraz z przedstawicielami SP w Lutkówce, w tym z reprezen-
tantką Samorządu Uczniowskiego Kingą Krajewską, dokonali 
posadzenia Dębu Pamięci oraz odsłonili tablicę pamiątkową, 
poświęconą księdzu Wacławowi Wolskiemu, który w roku 1919 
- w nieistniejącym już dziś budynku parafialnym - założył szkołę 
dla dzieci z terenu Parafii. Tablicę umieszczono na olbrzymim 
głazie, zlokalizowanym przed głównym wejściu do szkoły. 

Kolejne punkty obchodów odbywały się już w prze-
stronnej, szkolnej sali gimnastycznej. Tam wszystkich zebranych 
oficjalnie powitał dyrektor Grzegorz Olczak. W gronie gości 
znaleźli się: przedstawiciele samorządów – wojewódzkiego, 
powiatowego oraz gminnego, uczniowie i absolwenci Szkoły, 
obecni i byli nauczyciele, byli dyrektorzy lutkówieckiej placówki 
(Wacława Łapińska, Ewa Zielińska, a także Paweł Wojdak - syn 
dyrektora Stanisława Wojdaka). Nie zabrakło też dyrektorów 

SP Lutkówka

Świętowano 100 lat szkoły 
w Lutkówce
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gminnych instytucji oraz sąsiednich szkół, sponsorów i przyja-
ciół Szkoły w Lutkówce. 

W sposób szczególny uhonorowano byłych przewodni-
czących szkolnych Rad Rodziców: Aleksandrę Dziżę, Andrzeja 
Osińskiego, Czesława Dziżę i Jana Woźniaka. Za obecność na 
święcie dziękowano ponadto: reprezentantowi Banku Polskiego 
(dyrektorowi regionalnemu do spraw sprzedaży Mirosła-
wowi Szubińskiemu), aktorowi Jerzemu Janeczkowi, profeso-
rowi Januszowi Bolewskiemu, państwu Grażynie i Bartoszowi 
Nowickim (rodzinie śp. Ryszarda Szymczaka), prezesowi Związku 
Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział Pniewy- Krzysz-

tofowi Czarneckiemu i przedstawicielom Kół Łowieckich Jenot 
i Lis oraz reprezentantom OSP w Zbiroży. 

W części oficjalnej uroczystości przemawiali kolejno: 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Adam Mirosław 
Orliński, starosta Beata Sznajder, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Mszczonowie Łukasz Koperski, burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
RM Barbara Gryglewska, miejscowy radny Andrzej Osiński, 
przewodniczący Rady Rodziców Robert Zylbert i wspomniany 
już reprezentant Banku Polskiego (dyrektor regionalny do spraw 
sprzedaży Mirosław 
Szubiński). 
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Czas na przemówienia mieli też byli dyrektorzy i przed-
stawiciel absolwentów. Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Adam Orliński w imieniu Marszałka Województwa 

Adama Struzika uhonorował Szkołę w Lutkówce Medalem 
Pamiątkowy „Pro Masovia”. 

Część artystyczną obchodów wypełniły występy absol-
wentów i uczniów. Jako pierwsi wystąpili Julia 
Słojewska (studentka Akademii Muzycznej w Łodzi) 
oraz akompaniujący jej Jakub Pawlak - muzyk 
i laureat pierwszej nagrody Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu. Po nich występowali obecni uczniowie 
Szkoły w Lutkówce. 

Następnie przyszedł czas na dzielenie 
urodzinowych tortów i pieczonego dzika, którego 
szkole ofiarowali członkowie Koła Łowieckiego 
Lis z Mszczonowa. Jubileuszowe obchody zakoń-
czyła zabawa w sali gimnastycznej. Zainicjowała 
ją „Belgijka” zatańczona przez uczniów i rodziców, 
a później wszyscy już bawili się przy dźwiękach 
utworów granych przez Zespół Standard. Należy 
jeszcze dodać, że oprawę historyczną uroczystej gali 
zapewnili członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Kompania Saperów Księstwa Warszaw-
skiego, pod dowództwem Dominika Pukos. 

MM

Ile Mińska jest w Gutowie, jakie ciastka można kupić 
w cukierni pod Amorem, a także co pisarkę skłania do 
tworzenia…

Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie 
z mistrzynią pióra, Małgorzatą Gutowską – Adamczyk. Pisarkę 
powitała w gościnnych progach Biblioteki dyrektor Anna Czar-
necka. Niezwykła artystka – zaproszona do Mszczonowa w dniu 
6 listopada -nie tylko pisze powieści, ale jest też scenarzystką 
filmową, dziennikarką i historykiem teatru. Przez krótki okres 
była nauczycielką języka polskiego i łaciny w Liceum Ogól-
nokształcącym w swoim rodzinnym mieście - Mińsku Mazo-
wieckim. Ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie. Mieszka w stolicy. Wychowała dwóch 
synów - Macieja i Piotra. Zasłynęła jako autorka 
bestsellerowej sagi o Gutowie – „Cukiernia pod 
Amorem”. Jest też autorką wielu innych książek. 
Warto spośród nich wymienić chociażby: „Niebie-
skie nitki”, „Wystarczy, że jesteś”, „Jak zabić nasto-
latkę (w sobie)”, „Serenada, czyli moje życie nieco-
dzienne”, „ Opowieści Pana Rożka” i „13 Poprzeczna”, 
która została uznana za Książkę Roku 2008 polskiej 
sekcji IBBY. Małgorzata Gutowska – Adamczyk jest 

ponadto autorką scenariuszy takich 
seriali jak: „Tata, a Marcin powiedział”, 

„Rodziców nie ma w domu” (odcinek 44), „Pokój na czarno” 
oraz „Na Wspólnej” (dialogi).

Podczas spotkania w mszczonowskiej bibliotece autorka 
odkrywała sekrety sagi Gutowa. Opowiadała też co motywuje 
ją do pisania. Wyjawiła, że bardzo często korzystała w swoich 
dziełach z inspiracji rodzinnych. Nie kryła, że miewała w swoim 
artystycznym życiu momenty zwątpienia, kiedy chciała porzucić 
pióro. Żartowała też z tego, jakie to profity przynosi paranie 
się sztuką pisarską. Przyznała ponadto, że bezpośredni kontakt 
z czytelnikami jest dla niej bardzo cenny i takie wieczory jak ten 
spędzony w mszczonowskiej bibliotece zawsze sprawiają jej 
wiele radości. 

Na zakończenie spotkania autorka odpowiadała na 
pytania fanów swej twórczości, a także podpisywała egzem-
plarze swoich powieści, które można było nabyć na miejscu. 
Wieczór z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk w bibliotecznym, 
stylizowanym saloniku prowadziła Karolina Chrościcka. 

MM

MBP

Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
w Bibliotecznym Saloniku 

Z ŻYCIA GMINY
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Zgodnie z tradycją w dniu wspomnienia liturgicznego 
Świętego Huberta, trzeciego listopada, członkowie dwóch Kół 
Łowieckich „JENOT” (z Grójca) i „LIS” (z Mszczonowa) wspólnie 
obchodzili swe święto, czyli „Hubertusa”. 

Świąteczne uroczystości zainicjowane zostały Mszą 
Świętą, którą w kościele w Lutkówce odprawił proboszcz ks. 
prałat Zbigniew Chmielewski. Wszyscy myśliwi stawili się 
w świątyni o poranku (godzina 7:00). Poczty sztandarowe 
„Jenota” i „Lisa” stanęły przed ołtarzem. Uczestnicy Eucharystii 
podziękowali za upływający rok, a także modlili się za członków 
swej łowieckiej społeczności, którzy zakończyli już ziemskie piel-
grzymowanie. 

