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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 26 lutego 2020 roku, odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeń-
stwa publicznego na terenie gminy a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, aktualizacji Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zgody na nabycie nieruchomości. Obrady 
prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

WIEŚCI Z RATUSZA

Przed rozpoczęciem obrad na wniosek radnego Andrzeja 
Osiala dyskutowano nad porządkiem obrad. Wątpliwości wzbu-
dzała uchwała dotycząca zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości w trybie bezprzetargowym. Dokument odnosi się do 
działki w miejscowości Marków Świnice, na której znajduje się 
strzelnica Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Jej funk-
cjonowanie budzi jednak niezadowolenie części okolicznych 
mieszkańców z uwagi na hałas. W związku z tym radny Andrzej 
Osial wnioskował o zawieszenie głosowania nad uchwałą do 
czasu przeprowadzenia badań akustycznych. Jak poinformował 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, wkrótce zostaną one przepro-
wadzone a umowa dzierżawy wygasa w najbliższym czasie. 
W związku z tym zebrani radni postanowili pozostawić projekt 
do zaopiniowania na bieżącym posiedzeniu.

Bezpieczeństwo publiczne
Jako pierwszy przed zgromadzonymi wystąpił Komen-

dant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz. 
W minionym roku nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy 
czuwało dwudziestu ośmiu funkcjonariuszy podzielonych na 
trzy zespoły zadaniowe: Kryminalny, Dzielnicowych oraz Patro-
lowo-Interwencyjny. Policjanci poruszali się siedmioma radio-
wozami oznakowanymi i bez symboli służbowych. 

W 2019 r. na terenie gminy Mszczonów dokonano 44 
zgłoszonych kradzieży, 39 włamań, 2 bójki i pobicia, 10 uszko-

dzeń mienia, 4 przestępstwa z kategorii rozbój, wymuszenie 
rozbójnicze lub kradzież rozbójnicza. Uszczerbek na zdrowiu 
zgłosiło mszczonowskim policjantom 5 osób, ukradziono 
również 3 pojazdy. W 2019 r. mszczonowscy policjanci odnoto-
wali także 9 przestępstw związanych z narkomanią.

Komendant Puszcz porównał 
także liczbę zdarzeń w latach 2019-2016. 
W omówionym okresie wzrosła ilość 
włamań i kradzieży. Odnotowano z kolei 
mniej uszkodzeń mienia. Zgłoszone do 
Komisariatu przestępstwa dotyczyły 
także dwóch, dużych terenów budow-
lanych – Park of Poland oraz PepsiCo. 
Na ich obszarze odnotowano kradzieże, 
włamania i uszkodzenia mienia.

W minionym roku na jednego 
funkcjonariusza Komisariatu przypa-
dało 69 prowadzonych postępowań, 

co oznacza spadek w porównaniu do dwóch wcześniejszych 
lat. Łączna liczba spraw prowadzonych przez mszczonowski 
zespół wyniosła 413. Najwięcej postępowań toczyło się 
w sprawie kradzieży (74) i kradzieży z włamaniem (56). Ogólna 
wykrywalność przestępstw  w minionym roku osiągnęła 55,41%, 
co oznacza spadek o 27,23% w porównaniu do 2018 r.

Na terenie gminy służbę sprawowało dwóch dzielnico-
wych – asp. szt. Sławomir Zieliński (Mszczonów) oraz sierż. szt. 
Arkadiusz Wójcik (tereny wiejskie). Komendant Puszcz w swoim 
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wystąpieniu krótko podsumował ich działalność w 2019 r. 
Minione dwanaście miesięcy przyniosło 717 interwencji na 
terenie miasta i 623 na obszarach wiejskich. Średni czas dojazdu 
policjantów w Mszczonowie wyniósł 18,25 min a poza nim – 
25,37 min.

Komendant Puszcz podsumował także służbę ponadnor-
matywną, która opłacana jest z funduszy gminy. W jej ramach 
funkcjonariusze m.in. zabezpieczali imprezy, odbywające się 
na terenie Ziemi Mszczonowskiej – np. jarmark, zlot pojazdów 
zabytkowych, dożynki czy mecze piłkarskie.

Przed zebranymi radnymi 
wystąpił również Komendant Powia-
towy Policji w Żyrardowie Arkadiusz 
Zgieb, który podsumował bezpieczeń-
stwo na terenie całego, podlegającego 
mu obszaru, ze szczególnym uwzględ-
nieniem gminy Mszczonów. W swojej 
prezentacji podsumował składy 
osobowe poszczególnych komisariatów 
komentując zmiany, jakie w nich zaszły 
oraz ich przyczyny. Komendant Zgieb 
omówił także statystyki dotyczące 
najczęstszych przestępstw na terenie 
powiatu oraz ich dynamikę. Apelował 
również do władz samorządowych 

o wsparcie dla mszczonowskiego komisariatu w postaci sfinan-
sowania zakupu radiowozu. Obecnie posiadane przez jednostkę 
są już mocno wyeksploatowane. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
obiecał przyjrzeć się tej, ważnej dla bezpieczeństwa publicz-
nego, kwestii.

Kilka słów do zebranych skie-
rowała również Prokurator Rejonowy 
Joanna Jackowska. Podkreślała, że jej 
instytucja jest trzecią pod względem 
obciążenia pracą w całym okręgu 
płockim (na 43 jednostki). W związku 
z tym prokuratorzy prowadząc postę-
powania w znacznej części polegać 
muszą na funkcjonariuszach Policji. 
Prokurator korzystając z okazji podzię-
kowała za współpracę przedstawicielom 
mszczonowskiego komisariatu. Podkre-
ślała również, że braki w lokalnej flocie 
pojazdów utrudniają funkcjonariuszom 

realizację ich działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Jako ostatnia z występujących głos zabrała Starosta 

Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, która na początku 
podziękowała obydwu komendantom za działalność ich 
zespołów oraz sprawne kierowanie służbami, pomimo braków 

personalnych i sprzętowych. Wyraziła również nadzieję, że 
kiedyś powiatowa Policja zostanie włączona do Garnizonu 
Warszawskiego, który zapewnia dodatki do pensji dla funkcjo-
nariuszy oraz ich lepsze wyposażenie, m.in. w samochody.

W dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa jako pierwszy głos 
zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, który 
podziękował za zaangażowanie funkcjonariuszy w ich służbę na 
rzecz mieszkańców rejonu Osuchowa. Podkreślał, że przedsta-
wione sprawozdania pokazały, jak wiele pracy wykonują oni na 
co dzień. Doceniając ich działalność zapewnił, że dzięki temu 
mieszkańcy czują się bezpiecznie.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o możliwość 
wprowadzenia po dwóch dzielnicowych w mieście i na tere-
nach wiejskich. Jego zdaniem dotychczasowa ilość funkcjona-
riuszy w tej służbie (po jednym) jest niewystarczająca i sprawia, 
że są oni nadmiernie obciążeni obowiązkami. Przewodniczący 
pytał także o możliwość ograniczenia prędkości samochodów 
ciężarowych na ulicy Grójeckiej w Mszczonowie. Komendant 
Zgieb w odpowiedzi wskazał możliwości dotyczące rozwiązania 
obydwu problemów.

Radny Robert Głąbiński pytał o funkcjonariusza mszczo-
nowskiego komisariatu, który w tym roku nabędzie prawa 
emerytalne. Komendant Puszcz poinformował, że prowadzi 
rozmowy w sprawie pozostania wymienionego policjanta 
w jednostce.

Sprawę podpaleń kontenerów ze śmieciami na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej poruszył z kolei radny Krzysztof Kraw-
czyk. Podziękował także przedstawicielom Policji za czuwanie 
nad bezpieczeństwem mieszkańców mszczonowskich osiedli. 
Komendant Zgieb poinformował, że są prowadzone czynności 
dochodzeniowe w ramach zgłoszonego problemu. Do podzię-
kowań dla przedstawicieli służb przyłączył się również radny 
Mirosław Wirowski.

Radna Katarzyna Ciećwierska podjęła temat problemów 
komunikacyjnych na drogach przylegających do miejskiego 
targowiska na osiedlu Dworcowa III. Komendant Puszcz obiecał, 
że sprawa zostanie zbadana i przedstawione będą konkretne 
możliwości rozwiązań. Zaproponował wspólne rozmowy doty-
czące zgłoszonej kwestii. Radną Ciećwierską poparł także wice-
przewodniczący Marek Zientek.

Na zakończenie głos zabrali przewodniczący Łukasz 
Koperski i burmistrz Kurek, którzy podsumowując część doty-
czącą bezpieczeństwa, podziękowali funkcjonariuszom za ich 
ofiarną służbę na rzecz mieszkańców gminy.

Podjęte uchwały
Pierwszy z omówionych dokumentów dotyczył zmian 

w bieżącym budżecie a omówiła go skarbnik gminy Jadwiga 
Barbulant. Przedstawiła także korekty w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, które są z nimi powiązane.