Homilię wygłosił ksiądz Wojciech Prawda. Ks. prałat 
Zbigniew Chmielewski, który jest kapelanem obu, zaprzyjaź-
nionych Kół Łowieckich, podkreślał natomiast, że prawdziwy 
myśliwy, to osoba niezwykle odpowiedzialna, która dba o zwie-
rzęta, a gdy zachodzi potrzeba staje się selekcjonerem leśnego 
pogłowia. 

Do uczestniczenia w hubertusowych obchodach co roku 
zapraszani są przedstawiciele lokalnych samorządów gmin 
Pniewy i Mszczonów, a także komendant Komisariatu Policji 
Krzysztof Puszcz i dzielnicowy 
Arkadiusz Wójcik. Wszystkich 
gości powitał ks. proboszcz 
Chmielewski. Sekretarz Koła 
JENOT Krzysztof Czarnecki 
zgodnie ze zwyczajem świą-
teczną ofiarę zamiast na tacę 
zebrał do myśliwskiego kape-
lusza, a następnie złożył go 
przy ołtarzu obok drugiego 
daru myśliwskiego, jakim był 
kosz pełen wędlin z dziczyzny. 

Po zakończeniu Mszy 
Świętej wszyscy myśliwi 
i zaproszeni przez nich goście 

zapozowali do pamiątkowej fotografii na schodach lutkówiec-
kiej świątyni. Kolejnym punktem świątecznych obchodów było 
otwarcie hubertusowych łowów. Polowanie zakończył pokot 
w Bronisławce, podczas którego prezes KŁ „JENOT” Stefan 
Kołacz wręczył medale królowi i wicekrólowi łowów. Zostali 
nimi kolejno Łukasz Górski i Grzegorz Gietka. 

Wieńcząca świąteczne obchody biesiada odbyła się 
w Osieczku. Jej kulminacyjnym punktem było podanie pieczo-
nego dzika, którego dzielił pomiędzy myśliwych i ich gości wspo-
mniany już sekretarz KŁ „JENOT” Krzysztof Czarnecki. 

* * *
Hubertus ma niezwykle długą tradycję. W Europie 

obchodzono go już ponoć w połowie XV wieku. Do Polski święto 
zawitało w okresie saskim (XVIII wiek) i często zwano je też 
hubertowinami. W dwudziestoleciu międzywojennym w huber-
towinach uczestniczył sam prezydent Ignacy Mościcki. Nieod-
łącznymi elementami święta myśliwych są uroczyste Msze 
Święte, odprawiane w intencji pasjonatów łowiectwa, a także 
polowania, prowadzone z zachowaniem historycznych wzorców 
i ceremoniałów, w tym m.in. sygnałów łowieckich.

Msze odprawiane są w kościołach położonych w pobliżu 
lasów lub nawet przy leśnych kapliczkach poświęconych patro-
nowi myśliwych - Świętemu Hubertowi. Wspomnienie tego 
świętego w Kościele Katolickim przypada właśnie na 3 listo-
pada. Hubertowskie polowania najczęściej kończone są biesia-
dami. Co zrozumiałe, nie może na nich zabraknąć kiełbasy 
z dzika i nalewki.

MM, GCI

Święto Myśliwych

HUBERTUS JENOTA I LISA – CZYLI 
MYŚLIWSKIE ŚWIĘTOWANIE
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O Mszczonowie już wiele słychać  w kraju i za granicą. 
Wkrótce również w Dubaju. Wszystko za sprawą firmy Drew-
smol i innowacyjnego systemu zadrzewiania miast – Trees City.

- Pomysł narodził się podczas prac wykonywanych dla 
Warszawy. Na ulicy Nowy Świat co pół roku jest zmiana drzew. 
Wiosną sadziliśmy katalpy, które zabierane były jesienią a w ich 
miejsce były wstawiane ścięte jodły - ja je nazywam żywymi 
trupami. Co roku sto drzew było ścinanych. Uznałem, że tak nie 
powinno być – mówi Józef Smolorz, właściciel firmy Drewsmol.

Prób stworzenia rozwiązania, pozwoli uratować drzewa 
i jednocześnie zadowoli wszystkich było kilka. Udało się za 
szóstym razem. Rozwiązanie nazwano Trees City. 

- Wystarczy przestrzeń 1,44 metra kwadratowego. To 
pozwala umieścić osłonę betonową, która ogranicza przestrzeń 
korzeniową drzewa. Moje rozwiązanie uważam za kompletne 
przede wszystkim dla tego, że drzewo ma wodę. Na wysokości 
chodnika umieszczony jest zbiornik z wodą  o pojemności 300 
litrów. Jest też dozownik do wody – mówi o swoim rozwiązaniu 
Józef Smolorz.

Za sprawą dozownika drzewo jest podlewane tylko 
w sytuacji, gdy tego potrzebuje. Dodatkową korzyścią jest przej-
mowanie wody opadowej przez instalację. Całość pokrywa 
konstrukcja, która spełnia rolę ławki. Drzewa jednocześnie dają 
więc tlen, odpoczynek oraz cień. Co bardzo ważne do drzewa 
nie dostaje się też woda z chodnika, która bardzo często jest tak 
zanieczyszczona, że truje drzewo. System jest idealnym rozwią-
zaniem dla miast, w których sadzenie drzew bezpośrednio do 
gruntu jest bardzo kłopotliwe lub wręcz niemożliwe.

- Powodem tego, że na przykład na Nowym Świecie nie 
rosną drzewa jest infrastruktura znajdująca się w ziemi. Prze-
wody, kanalizacja, wodociąg. Mój pomysł pozwala to ominąć – 
przekonuje Józef Smolorz.

Swój pomysł zaprezentował już na międzynarodowych 
targach. 

- Byli nim zainteresowani ludzie z Włoch, Anglii, Holandii 
czy Niemiec. Wszędzie tylko słyszałem „good idea” – mówi szef 
Drewslomu.

Sukces potwierdzają nagrody. Polska Izba Ekologii przy-
znała firmie Drewsmol Ekolaur za instalację bezinwazyjnego 
sadzenia drzew w mieście Trees City. Pierwsze zlecenia dla 
polskich miast już są realizowane. Wiele wskazuje jednak na 
to, że za sprawą  Trees City o Mszczonowie słychać będzie też 
w Dubaju.

- Nasza instalacja będzie prezentowana w przyszłym 
roku podczas targów w Dubaju.  Poproszono mnie też o wykład 

w sprawie przesadzania drzew. Mieliśmy robić nasze instalacje 
w Dubaju. Byłoby to dla nas duże wyzwanie – zdradza Józef 
Smolorz.

Nie ukrywa, że choć tęskni za Śląskiem, z którego 
pochodzi, decyzja przeniesienia firmy do Mszczonowa była 
dobrym pomysłem. 

- Jestem rodowitym Ślązokiem a Ślązok nie lubi się 
oddalać od domu. Jednak decyzja by przenieść firmę pod 
Warszawę była dobrym krokiem. Biznes rządzi się swoimi 
prawami i albo się idzie do przodu albo cofa. Gdybym nie był 
tu gdzie teraz, na pewno by nie było takiego rozwoju. Tu są 
bardzo sprzyjające warunki począwszy od władz a skończywszy 
na ludziach – podkreśla Józef Smolorz.

Jarosław Pięcek, GCI
FOT. Drewsmol

Z ŻYCIA GMINY

Innowacje

O Mszczonowie usłyszą w Dubaju
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Mszczonów zawsze pamięta o ludziach, którzy tworzyli 
jego historię. Wyrazem szacunku dla przeszłości była uroczy-
stość, która odbyła się 24 listopada w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. W sobotnie popołudnie Gminne Centrum Informacji 
zaprosiło mieszkańców na Koncert Jubileuszowy z okazji 
120-lecia narodzin Jana Adama Maklakiewicza, które przypa-
dało dokładnie w tym dniu.