Kolejna uchwała dotyczyła aktu-
alizacji Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla gminy Mszczonów na lata 
2019-2021. Przedstawiła ją przedstawi-
cielka firmy Centrum Doradztwa Ener-
getycznego, opracowującej ten doku-
ment. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
zawiera m.in. charakterystykę obszaru 
gminy Mszczonów pod względem sytu-
acji demograficznej, mieszkaniowej czy 
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gospodarczej, opis inwentaryzacji emisji CO2 oraz plan działań 
na rzecz ograniczenia produkcji dwutlenku węgla.

Dagmara Łysoniewska z Pracowni Urbanistyczno-Pro-
jektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 
omówiła uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu miejscowości Gąba. Wyzna-
czono w nim tereny o przeznaczeniu na zabudowę jednoro-
dzinną i usługową. Oprócz tego, fragment miejscowości obej-
muje również lasy, część rolniczą, wodną i obszary komunika-
cyjne czy infrastruktury technicznej.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida 
Sochańska  omówiła projekt uchwały dotyczącej przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu miejscowości Grabce Józefpolskie. 
Proces ten jest podyktowany koniecznością korekty parame-
trów i warunków zabudowy oraz dostosowania układu komu-
nikacyjnego do projektowanej drogi łączącej ulice Żyrardowską 
i Fabryczną.

Katarzyna Dąbrowska z  Pracowni Urbanistyczno-Projek-
towej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” zapre-
zentowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego działek położonych w Mszczo-
nowie. Nieruchomości te przeznaczone będą na zabudowę 
wielorodzinną oraz nieuciążliwe usługi. Projekt uchwały określa 
m.in. wysokość i rodzaj zabudowy a także jej kolorystykę. Na 
wniosek skierowany podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju 

i Rolnictwa w doku-
mencie znalazł się 

również zapis o dopuszczeniu budowy podziemnych miejsc 
parkingowych.

W trakcie obrad radni zatwierdzili  
również dwie uchwały przedstawione 
przez główną księgową OSiR Emilię 
Kierlanczyk, dotyczące zasad i trybu 
korzystania z hali sportowej i Term 
Mszczonów. Zmiany w przedstawionych 
dokumentach były konieczne z uwagi 
na zmiany w prawodawstwie, które 
nakazały nieodpłatne udostępnianie 
obiektów rekreacyjnych weteranom 
wojennym.

Naczelnik Taida Sochańska 
omówiła uchwałę dotyczącą przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejsco-
wości Zdzieszyn i Grabce Wręckie. Powodem podjęcia takiej 
decyzji jest duże zainteresowanie właścicieli działek w tym 
obszarze oraz możliwości, jakie daje jego położenie.

W trzynastym punkcie obrad radni zatwierdzili uchwałę 
dotyczącą zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości 
Marków Towarzystwo. Dokument ten zaprezentowała naczelnik 
Taida Sochańska. Zakupiona nieruchomość powiększy zasób 
gminnego mienia komunalnego. Zbycia działki położonej 
w Mszczonowie dotyczyła kolejna uchwała przedstawiona przez 
kierującą Wydziałem Rozwoju Gospodarczego. Nieruchomością 
tą zainteresowani są inwestorzy, ponieważ jest ona położona 
w obszarze zabudowy produkcyjnej, magazynów i obiektów 
usługowych. Nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości 
Wręcza dotyczył kolejny punkt obrad. Nowo powstała arteria 
odtąd będzie nosiła nazwę Nowy Świat.

Naczelnik Sochańska omówiła także uchwałę dotyczącą 
zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mszczonowie. 
Działka ta znajduje się przy ul. Generała Sikorskiego i jest prze-
znaczona pod zabudowę jednorodzinną lub usługową. Radni 
zatwierdzili również uchwałę dotyczącą skargi na burmistrza 
Mszczonowa odnośnie nienależycie wykonanej inwestycji prze-
budowy ulicy Sosnowej w Lutkówce Kolonii przy działkach skar-
żącego. Została ona uznana za bezzasadną.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 
przedstawiła zmiany w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Są one wynikiem 
opinii otrzymanej w Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Żyrardowie.

Naczelnik Sochańska omówiła uchwałę dotyczącą zgody 
na nabycie nieruchomości znajdującej się w Mszczonowie. Na 
działce tej znajduje się budynek murowany parterowy. Całość 
zasili zasób mienia komunalnego gminy.

W punkcie dwudziestym radni zatwierdzili uchwałę 
dotyczącą wydzierżawienia Warszawskiemu Towarzystwu Strze-
leckiemu nieruchomości położonej w miejscowości Marków 
Świnice. Na terenie tym znajduje się strzelnica. Burmistrz zazna-
czył, że w związku z uwagami okolicznych mieszkańców i na 
wniosek radnego Andrzeja Osiala wkrótce zostaną przeprowa-
dzone badania akustyczne, które określą, czy obiekt nie gene-
ruje hałasu o głośności powyżej dopuszczalnych norm.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza 
Mszczonowa

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej 
przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
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sesjami organ odbył dwa posiedzenia kontrolne, podczas 
których jego członkowie analizowali spłacalność podatków 
i opłat a także gospodarkę finansową Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
W wyniku obydwu kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał sześć 
zarządzeń dotyczących m.in. weryfikacji kontrahentów zgodnie 
z tzw. „białą listą”, powołania komisji przetargowej oraz zmian 
w bieżącym budżecie.

Włodarz gminy poinformował zebranych, że rozpoczęły 
się budowy dwóch inwestycji – magazynu firmy InPost oraz 
fabryki światłowodów. 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
W okresie pomiędzy sesjami do przewodniczącego Rady 

Miejskiej wpłynęła jedna interpelacja. Jej autorką była rada 
Katarzyna Ciećwierska a pismo dotyczyło komunikacji pojazdów 
w dni targowe. Sprawa ta była już omawiana podczas obrad 
Komisji oraz w części sesji dotyczącej bezpieczeństwa publicz-
nego.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał informacje 
uzyskane od burmistrza i dotyczące średnich wysokości wyna-
grodzeń nauczycieli na różnych stopniach awansu zawodowego. 
Skarbnik Jadwiga Barbulant  podsumowała przedstawione dane 
i kwoty podwyżek, które pedagogom obiecali rządzący, nie 
zapewniając samorządom środków na ich wypłacenie.

Radny Mirosław Wirowski zwrócił uwagę na problem 
związany z ulicą Olchową, która jest bardzo uczęszczana przez 
pojazdy. Apelował o położenie chodnika przy tej arterii. Prze-
kazał także postulat mieszkańców dotyczący nasadzeń zieleni 
przy ul. Spokojnej i konsultacji społecznych tego procesu.

Radny Andrzej Osiński pytał o problem z opuszczoną 
stacją paliw gazowych w Chudolipiu oraz konsultacje Central-
nego Portu Komunikacyjnego. Radny Andrzej Osial podjął temat 

chodnika przy ulicy Szkolnej. Apelował o podjęcie rozmów ze 
starostwem powiatowym w tej sprawie, ponieważ jest to arteria 
bardzo uczęszczana, szczególnie przez dzieci, i słabo oświetlona, 
co potęguje zagrożenie dla pieszych. Radny Osial przypomniał 
także o planach budowy ronda w Olszówce przy drodze powia-
towej. 

W odpowiedzi burmistrz Kurek odpowiedział, że teren pod 
opuszczoną stacją paliw gazowych w Chudolipiu jest prywatną 
nieruchomością i nie podlega wpływom gminy. Włodarz obiecał 
przyjrzeć się problemowi ul. Olchowej w Mszczonowie a także 
kwestii zieleni przy ul. Spokojnej. Poinformował również, że 9 
marca odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji społecz-
nych planów Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Radna Barbara Gryglewska poruszyła temat rozbiórki 
stacji trafo w przykościelnym parku. Burmistrz Kurek poin-
formował, że proces ten został wstrzymany a obiekt będzie 
odremontowany. Korzystając z okazji przewodniczący Koperski 
podziękował mieszkańcom, którzy interweniowali w sprawie 
ochrony zabytkowego transformatora a także włodarzowi za 
wspólną interwencję u władz PGE. 

Radny Robert Głąbiński podziękował przewodniczą-
cemu i burmistrzowi za wstrzymanie rozbiórki stacji trafo. Zadał 
również pytanie o planowaną linię kolejową. W odpowiedzi 
burmistrz Kurek poinformował, że na pewno nowa stacja będzie 
zlokalizowana w Mszczonowie.

Przewodniczący Koperski był z kolei zainteresowany 
tematem transportu publicznego do Żyrardowa. Burmistrz 
Kurek poinformował, że uzyskano dofinansowanie na zwięk-
szenie częstotliwości komunikacji pomiędzy Mszczonowem 
a Grodziskiem Mazowieckim. Do Żyrardowa kursy odbywają 
prywatni przewoźnicy, ponieważ PKS nie chce realizować 
nierentownych przewozów. Na tym zakończono XVIII sesję Rady 
Miejskiej w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI

19 lutego 2020 r.

Głównymi  tematami  posiedzenia  Komisji  były  ocena  bezpie-
czeństwa publicznego w gminie oraz zaopiniowanie projektów 
uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennegao.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, 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 obra-
dach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz 
Koperski.