Słowno-muzyczne spotkanie rozpoczęła dyrektor GCI 
Magdalena Podsiadły, która powitała wszystkich przybyłych na 
obchody związane z mszczonowskim kompozytorem. Wśród 
licznie zgromadzonej publiczności, która wypełniła widownię 
sali Mszczonowskiego Ośrodka Kultury znaleźli się: Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Zastępca Burmistrza 
Mszczonowa Halina Wawruch, Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Waldemar Suski, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Barbara Gryglewska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie Anna Rusinowska i jej zastępca Ewa Zabłocka. 
Na uroczystość poświęconą Janowi Adamowi Maklakiewiczowi 
tłumnie przybyli również uczniowie miejskiej placówki, która 
nosi imię tego znanego kompozytora.

W swoim krótkim wystąpieniu dyrektor GCI przedstawiła 
program spotkania oraz jego wykonawców. Zaprosiła również 
do udziału w konkursie „Co wiesz o Janie Adamie Maklakie-
wiczu?”, który został ogłoszony we wtorek za pośrednictwem 
fanpage`a na Facebooku. Następnie oddała głos dwójce uczniów 
z miejskiej placówki, Gabrieli Gołyńskiej i Filipowi Krakowiakowi 
z klasy 8a, którzy poprowadzili całą sobotnią uroczystość.  

Pierwszą z zaplanowanych części artystycznych był 
benefis kompozytora w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Do 
występu przygotowały ich nauczycielki języka polskiego Emilia 
Mirocha i Ida Gontarz a w scenariuszu wykorzystano rymowaną 
biografię jubilata napisaną przez Dagmarę Bednarek z Gmin-
nego Centrum Informacji. 

W swoim benefisie uczniowie przypomnieli życie i twór-
czość Jana Adama Maklakiewicza, a ich słowa uzupełniały arty-
styczne popisy podopiecznych Prywatnej Szkoły Muzycznej im. 
Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie – Oddział Mszczonów. 
Patron tej placówki, kierowanej przez dyrektor Małgorzatę 
Rogozińską, również należał do rodziny Maklakiewiczów. 
W występie młodzieży przywołane zostały i zagrane utwory 
Jana Adama, w tym najsłynniejszy – tango „Siedem czerwo-
nych róż”, którego słowa zostały wyrecytowane przez aktora 
wcielającego się w kompozytora. Nie zabrakło także tytułowego 
bukietu, który „Maklakiewicz” wręczył swojej „ukochanej”.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszowych były 
koncert w wykonaniu Hanny Lizinkiewicz (fortepian), Barbary 
Tritt (sopran), Piotra Kosarga (skrzypce) i Krzysztofa Karpeta 

GCI

Minęło 120 lat od narodzin Jana 
Adama Maklakiewicza
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(wiolonczela). Muzycy, absolwenci i pedagodzy uczelni muzycz-
nych w Poznaniu i we Wrocławiu wystąpili nieodpłatnie 
w ramach realizacji swojego autorskiego projektu z okazji 
120-lecia urodzin Maklakiewicza, który uzyskał finansowe 
wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Polega on na przypomnieniu przez muzyków mniej znanych 
utworów kompozytora podczas koncertów w Polsce i poza jej 
granicami. 

W programie występu artystów znalazły się skompono-
wane przez Jana Adama pieśni (m.in. „Kołysanka”, „Na kochanie 
nie dasz rady”, „Noc jak cień obrazu”), utwory sakralne („Ave 
Maria”) oraz zawierające motywy ludowe (kujawiak ze suity 
„Tańce polskie” czy „Wiosna na wsi”). Część z nich miała 
charakter instrumentalny a pozostałe zostały zaprezentowane 
z udziałem sopranistki Barbary Tritt.

Podczas całej uroczystości uczestnicy mogli, na specjal-
nych kartach, udzielać odpowiedzi w konkursie „Co wiesz o Janie 
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Adamie Maklakiewiczu?”. Sześć pytań, które zostały wcześniej 
udostępnione na stronach internetowych oraz Facebooku, 
dotyczyło życia i twórczości kompozytora a także sobotniego 
jubileuszu. Łącznie pobranych zostało 39 kart konkursowych, 
z których 21 zostało zwróconych przedstawicielom organizatora, 
czyli Gminnego Centrum Informacji. Wśród nich znalazło się 
8 kuponów, zawierających poprawnie udzielone odpowiedzi. 
Karty te wzięły udział w losowaniu pięciu, równorzędnych 
nagród rzeczowych. Szczęśliwcami, do których one trafiły, 
zostali: Dorian Sobol, Edyta Kulicka, Justyna Ficińska, Karo-
lina Wiśniewska i Laura Matusiak. Wszyscy uczestnicy zabawy 
otrzymali pamiątkowe, gliniane magnesy, które upamiętniają 
120-lecie narodzin Jana Adama Maklakiewicza.

Po części artystycznej dyrektor GCI Magdalena Podsiadły 
zaprosiła wszystkich do sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury, w której zorganizowano okolicznościowy poczęstunek. 

Podczas tego spotkania mieszkańcy mogli m.in. porozmawiać 
z występującymi artystami oraz zrobić sobie zdjęcie „na pamiąt-
kowej ściance”.

Dagmara Bednarek, GCI

Koncert Jubileuszowy z okazji 120. rocznicy narodzin Jana Adama 
Maklakiewicza  był  częścią  projektu  „Muzyczny  Mszczonów” 
realizowanego przez Gminę Mszczonów/Gminne Centrum Infor-
macji, który uzyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie 
na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 
kierowanego przez  społeczność objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Za  pomoc  techniczną  w  organizacji  koncertu  dziękujemy 
dyrektor  Mszczonowskiego  Ośrodka  Kultury  Grażynie  Pływa-
czewskiej oraz pracownikom MOK.

Jak nazwać dzieło powstałe z połączenia komedii 
„Świeczka zgasła” i pieśni z krotochwili „Nowy Don Kiszot, czyli 
Sto Szaleństw”? Czy tytuł: „Sto szaleństw... czyli świeczka zgasła” 
byłby odpowiedni? To dopiero artystyczny koktajl, powstały 
z utworów dwóch arcymistrzów sztuki – Stanisława Moniuszki 
i Aleksandra Fredry. 

Jego producentem jest Fundacja im. Stanisława 
Moniuszki a reżyserem i scenarzystą rewelacyjnego przedsta-
wienia - Szczepan Szczykno. Każdy powinien zakosztować tej 
mieszanki doznań scenicznych, a gdy jeszcze do spróbunku 
zachęca osobiście sam „pra x 4” wnuk Moniuszki, to odmówić 
naprawdę nie wypada. 

Tak 30 listopada w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
rozpoczął się niezwykły wieczór. Wspomniany przodek Wiel-
kiego Kompozytora - Stanisław Wójcik – prezes Fundacji im. St. 
Moniuszki - przywitał wszystkich, którzy przybyli do sali koncer-
towej MOK-u i wyjaśnił, skąd wzięła się idea stworzenia szalo-
nego spektaklu. Rok 2019 został ogłoszony rokiem moniusz-

kowskim, gdyż właśnie teraz mija równo 200 lat od narodzin 
jednego z największych polskich kompozytorów. 

Urodziny te są na tyle doniosłe, że obchodzimy je hucznie 
przez całe 12 miesięcy, a zdecydowali o tym specjalną uchwałą 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Prezesowi Wójcikowi na scenie 
towarzyszył konfe-
ransjer Paweł Świę-

MOK

„Sto szaleństw... czyli świeczka zgasła”
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torecki, który przybliżył mszczonowskiej publiczności biografię 
Stanisława Moniuszki oraz w zabawny sposób wykazał jak bliski 
nam jest ten twórca i jak często spotykamy się z jego utworami 
w naszym codziennym życiu. 