Bezpieczeństwo publiczne
W części dotyczącej bezpie-

czeństwa jako pierwszy głos zabrał 
asp. szt. Sławomir Zieliński, który pełni 
funkcję dzielnicowego Mszczonowa. 
W minionym roku przeprowadził 24 
interwencje, w tym 2 domowe. Oprócz 
tego funkcjonariusz ujawnił także 2 
poszukiwane osoby a 175 wylegity-
mował. Dzielnicowy przeprowadził 
również 511 wywiadów i ustaleń dla 
innych służb, 126 razy spotkał się z przed-
stawicielami społeczności miejskiej, 4 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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razy z władzami samorządowymi, skierował 14 powiadomień 
w sprawie uzależnienia od alkoholu i innych środków, nałożył 
16 mandatów karnych i 28 pouczeń. Zrealizował również 320 
sprawy w ramach korespondencji z innymi organami.

Sierż. szt. Arkadiusz Wójcik pełni 
służbę dzielnicowego na terenach wiej-
skich gminy Mszczonów. W 2019 roku 
przeprowadził on 58 interwencji, w tym 
14 domowych. Oprócz tego funkcjona-
riusz ujawnił także 1 poszukiwaną osobę 
a 323 wylegitymował. Dzielnicowy 
przeprowadził również 436 wywiadów 
i ustaleń dla innych służb, 49 razy 
spotkał się z przedstawicielami społecz-
ności miejskiej, 1 raz z władzami samo-
rządowymi, skierował 4 powiadomienia 

w sprawie uzależnienia od alkoholu i innych środków, nałożył 
7 mandatów karnych i 4 pouczenia. Zrealizował również 358 
spraw w ramach korespondencji z innymi organami.

Wśród spraw, które radni podjęli korzystając z okazji 
obecności dzielnicowych znalazły się m.in. problemy z komuni-
kacją pojazdów na terenie przyległym do miejskiego targowiska 
oraz podpalenia na terenie mszczonowskich osiedli wieloro-
dzinnych.

Zaopiniowane uchwały
Pierwszy omówiony projekt uchwały dotyczył aktuali-

zacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Mszczonów 
na lata 2019-2021. Przedstawiła go Renata Wolak, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gminnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
zawiera m.in. charakterystykę obszaru gminy Mszczonów pod 
względem sytuacji demograficznej, mieszkaniowej czy gospo-
darczej, opis inwentaryzacji emisji CO2 oraz plan działań na 
rzecz ograniczenia produkcji dwutlenku węgla.

Kolejny z omówionych dokumentów dotyczył zmian 
w bieżącym budżecie a omówiła go skarbnik gminy Jadwiga 
Barbulant. Przedstawiła także korekty w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, które są z nimi powiązane.

Dagmara Łysoniewska z Pracowni Urbanistyczno-Pro-
jektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” 

omówiła projekt 
uchwały dotyczącej 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miejscowości 
Gąba. Wyznaczono w nim tereny o prze-
znaczeniu na zabudowę jednorodzinną 
i usługową. Oprócz tego, fragment miej-
scowości obejmuje również lasy, część 
rolniczą, wodną i obszary komunika-
cyjne czy infrastruktury technicznej.

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Taida Sochańska  
omówiła projekt uchwały dotyczącej 
przystąpienia do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Grabce Józefpolskie. Proces ten jest podyktowany 
koniecznością korekty parametrów i warunków zabudowy oraz 
dostosowania układu komunikacyjnego do projektowanej drogi 
łączącej ulice Żyrardowską i Fabryczną.

W trakcie obrad radni zaopiniowali również dwie 
uchwały przedstawione przez dyrektora OSiR Michała Szymań-
skiego, dotyczące zasad i trybu korzystania z hali sportowej 
i Term Mszczonów. Zmiany w przedstawionych dokumentach 
były konieczne z uwagi na zmiany w prawodawstwie, które 
nakazały nieodpłatne udostępnianie obiektów rekreacyjnych 
weteranom wojennym.

Naczelnik Taida Sochańska omówiła dokument doty-
czący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Zdzie-
szyn i Grabce Wręckie. Powodem podjęcia takiej decyzji jest 
duże zainteresowanie właścicieli działek w tym obszarze oraz 
możliwości, jakie daje jego położenie.

W kolejnym punkcie radni zaopiniowali projekt 
uchwały dotyczącej wydzierżawienia Warszawskiemu Towa-
rzystwu Strzeleckiemu nieruchomości położonej w miejsco-
wości Marków Świnice. Na terenie tym znajduje się strzelnica. 
Burmistrz zaznaczył, że w związku z uwagami okolicznych miesz-
kańców i na wniosek radnego Andrzeja Osiala wkrótce zostaną 
przeprowadzone badania akustyczne, które określą, czy obiekt 
nie generuje hałasu o głośności powyżej dopuszczalnych norm.

Członkowie Komisji zaopiniowali także uchwałę doty-
czącą zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Marków 
Towarzystwo. Dokument ten zaprezentowała naczelnik Taida 
Sochańska. Zakupiona nieruchomość powiększy zasób gmin-
nego mienia komunalnego. Zbycia działki położonej w Mszczo-

WIEŚCI Z RATUSZA
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nowie dotyczyła kolejna uchwała przedstawiona przez kierującą 
Wydziałem Rozwoju Gospodarczego. Nieruchomością tą zainte-
resowani są inwestorzy, ponieważ jest ona położona w obszarze 
zabudowy produkcyjnej, magazynów i obiektów usługowych. 
Nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wręcza dotyczył 
kolejny punkt obrad. Nowo powstała arteria odtąd będzie nosiła 
nazwę Nowy Świat.

Naczelnik Sochańska omówiła także projekt uchwały 
dotyczącej zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mszczo-
nowie. Działka ta znajduje się przy ul. Generała Sikorskiego 
i jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną lub usługową. 
Radni zaopiniowali również uchwałę dotyczącą skargi na burmi-
strza Mszczonowa odnośnie nienależycie wykonanej inwestycji 
przebudowy ulicy Sosnowej w Lutkówce Kolonii przy dział-
kach skarżącego. Została ona uznana za bezzasadną. Naczelnik 
Sochańska omówiła również uchwałę dotyczącą zgody na 
nabycie nieruchomości znajdującej się w Mszczonowie. Na 
działce tej znajduje się budynek murowany parterowy. Całość 
zasili zasób mienia komunalnego gminy.

Katarzyna Dąbrowska z  Pracowni Urbanistyczno-Projek-
towej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” zapre-
zentowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego działek położonych w Mszczo-

nowie. Nieruchomości te przeznaczone będą na zabudowę 
wielorodzinną oraz nieuciążliwe usługi. Projekt uchwały określa 
m.in. wysokość i rodzaj zabudowy a także jej kolorystykę. Na 
wniosek skierowany podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa w dokumencie znalazł się również zapis o dopusz-
czeniu budowy podziemnych miejsc parkingowych.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 
przedstawiła zmiany w regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Są one wynikiem 
opinii otrzymanej w Państwowego Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Żyrardowie.

Sprawy różne 
W ramach wolnych wniosków przewodniczący Łukasz 

Koperski przypomniał o zgłoszonym podczas drugiego spotkania 
Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych postulacie 
o wyborze świętego patrona miasta. Zbadanie procedury prze-
prowadzenia takiego procesu zostało powierzone Marcie Strze-
leckiej, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miej-
skiej. Na tym zakończono obrady, podczas których członkowie 
Komisji pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

19 lutego 2020 r.

Głównymi  tematami  posiedzenia  Komisji  była  analiza  kalen-
darza imprez sportowych na bieżący rok oraz omówienie funk-
cjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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, rady Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar 
Suski i radny Mirosław Wirowski.

Imprezy sportowe
O planowanych w 2020 roku wydarzeniach sportowych 

w gminie opowiedział zebranym dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Michał Szymański. Na wstępie swojego wystąpienia 
wymienił imprezy, które już zostały zrealizowane a były to m.in. 

Mistrzostwa Gminy Mszczonów w Łyżwiarstwie Szybkim Szkół 
Podstawowych, Amatorskie Mistrzostwa w Hokeju na Lodzie 
oraz zajęcia w ramach akcji „Zima w mieście”.

Jak poinformował dyrektor Szymański, przez cały rok 
odbywać się będą zawody w ramach Grand Prix Tenisa Stoło-
wego – turnieje z tego cyklu realizowane są z comiesięczną 
częstotliwością. W marcu na amatorów sportowych wrażeń 
czekać będą także Mistrzostwa Gminy w Skoku Wzwyż. Kolejny 
miesiąc przyniesie ze sobą m.in. Wiosenne Biegi Przełajowe czy 
turniej mini koszykówki współorganizowany z UKS Olimpijczyk 
2008 Mszczonów. W maju gratka czeka na miłośników footballu 
– turniej piłki nożnej na boiskach kompleksu „Orlik”. Również 
w tym miesiącu zaplanowano pierwszy, tegoroczny rajd rowe-
rowy oraz gminne zawody lekkoatletyczne. Czerwiec rozpocznie 
się turniejem piłki ręcznej a zakończy lekkoatletycznymi mistrzo-
stwami dla najmłodszych. 