Na przedstawienie, jakie zostało wystawione na scenie 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, składała się jednoaktówka 

Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła” i pieśni z krotochwili 
„Nowy Don Kiszot, czyli Sto Szaleństw”, do której to muzykę 
skomponował Stanisław Moniuszko. Obie sztuki opowiadają 
o dojrzewaniu do miłości. Bohaterowie komedii „Świeczka 
zgasła” Jadwiga i Władysław na początku są wobec siebie 
obojętni, a wręcz wrogo nastawieni. W pierwszej połowie sceny 
mówią odwróceni od siebie, unikając wzajemnych spojrzeń. 
Ona w salopie i w zakwefionym, głębokim kapeluszu - on nato-
miast w paltocie z podniesionym kołnierzem i w czapce/cylin-
drze nasuniętej na oczy. Zwyczajnie nie są w stanie dostrzec 
swych walorów. Gdy w końcu odkrywają swą atrakcyjność od 
razu zmierzają ku zakochaniu i wtedy właśnie tytułowa świeczka 
gaśnie, a co dalej… niech podpowie już publiczności wyobraźnia. 
W rolę Jadwigi wcieliła się Joanna Dunas, zaś Władysława zagrał 
Patryk Pawlak. Pieśni Moniuszki śpiewała Anna Maria Adamiak. 
Akompaniament Andrzej Frołow. Scenariusz i reżyseria - 
Szczepan Szczykno. 

Olbrzymie podziękowania należą się nie tylko artystom 
i przedstawicielom Fundacji im. Moniuszki, ale także dyrekcji 
MOK-u za umożliwienie wystawienia na mszczonowskiej scenie 
tak udanej sztuki. Pozostaje tylko mieć nadzieję na powtórkę, 
aby większa ilość mieszkańców mogła skorzystać z obejrzenia 
spektaklu. 

MM

KULTURA

To był pomysł „na 5” w wykonaniu „5 dla Jezusa”. Dzie-
cięco-młodzieżowy zespół o takiej nazwie zagrał w Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury koncert charytatywny pt. „Nowy Dom”, 
podczas którego zbierane były pieniądze na rzecz odbudowy 
Rodzinnego Domu Dziecka w Badowie Górnym. 

Przypomnijmy - RDD uległ spaleniu w październiku. 
Jego wyposażenie udało się co prawda w miarę szybko odtwo-
rzyć dzięki zbiórce, w której uczestniczyli mieszkańcy całego 

powiatu, ale sam budynek trzeba dopiero odbudować. Wiele 
organizacji wspiera to przedsięwzięcie. 

Fundacja „Źródło Życia” z Bud Zasłona także postanowiła 
włączyć się w to dzieło. To właśnie z nią związany jest Zespół 
„5 dla Jezusa”. Patronat nad koncertem objęły cztery instytucje 
- PCPR Żyrardów, MOK Mszczonów, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie, Gminne Centrum Informacji 
Mszczonów, a także Radio Fama. 

Członkowie Zespołu podczas koncertu zachwycili 
publiczność swą muzyką. W połowie koncertu najmłodsi z arty-
stów założyli identyfikatory, wzięli puszki i ruszyli między rzędy 
sali koncertowej MOK-u, informując zasiadających tam uczest-
ników wydarzenia, że to jest właśnie ten moment, gdy można 
wspomóc potrzebujących. 

Efekt był oszałamia-
jący. W kilka minut udało się 
zebrać 2424 złote i 30 groszy. 
Pieniądze zostały przeliczone 
natychmiast na stoliku przy 
scenie. Do liczenia zebranej 
kwoty zaproszono prowadzącą 
RDD – panią Violettę Bilińską. 
Podziękowała ona następnie ze 
sceny hojnym ofiarodawcom 
i odebrała od prezesa Fundacji 
„Źródło Życia” Roberta Kuczka 
dodatkowy prezent w postaci 
pudełka pełnego książek dla 

MOK

„Nowy Dom” w wykonaniu „5 dla 
Jezusa”
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dzieci, które zostały wydrukowane w drukarni, prowadzonej 
przez Fundację. 

Pani Bilińska udzieliła też krótkiego wywiadu, prowa-
dzącym koncert konferansjerkom. Sam wywiad był integralną 
częścią wydarzenia. Publiczność w jego trakcie usłyszała m.in. 
jak to się stało, że pani Bilińska zdecydowała się zostać rodzicem 
zastępczym. Szczególnie wzruszająca była ta część jej opowieści, 
która dotyczyła tworzenia drzewa rodzinnego, na którym przy-
klejane były zdjęcia wszystkich dzieci, które trafiły do RDD 
w Badowie Górnym. Fotografie te ocalały z pożaru i na pewno 
posłużą do utworzenia nowego drzewa, jakie zostanie - miejmy 
nadzieję - już niebawem namalowane na ścianie odbudowa-
nego domu. Szczytna akcja Fundacji Źródło Życia trwa nadal. 
Pieniądze na rzecz odbudowy RDD można wpłacać na konto: 94 

1440 1185 0000 0000 0370 6192 (z dopiskiem: Rodzinny Dom 
Dziecka). 

Na zakończenie naszej relacji warto napisać kilka słów 
na temat samego Zespołu wokalno-instrumentalnego „5 dla 
Jezusa”. W 2015 roku stworzyło go pięć dziewczynek w wieku 
od 8 do 12 lat. Gdy dołączały do niego następne dzieci Zespół 
zaczął być na koncertach przedstawiany jako „5 dla Jezusa & 
Przyjaciele”. Młodzi artyści z zasady nie używają podkładów 
muzycznych, ale grają „na żywo” na takich instrumentach jak: 
fortepian, skrzypce, wiolonczela, klarnet i saksofon. 

Zespół koncertuje w różnych miejscach. Bardzo często 
charytatywnie. W 2018 roku formacja grała m.in. dla dzieci 
z Bangladeszu. Niezapomniany był też cykl występów dla 
pensjonariuszy z Domów Pomocy Społecznej. 

MM

W strażnicy OSP Wręcza odbył się Kurs Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy (tzw. KPP), w którym uczestniczyło około 50 
strażaków z terenu całego powiatu żyrardowskiego. Swoich 
członków skierowały na szkolenie następujące jednostki: OSP 
Grabina, OSP Jesionka, OSP Guzów, OSP Miedniewice, OSP 
Michałów, OSP Osuchów, OSP Zbiroża, OSP Grabce Towarzy-
stwo, OSP Działki i OSP Wręcza. 

Druhowie podnosili swoje kwalifikacje, aby móc efek-
tywniej wykonywać swoje obowiązki strażaka - ratownika. 
W zajęciach uczestniczył osobiście prezes OSP Wręcza Krzysztof 
Bodecki. Kurs trwał 60 godzin i zakończył się w niedzielę, 8 
grudnia. Organizatorem przedsięwzięcia była OSP Wręcza. 
Dofinansowanie szkolenia pochodziło z budżetów tych gmin, 
w których działają wymienione powyżej jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

MM

OSP

Strażacy nabywali umiejętności 
pozwalające ratować ludzkie życie
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Gminne MIKOŁAJKI, zorganizowane przez Burmistrza 
Mszczonowa oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, odbyły 
się w sobotę, 7 grudnia. Tego dnia w mszczonowskiej hali spor-
towej OSiR-u postawiono miasteczko Mikołaja, do którego 
zaproszono 153 dzieci wraz z opiekunami. 