Lato to z kolei tradycyjna akcja „Lato w mieście”. We 
wrześniu OSiR zaprosi mieszkańców do udziału w jesiennym 
rajdzie rowerowym, turnieju siatkówki oraz dwóch imprezach 
lekkoatletycznych. Kolejny miesiąc, to zawody piłki nożnej na 
boiskach „Orlika” oraz Jesienne Biegi Przełajowe organizowane 
wspólnie z LKS Osuchów. Na zakończenie roku, w grudniu, 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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W czwartek, 6 lutego, w sali konferencyjnej mszczo-
nowskiego ratusza, władze lokalne i pracownicy samorzą-
dowi spotkali się z sołtysami terenów wiejskich. W naradzie 
wzięli udział burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, jego zastępcy Marek 
Zientek i Waldemar Suski, radni Katarzyna Ciećwierska, Ryszard 
Stusiński, Andrzej Osiński, Andrzej Osial i Dariusz Olesiński. 
Podczas spotkania obecni byli również naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele gminnych instytucji.

Jako pierwszy do sołtysów zwrócił się gospodarz narady, 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który przedstawił informacje 
o bieżącym funkcjonowaniu gminy oraz planowanych i wykona-
nych inwestycjach.

Pierwszym, poruszonym problemem, były zmiany 
w systemie gospodarowania odpadami, a w szczególności 
podwyższenie cen za odbiór śmieci od mieszkańców. Jak poin-
formował burmistrz Kurek, śmieci z całego Starego Kontynentu 
odbierali dotychczas Chińczycy, co było opłacalnym rozwią-

zaniem. W końcu przestali jednak przyjmować europejskie 
odpady, co wpłynęło na wzrost cen za ich gospodarowanie. Na 
wzrost kosztów wpłynęło także prawodawstwo, które sprawiło, 
że niewielkie firmy świadczące takie usługi nie zdołały utrzymać 
się na rynku. Pozostałe na nim podmioty podzieliły się terenami 
działania i w związku z tym do przetargu zgłasza się jedna firma, 
która może dyktować warunki samorządom. 

Burmistrz podkreślał również, że gmina nie może zara-
biać na gospodarowaniu odpadami ani też dopłacać do tego 
procesu. Nie ma także wpływu na ceny odbioru śmieci przez 
zewnętrzne podmioty. Koszt gospodarki odpadami w gminie 
Mszczonów jest jednak niższy niż w ościennych, ponieważ zbie-
raniem worków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, co wpłynęło na zmniejszenie kwot, jakie trzeba 
zapłacić firmie, do której potem one trafiają.

Włodarz gminy apelował o uczciwe rozliczanie się za 
odpady. Szczególnie na zwracanie uwagi na wynajmowane 
posesje, ponieważ w takich przypadkach często deklaracja 
ilości śmieci nie pokrywa się z rzeczywistą liczbą wystawianych 
worków.

Zebrani sołtysi dowiedzieli się także, że ilość inwestycji 
musiała zostać ograniczona z uwagi na pieniądze, które gmina 
jest zobowiązana przeznaczyć na obiecane przez rządzących 
podwyżki dla nauczycieli. Niestety, władze centralne na ten 

odbędą się impreza mikołajkowa na hali sportowej, międzysz-
kolny turniej piłki nożnej oraz świąteczny bieg.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor Michał Szymański 

opowiedział także zebranym radnym 
o funkcjonowaniu podlegającej mu 
jednostki. Od lat niezmiennie prowadzi 
ona halę sportową, kompleks boisk 
„Orlik” oraz mszczonowskie Termy. 
Kierujący Ośrodkiem Sportu i Rekre-
acji szczegółowo omówił wyposażenie, 
godziny otwarcia oraz cennik wszystkich 
obiektów a także promocje oferowane 
mieszkańcom. W jego wystąpieniu nie 

zabrakło również statystyk dotyczących ilości korzystających 
z hali, boisk i kompleksu termalnego. 