Wszystkich na początku zabawy przywitał burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek. Gospodarz Gminy złożył przybyłym 
życzenia świąteczne. Szczególnie ciepło zwrócił się do najmłod-
szych uczestników zabawy, których zaprosił do korzystania 
z atrakcji miasteczka oraz zachęcał, aby odwiedzali domek 
Mikołaja, gdzie rozdawane były prezenty. 

Następnie głos zabrała dyrektor MOPS-u Monika 
Malczak. Podziękowała ona wszystkim, którzy wsparli organi-
zacyjnie działania MOPS-u w przygotowaniu Mikołajek. Wśród 
wymienionych przez nią znaleźli się: Ośrodek Sportu i Rekre-
acji Mszczonów, Mszczonowski Ośrodek Kultury, Gminne 

Centrum Informacji, a także Agencja 
Artystyczna PIK-ART, która wybudo-
wała całe mikołajowe miasteczko. 
To animatorzy tej Agencji wcielili się 
w role Mikołaja i elfów, prowadzących 
gry i zabawy z najmłodszymi. 

Każde z dzieci, odbierające 
paczkę, odwiedzało mikołajową 
chatkę, gdzie jej gospodarz osobiście 
wręczał prezent. Był też wtedy czas 
na wykonanie pamiątkowej fotografii. 
Pracę animatorów wspomagali osobi-
ście pracownicy MOPS-u. Dyrektor 
Malczak ze sceny wyczytała też spon-
sorów Gminny Mikołajek, którymi 
byli: P3 Mszczonów PARK, Mostva, 
Geotermia Mazowiecka, Centrum 
Wolnocłowe Wschód-Zachód, Jero-
nimo Martins i LIS-MEBLE

MM

Wizyta św. Mikołaja

Gminne MIKOŁAJKI 2019

KULTURA
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Szlachetna Paczka – Pomoc Szlachetnych Ludzi
Tegoroczny Finał Szlachetnej Paczki odbył się w dniach 

7-8 grudnia. Magazyn Szlachetnej Paczki „Rejonu Mszczonów 
i Okolice” zorganizowano tradycyjnie w hallu mszczonowskiej 
Szkoły Podstawowej. To właśnie w tym miejscu przez cały 
weekend miejscowa liderka projektu Monika Kubiak wraz ze 
współpracującymi z nią wolontariuszkami gościła Darczyńców, 
a po odebraniu od nich SZLACHETNYCH PACZEK, dostarczała je 
do osób Obdarowywanych. 

W tym roku 22 Darczyńców wsparło świątecznie 21 
Obdarowanych. Wielkie brawa należą się wszystkim mającym 
gorące serca, którzy bezinteresownie i anonimowo potrafili 
wesprzeć potrzebujących. Olbrzymie słowa uznania trzeba też 
skierować pod adresem wolontariuszek projektu. Panie wyko-
nały niesamowitą pracę, poświęcając na nią kilka tygodni. Sam 
finał był już ukoronowaniem ich wcześniejszych działań, które 
mozolnie i bez rozgłosu wykonywały, aby wspomóc najbardziej 
potrzebujących. 

W gronie wolontariuszek znalazły się: Agnieszka 
Dobrzyńska, Renata Piekarska, Julia Grzejszczak, Paulina 
Rybicka, Paulina Boniecka, Paulina Krauze i Wiktoria Majewska. 
Głównymi sponsorami, którzy wsparli organizację finału Rejonu 
Szlachetnej Paczki „Mszczonów i Okolice” byli: Lewiatan 
Mszczonów, Delikatesy Centrum, Piekarnia Lewandowscy, 
ZPC FLIS, Restauracja Appetito i Pracownia Reklamy Duo- Art. 
W realizacji Szlachetnego Projekt pomogli też: Szkoła Podsta-
wowa Mszczonów, Pizzeria Margherita Mszczonów, SOSW 
Żyrardów (podarunki dla wolontariuszy i darczyńców, dekoracje 
choinkowe), Sklep Papirus, Keramzyt (Karolina Rutkowska), 
Grzegorz Wierzbicki i Adam Rydzewski. 

Mszczonowska koordynatorka projektu „SzP” w trakcie 
finału najgoręcej dziękowała oczywiście, 
Darczyńcom. Szlachetna Paczka nie jest 
przedsięwzięciem tak nagłośnionym, jak 
wiele innych akcji o charakterze charyta-
tywnym, a co najistotniejsze jej darczyńcy 
- zgodnie z przyjętą zasadą - pozostają 
anonimowi. Wniosek z tego, iż ci, którzy 
się w nią angażują postępują szlachetnie 
jedynie z potrzeby serca i tym większa 
należy się im wdzięczność. Jest to jak 
najbardziej zgodne z tym, co powiedział 
Prezes Stowarzyszenia „WIOSNA”, pomy-
słodawca Szlachetnej Paczki, ksiądz Jacek 
Wiosna Stryczek: „Uważam, że nie może 
być tak, że czym więcej pomocy, tym 
więcej potrzebujących. Chcemy pomagać 
tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. 

Nie chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. Chcemy prawdziwej 
miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”.

Pani koordynator Kubiak nie omieszkała także wspo-
mnieć w swoim finałowym wystąpieniu o osobach, które przy-
gotowały historie rodzin, jakie następne zostały wytypowane 
do obdarowania Szlachetną Paczką. Wymagało to mozolnej 
pracy i właściwego uargumentowania zgłoszonych propozycji. 
Osoby do obdarowania wskazane zostały przez: pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej, okolicznych Szkół, a także przez 
osoby prywatne. Obdarowani otrzymali w tym roku: podsta-
wowe artykuły żywnościowe, środki czystości, książki, artykuły 
pościelowe, odzież, obuwie, opał, agregat prądotwórczy, usługi 
remontowe, sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi rehabilitacyjne, 
wyposażenie mieszkania, biurka, łóżka, pralki, lodówki, a nawet 
pomoc prawną. 

Na koniec warto przytoczyć siedem zasad „Szlachetnej 
Paczki”, które najlepiej określają jak i komu niesiona jest pomoc 
podczas tego niezwykłego projektu:
- NIE POMAGAMY BIEDZIE ROSZCZENIOWEJ – Nie pomagamy 
tylko dlatego, że ktoś krzyczy. POMAGAMY MĄDRZE. Mądra 
pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. 
Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.
- CHCEMY, ABY WSZYSCY RADZILI SOBIE W ŻYCIU – Nie może być 
tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących.
- MENTALNOŚĆ WĘDKARZA – Mówi się, że nie ryba, ale wędka. 
Ale jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę 
i kupi ryby. Jeśli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij 
i złowi rybę. ZAWSZE SOBIE PORADZI W ŻYCIU.
- WSZYSTKIE PROJEKTY SZLACHETNEJ PACZKI OPARTE SĄ NA 
PRACY NA MENTALNOŚCI – To jest zmiana trwała. Chcemy, aby 
ludzie sami radzili sobie w życiu.
- CHCEMY POLAKÓW UCZYĆ JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ – Jeśli 
wszyscy będą dobrze zarabiali, nie będzie biedy. To jest nasz 
ideał.
- LUBIĘ LUDZI - Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy 
z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Naszą misją jest służyć 
ludziom w ich rozwoju: ubogim, wolontariuszom i darczyńcom.

MM

Szlachetna Paczka

Podsumowanie mszczonowskiego 
Finału Szlachetnej Paczki 2019
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Niesamowite emocje, super zabawa i wiele pozytywnej 
energii… W sobotę, 16 listopada 321 zawodniczek z różnych 
stron naszego kraju przybyło do Mszczonowa, aby konkurować 
w Otwartym Turnieju Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmi-
strza Mszczonowa, jaki odbył się w ramach Grand Prix Polski 
Cheerleaders. Impreza miała rangę ogólnopolską, co najlepiej 
świadczy o tym, na jakim poziomie ta dyscyplina uprawiana jest 
w naszym mieście. 

W hali sportowej OSIR-u przez cały dzień trwała zacięta 
rywalizacja. Uśmiechnięte buzie pięknych dziewcząt, odważne 
elementy akrobatyczne, imponujące układy taneczne – 
wszystko to sprawiało, że publiczność nieprzerwanie zapełniała 
trybuny i głośno dopingowała swoje faworytki. Cheerleaderki, 
które przyjechały do Mszczonowa, to ścisła elita tej dyscypliny. 
Na parkiecie mszczonowskiej hali sportowej swe umiejętności 
prezentowały zawodniczki z Warszawy, Łochowa, Garwolina, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Gdańska, Zielonek k. Krakowa, 
Krakowa, Kałuszyna, no i oczywiście z… Mszczonowa. 

Członkinie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej FRESH, zało-

żonego i prowadzonego przez Katarzynę Malinowską godnie 
zaprezentowały się w Turnieju i świetnie wywiązały się z roli 
organizatora doniosłego wydarzenia. SKF wspierane było 
przy tym przedsięwzięciu przez: władze samorządowe Gminy 
i Powiatu, OSiR, Gminne Centrum Informacji, Mszczonowski 
Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową im. Jana Adama Makla-
kiewicza w Mszczonowie.

Taneczne zmagania trwały aż 11 godzin. O 9:00 rozpo-
częły się pokazy duetów. Następnie odbyła się gala oficjalnego 
otwarcia Turnieju, w której wzięli udział: prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Cheerleaders Bartosz Penkala, starosta Beata 
Sznajder, wiceburmistrz Mszczonowa Halina Wawruch, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz Koperski, 
przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, przewod-
nicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Mszczonowa Barbara 
Gryglewska, dyrektor OSiRu Michał Szymański, prezes Geotermii 
Mazowieckiej Marek Balcer, a także - sprawczyni mszczonow-
skiego „cheerleader-boomu” - prezes SKF FRESH Mszczonów 
Katarzyna Malinowska. 

Mszczonowski FRESH ma już 10 lat, więc za całą dekadę 
pracy i sukcesów pani Malinowskiej dziękowali nie tylko obecni 
na gali oficjele, ale także cheerleaderki i ich rodzice. Specjalne 
wyróżnienie podczas oficjalnego otwarcia Turnieju spotkało 
także 10-letnią zawodniczkę FRESHA Antosię Banasiewicz, 
której z racji obchodzonych akurat tego dnia urodzin, wszyscy 
zebrani odśpiewali gromkie „100 lat”. 

W dalszej części roztańczonego dnia rywalizowały 

SKF Fresh

CHEERLEADERKI zawładnęły 
MIASTEM, czyli Ogólnopolski Turniej 
o Puchar Burmistrza Mszczonowa

SPORT
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ze sobą zespoły. Dekoracji duetów dokonali wiceburmistrz 
Halina Wawruch, przewodniczący RM Łukasz Koperski i prze-
wodnicząca Komisji Oświaty RM Barbara Gryglewska. Medale 
i puchary w klasyfikacji zespołów wręczali natomiast wicebur-
mistrz Halina Wawruch, przewodniczący Rady Powiatu Klau-
diusz Stusiński, przewodnicząca Komisji Oświaty RM Barbara 
Gryglewska i dyrektor OSiRu Michał Szymański. 

Pani prezes Katarzyna Malinowska specjalne podzię-
kowania w formie pamiątkowych upominków wręczyła też 
trenerom poszczególnych reprezentacji cheerleaderek oraz 
jurorom Turnieju. W skład grona sędziowskiego wchodzili: 
sędzia główny - Ewa Szemplińska, Agata Gałecka, Aleksandra 

Kulik-Poroch, Małgorzata Frącek, Julia Puchalska, Olga Błesz-
nowska, Bartosz Penkala (prezes PSCH) i Jarosław Mazur. 
Cichymi bohaterami wydarzenia byli wolontariusze SKF FRESH 
oraz pracownicy OSiRu i Szkoły Podstawowej, dbający cały czas 
o najdrobniejsze szczegóły całej turniejowej operacji, a także 
ratownicy medyczni i strażacy OSP Mszczonów, którzy zabezpie-
czali imprezę. Turniej był relacjonowany „na żywo” w sieci przez 
ekipę Telewizji Mazowsza Zachodniego. Osobą prowadzącą, 
zapowiadającą i komentującą „na gorąco” przebieg zawodów 
była Anna Wójcik- Brzezińska. 

MM
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W tym miejscu należą się szczególne 
podziękowania osobom, instytucjom, firmom, 
bez których wsparcia to wydarzenie nie miałoby 
miejsca. 

Dziękujemy szczególnie:
• Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Miasta Mszczonowa
• Łukasz Koperski Przewodniczący Rady Miasta Mszczono-

wa
• Michał Braszczyński FLYSPOT
• Michał Szymański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczo-

nowie
• Beata Sznajder Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 
• Pan Zenon Ludwiniak P.H.U „Zbiroża”
• Marek Balcer Geotermia Mazowiecka S.A.
• Magdalena Podsiadły Gminne Centrum Informacji 

w Mszczonowie
• Jarosław Zagożdżon Auto - Gaz Centrum w Radomiu
• DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
• Grupa Romi
• Polska Sieć Handlowa Lewiatan
• FIEGE Sp. Zo.o.
• ZPC FLIS
• Piekarnia Kuliccy 

• Państwo Aleksandra i Paweł Dziża
• Mostva Sp. z o.o.
• Wioletta Traczyk Sklep Papierniczy „Papirus” w Mszczo-

nowie
• YKK Poland Sp.zo.o.  w Mszczonowie
• Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej - Filia w Mszczono-

wie
• Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders
• SOLARTIME Justyna Pająk
• AODC     
• Kati Sport
• Alicja Wasiak
• MIM
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Maz.

Wsparcia medialnego udzielili:
• Radio Bogoria - Patronat
• Radio Fama - Patronat
• Merkuriusz Mszczonowski
• Telewizja Żyradowska
• Telewizja Mazowsza Zachodniego
• Życie Żyrardowa
• Fotografia Firma Gans
• Głos Żyrardowa i Okolicy 
• Żyroskop.info.pl

1 grudnia Strzelcy z Mszczonowa (JS 5132) wraz 
z druhami z OSP Wręcza - na zaproszenie Warszawskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego - wzięli udział w strzeleckich Andrzejkach. 
W wydarzeniu, jakie miało miejsce na strzelnicy w Markowie
-Świnicach uczestniczyła też starosta powiatu żyrardowskiego 
Beata Sznajder. 

Podczas tych nietypowych Andrzejek można było zapo-
znać się z przeróżnymi jednostkami broni. Oprócz strzelania 
ćwiczone było również składanie i rozkładanie AKMSa.

Na zakończenie spotkania członkowie Jednostki Strzelec-

kiej (JS 5132) urządzili mini turniej, w którym Pani Starosta osią-
gnęła imponujący wynik. Dyplomy za I i II miejsce w poszcze-
gólnych kategoriach strzeleckiego współzawodnictwa wręczył 
jej prezes WTS podpułkownik Marek Roguski. 

MM

GRH

Nietypowe Andrzejki

SPORT / HISTORIA I TRADYCJA
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Mszczonowski akcent strzelecki 
podczas niezwykłej uroczystości 
pogrzebowej 

22 listopada  w Wilnie odbyła się ceremonia ponow-
nego pochówku kilkunastu powstańców styczniowych – w tym 
Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinow-
skiego - przywódców Powstania Styczniowego na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mszczonowscy Strzelcy uczest-
niczyli w tym doniosłym wydarzeniu wspólnie wraz z zaprzyjaź-
nionymi grupami rekonstrukcyjnymi z Polski i Litwy. Dziękujemy 
za współpracę Przyjaciołom z: Kowna, Warszawy, Ostrołęki 
i Rzeszowa. 
Pogrzeb Bohaterów Powstania Styczniowego zyskał niesamo-
witą  oprawę. Stał się  demonstracją  jedności trzech narodów 

– polskiego, litewskiego i białoruskiego.  Udział w ceremonii 
pogrzebowej wzięli prezydenci Polski i Litwy. Obecny na uroczy-
stości był też  premier RP Mateusz Morawiecki oraz minister 
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pożegnanie straconych 
przez Rosjan Powstańców odbyło się zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym – przy udziale  żołnierzy z pododdziałów reprezen-
tacyjnych Polski i Litwy. 

Gdy już  uroczystości dobiegły końca, późnym 
wieczorem, mszczonowscy Strzelcy udali się ponownie na 
Rossę, aby zapalić znicze pamięci w miejscu pochówku Boha-
terów zrywu powstańczego 1863 roku. Mszczonowianie pomo-
dlili się  też  przy  kwaterze wojennej – znanej wszystkim polskim 
patriotom -  w której centrum zlokalizowane jest miejsce 
spoczynku matki Józefa Piłsudskiego oraz serca Marszałka.

Foto: Łukasz Kudlicki 
MM

SP Mszczonów

#BARIEROŁAMACZ U NAS W SZKOLE 

W naszej szkole 29 listopada doszło do fantastycznego 
spotkania z Arturem Świerczem -osobą, która od urodzenia 
jeździ na wózku. Przeprowadził on spotkania pod hasłem 
„Wyjątkowo różnorodni”. 

Artur przybył do naszej szkoły w Mszczonowie na zapro-
szenie jednej z nauczycielek Gabrieli Czarneckiej w celu speł-
niania ważnej misji, bowiem trzeciego grudnia obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem 
naszego spotkania było zwiększenie świadomości uczniów na 
ograniczenia, z jakimi spotykają się osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami oraz pokazanie, że osoba z niepełnosprawnością 
to człowiek taki sam jak każdy z nas. Musimy pamiętać, że to, co 
odróżnia osoby z niepełnosprawnością od pełnosprawnych to 
cecha, na którą nie mają wpływu. 

Wiemy, że warto pomagać, ale od dzisiaj wiemy, że 
podstawową zasadą pomocy jest to, że najpierw trzeba pytać, 
jak pomóc a dopiero później podejmować działania. Nasi 
uczniowie klasy 5E oraz klas 7 i 8  poznały również złote zasady, 
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dzięki którym będą wiedziały, jak zachować się w niektórych 
sytuacjach, i jak ułatwić życie innym a przy okazji mieć poczucie, 
że zrobiło się dobry uczynek. 

Poznaliśmy też Artura prywatnie - to 28-letni chłopak, 
który spełnia marzenia i na swojej drodze nie widzi żadnych 
przeszkód. Artur był członkiem kadry narodowej w szermierce 
na wózkach, uczestniczył w imprezach rangi Pucharu Polski, 
Mistrzostw Europy i Świata. Oprócz tego cały czas w jego 
życiu sport odgrywa ważną rolę - biega, jeździ na rowerze, gra 
w koszykówkę a na siłowni podnosi ciężary. Pokazuje światu, 
że się da i nie ma rzeczy niemożliwych. 14 września ukończył 
Runmageddon - pokonał 6 kilometrów z 30 przeszkodami. 

Artur łamie bariery, obala mity i niszczy stereotypy. Nasz 
gość uświadomił, że nie trzeba dużo, by poprawić jakość życia 
osób z niepełnosprawnościami. Wystarczy kilka prostych zasad, 
by każdemu żyło się lepiej a działając razem można zdziałać 
wiele. 

Tym spotkaniem pragnęliśmy również pokazać w szkole, 
że wymówki nie istnieją, wszystkie przeszkody można pokonać 
i spełniać marzenia.

SP Mszczonów

Górnicze sekrety
Co roku 4 grudnia obchodzona jest Barbórka, czyli trady-

cyjny Dzień Górnika. Właśnie z tej okazji najmłodszych uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczo-
nowie odwiedził specjalny gość. Jak powiedziała zastępca 

dyrektora Ewa Zabłocka, Piotr Szymański na co dzień pracuje 
w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i jest tatą jednej 
z podopiecznych placówki.

Jak przystało na barbórkowe spotkanie, gość przyjechał 
do Mszczonowa w galowym mundurze. Odświętny strój górnika 
wykonany jest z krepy i składa się z marynarki, spodni a także 
ciepłego płaszcza - wszystko w kolorze czarnym. Na głowie 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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pracownicy kopalni noszą specjalne czapki, 
czako, na których znajduje się górnicze 
godło. Z lewej strony nakrycia głowy przy-
mocowany jest pióropusz z kogucich piór. 

Jak wyjaśnił Piotr Szymański, jego 
kolor zależy od funkcji sprawowanej 
w kopalni. Zielone pióropusze znajdują 
się przy czakach dyrektorów generalnych 
i górniczych. Kolor biały zarezerwowany 
jest dla członków dozoru ruchu kopalni. 
Sami górnicy mają pióropusze w kolorze 
czarnym. Czerwona ozdoba wyróżnia 
członków zakładowej orkiestry, której 
kapelmistrz ma z kolei pióra biało-czer-
wone.

Piotr Szymański zasłuchanym dzie-
ciom opowiadał o swojej pracy i zwią-
zanych z nią niebezpieczeństwach – 
toksycznych gazach, słabym oświetleniu, 
nadmiernym hałasie czy ryzyku zawalenia 
się wyrobisk korytarzowych. 

Oczywiście, podczas spotkania nie mogło również 
zabraknąć opisów świętowania Barbórki. Uczniowie dowie-
dzieli się, że rozpoczyna je okolicznościowa msza święta, po 
której następuje uroczysty pochód, prowadzony przez górniczą 
orkiestrę. Najczęściej przebiega on osiedlami zamieszkiwanymi 
przez pracowników kopalni a kończy się pod domem dyrektora. 
Z okazji Barbórki organizowane są również spotkania, koncerty 

i inne wydarzenia artystyczne, ponieważ dzień 4 grudnia jest 
wolny od pracy.

Piotr Szymański przywiózł także ze sobą nietypowy 
rekwizyt – bryłę węgla kamiennego z bełchatowskiej kopalni. 
Dzieci początkowo myślały, że jest to po prostu grudka ziemi. 
Dopiero po bliższym obejrzeniu uznały, że jest to osadowa 
skała, którą wydobywają górnicy. Spotkanie zakończyło się licz-
nymi pytaniami najmłodszych, których bardzo zainteresowała 
opowieść o górniczych sekretach, oraz wykonywaniem wspól-
nych, pamiątkowych fotografii.

Dagmara Bednarek, GCI

W poniedziałek, 25 listopada, w Oddziale Przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Bobrowcach obchodzony był po raz 
pierwszy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. 

Tego dnia wszystkie dzieci pojawiły się w przedszkolu ze 
swoimi ulubionymi misiami. Podczas zajęć chętnie opowiadały 
o swoich pluszakach. Kolejnym punktem były wspólne zabawy 
i tańce ze swoim ulubieńcem prowadzone przez Panią Ewelinę 
Olesińską i Patrycję Korbiń. Następnie dzieci pokolorowały 
obrazki misiów, które ozdobiły szkolną gazetkę.

W tym dniu miś był najlepszym przyjacielem przedszko-
laka, który towarzyszył mu podczas każdej zabawy.

Ewelina Olesińska

SP Bobrowce

Dzień Pluszowego Misia

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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W dniu 14 listopada do szkoły podstawowej w Bobrow-
cach zawitał cyrk „Szok”. Jak się okazało nazwa odpowiada 
rzeczywistości, gdyż dwoje artystów wprawiło w zachwyt 
uczniów szkoły oraz przedszkolaków. 

Dzieci były pod wrażeniem tresowanych zwierząt, 
pokazów żonglerki, magii oraz iluzji. Spośród publiczności 
wybrani zostali ochotnicy do wzięcia udziału w przedstawieniu, 
pełni zapału próbowali dotrzymać kroku zawodowcom. 

Zapierającą dech w piersiach chwilą była ta, gdy artystka 
ze skrzyni wyjęła węża - dzieci mogły go potrzymać oraz pogła-
skać. Umiejętności cyrkowców wszystkim bardzo się podobały, 
o czym świadczyły burzliwe oklaski po każdym pokazie. 

Monika Włodarska

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Bożonarodzeniowy czas
W dniu 4 grudnia do Oddziału Przedszkolnego w Bobrow-

cach przybyli rodzice. Tego dnia zorganizowane były warsztaty na 
temat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Panie Ewelina 
Olesińska i Patrycja Korbiń wraz z dziećmi dzień wcześniej poma-
lowali farbami bombki. Zadaniem rodziców i ich pociech było 
udekorowanie bombek i zrobienie łańcuchów na choinkę.

Zarówno rodzice jak i dzieci bardzo zaangażowali się 
we wspólnie wykonywaną pracę. Na twarzach przedszkolaków 
malował się uśmiech. Byli bardzo szczęśliwi ze wspólnie spędzo-
nego czasu z bliskimi. Własnoręcznie ozdobione bombki i wyko-
nane łańcuchy będą  w tym roku ozdabiać nasza przedszkolną 
choinkę. 

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym rodzicom i mamy 
nadzieję, że podobne zajęcia odbędą się jeszcze nie raz.       

Ewelina Olesińska

SP Bobrowce

„Szokujący” cyrk

Miejskie Przedszkole Nr 1

Koncert edukacyjny

Dnia 22.11.19 r. przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 
1 uczestniczyły w koncercie edukacyjnym Pana Sprężynki pt. 
„Lotnisko nad ziemią”. Widowisko muzyczne połączone było 
z pokazem laserów i efektów świetlnych. Dzieci mogły akty-
wnie uczestniczyć w przebiegu widowiska. W trakcie koncertu 
przedszkolaki chętnie rozwijały swoje umiejętności woka-
lno-taneczne. Wszystkim bardzo podobał się występ artystów. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zorganizowanie koncertu 
a Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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W dniu 12 listopada dzieci z grupy Kotki, Słoneczka i Tygryski 
z Miejskiego Przedszkola nr 1 odbyły wycieczkę do gospodar-
stwa agroturystycznego „Cztery pory roku” na radosną farmę 
nauki i zabawy. Gospodarze farmy serdecznie nas przywitali 
i ruszyliśmy do oglądania. Na terenie gospodarstwa zwiedza-
liśmy zagrody ze zwierzętami: świnki, owce, kozy, króliki, kury, 
indyki, perliczki, kucyki. Dowiedzieliśmy się, jak żyją wszystkie 
zwierzęta na farmie, co jedzą, co piją, na czym polega ich pielę-
gnacja. Dzieci mogły je dotknąć, karmić, poznały ich imiona.

Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Spiżarnia 
pełna przysmaków”. W programie było: jak zmieścić dynię 
w słoiku,  przygotowanie przetworów na zimę – samodzielne 
robienie weków przez dzieci, przyrządzanie soku marchwio-

wego i jego degustacja, obserwowanie roślin uprawianych 
w ogrodzie. Przedszkolaki również miały okazję posilenia się 
ciepłą zupą pomidorową oraz kiełbaskami z ogniska. To była 
fantastyczna przygoda, podczas której dzieci wiele się nauczyły, 
bawiąc się przy tym znakomicie.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Spotkanie z przyrodą

Mikołajki przedszkolaków

W dniu 6 grudnia w Miejskim Przedszkolu Nr 1 zostały 
zorganizowane MIKOŁAJKI we współpracy z Mszczonowskim 
Ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Radą 
Rodziców. Przedszkolaki z rodzicami uczestniczyły w baśniowej 
krainie Świętego Mikołaja. 

W świątecznej 
atmosferze dzieci dekorowały 
pierniki, pokonywały świąteczny 
labirynt na końcu, którego 
czekały niespodzianki, malowały 
buzie, przygotowywały 
choinki bożonarodzeniowe, 
wykonywały najdłuższy 
łańcuch, śpiewały kolędy 
i bawiły się ze św. Mikołajem 
przy radosnej świątecznej 
muzyce. Oczekiwane cały rok 
Mikołajki minęły w bardzo miłej 
atmosferze i przyniosły wiele 
radości wszystkim przybyłym 
gościom. 

Dyrekcja i Grono 
Pedagogiczne serdecznie 

dziękują za zorganizowanie uroczystości w szczególności 
Radzie Rodziców, uczniom z Liceum im. Szarych Szeregów 
w Mszczonowie, Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury za 
nagłośnienie, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za udostępnienie 
hali sportowej, sponsorom Biedronka, Bank Spółdzielczy 
w Mszczonowie za życzliwość i dobre serce.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
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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

Ubezpieczenia 
Agnieszka Brzózka

660533888
Kwiatowa 28

96-320 Mszczonów

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
*grupowe  pracownicze

*pakiety medyczne

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:
*dom
*firma

 OC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OC ZAWODOWE

UBEZPIECZENIA ROLNE

LEASINGI POJAZDÓW I MASZYN

Sprzedam działkę 
budowlaną w Bartnikach, 
1450  m2  (14,5  m  x  100 
m).  W  ulicach  z  obu 
stron  media  (prąd,  woda, 
kanalizacja).  Teren  objęty 
planem  zagospodarowania 
przestrzennego – zabudowa 
półtora  metra  od  granicy 
i dwa piętra. 
Kontakt (do godz. 20:00) – 
tel. 694 156 829.

Dzień Pluszowego Misia
 
W dniu 25.11.19 r. w Przedszkolu odbył się Dzień Pluszo-

wego Misia. Dzieci ze swoimi ulubionymi misiami spotkały 
się, aby wspólnie celebrować ten dzień. W trakcie spotkania 
tańczyły,  śpiewały i bawiły się przy muzyce wraz ze swoimi 
przytulankami. Na zakończenie obejrzały film o przygodach 
„Misia Uszatka” oraz wykonały prace plastyczne prezentu-
jące wymarzone misie. Każdy przedszkolak mógł wykazać się 
swoją kreatywnością twórczą.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów
Oferujemy konkurencyjne ceny na 
towary, m.in.: 
- ciasta świąteczne o wybornym smaku
- chleb wypiekany metodą tradycyjną, na 
zakwasie
- ser biały z Mleczarni w Grodzisku Maz.
- kawa Pedros 100g

- wafle Iga 500g
- ciastka Tago „Rurka orzechowa” 150g
- cukierki owocowe „Smaki PRL-u”
- garmażerka:

• pierogi wigilijne
• pierogi z kapustą i pieczarkami
• pierogi z serem
• pierogi z mięsem

- świeże warzywa i owoce 

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.    5
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

Karp żywy, polski - od 23.XII.2019r.  we wszystkich sklepach 
Spółdzielni - zapraszamy do składania zamówień.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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