Sprawy różne
W trakcie obrad członkowie Komisji pozytywnie zaopi-

niowali dwa projekty uchwał przedstawione przez dyrektora 
Szymańskiego i dotyczące zasad i trybu korzystania z hali spor-
towej i Term Mszczonów. Zmiany w przedstawionych dokumen-
tach były konieczne z uwagi na zmiany w prawodawstwie, które 
nakazały nieodpłatne udostępnianie obiektów rekreacyjnych 
weteranom wojennym. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak 
zwróciła się do członków Komisji z zapytaniem o uwagi do 
uchwały, której zmianę przygotowuje podlegający jej zespół. 
Dokument dotyczył dofinansowania do wymiany pieców węglo-
wych na ekologiczne.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Monika Malczak opowiedziała o bieżących kwestiach dotyczą-
cych mieszkańców terenu gminy. Następnie burmistrz Kurek 
przedstawił statystyki dotyczące wyjazdów zespołów pogotowia 
ratunkowego. W minionym roku podjęły one 140 interwencji. 
Liczba ta nie obejmuje akcji ratunkowych podczas wypadków 
drogowych. Przewodnicząca Barbara Gryglewska korzystając 
z okazji zadała pytanie o nocne i świąteczne udzielanie świad-
czeń lekarskich. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że 
zostały podjęte starania, by gmina prowadziła je w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Na tym zakończono posie-
dzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

Sołectwa

Spotkanie z sołtysami
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cel przekazały samorządowi tylko część potrzebnych środków. 
Lokalny samorząd musi więc dołożyć brakujące prawie 3 mln zł.

W tym roku rozpocznie się modernizacja trzech remiz 
strażackich – w Zbiroży i Grabach Towarzystwo od części gara-
żowej a w Piekarach będzie to doprowadzenie obiektu do stanu 
surowego zamkniętego.

Burmistrz poinformował także, że gminie udało się 
otrzymać dotację na rozbudowę sieci wodociągowej, która 
obejmie m.in. miejscowościach Budy Zasłona i Lindowo. Dzięki 
agregatom prądotwórczym zapewnione zostaną także dostawy 
wody w momencie, gdy wyłączona zostanie energia elektryczna 
na którymś z terenów wiejskich. Rozpoczęte zostanie także 
kanalizowanie osiedla Tarczyńska. 

Włodarz poinformował również o zaczęciu procesu 
gazyfikacji gminy – firma pracuje już w miejscowości Grabce 
Józefpolskie. Niedługo odbędą się też rozmowy z Prezesem 
Polskich Sieci Gazowniczych, ponieważ przedsiębiorstwo 
planuje podłączenie mieszkańców terenów wiejskich. Wkrótce 
będzie wiadomo, jaki obszar zostanie objęty tym procesem. 

Rozstrzygnięte zostały przetargi na projektantów sieci gazowej, 
która powstanie w miejscowościach Nosy Poniatki, Lutkówka, 
Sosnowica i Wymysłów. Burmistrz apelował do sołtysów, by 
namawiali mieszkańców tych terenów posiadających nawet 
puste działki, o ich podłączanie.

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tematu 
remontów dróg. Jak podkreślał burmistrz Kurek nie wszystkie 
kwestie w tym zakresie są już rozstrzygnięte, ponieważ władze 
czekają na decyzje odnośnie dofinansowania niektórych 
z planowanych inwestycji komunikacyjnych. Pewna jest już 
realizacja modernizacji m.in. ul. Spacerowej w Bobrowcach, ul. 
Mostowej w Dwórznie, ul. Leśnej w Adamowicach i ul. Wiejska 
w Świnicach. Bieżący rok przyniesie także prace nad skrzyżowa-
niem i parkingiem przycmentarnym w Osuchowie. 

Nowe oświetlenie uliczne będzie wprowadzane stop-
niowo, ponieważ gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu na 
dofinansowanie, które umożliwiłoby nie tylko jego uzupeł-
nienie, ale i wymianę lamp na energooszczędne.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Burmistrz Kurek poinformował także, że cena wody 
i ścieków na razie nie będzie się zmieniała. Jak podkreślał 
dyrektor ZGKiM Grzegorz Ludwiak, podane wartości obowią-
zywać będą do 2020 roku. Okazuje się także, że cenę tę zatwier-
dzać teraz będzie już nie Rada Miejska a nowa instytucja - 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podczas spotkania z sołtysami poruszono także temat 
obchodów 30-lecia przywrócenia samorządności w Polsce. 
O planach uczczenia tej rocznicy opowiedział Przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski, który apelował również o zgła-
szanie inicjatyw w tym zakresie.

W trakcie narady Komendant Komisariatu Policji 
w Mszczonowie Krzysztof Puszcz podziękował sołtysom za 

współpracę i zauważył, że na terenach wiejskich pojawił się 
ogromny problem ze śmieciami, wyrzucanymi m.in. w lasach.

Włodarz gminy przedstawił również plany dotyczące 
zapewnienia mieszkańcom Ziemi Mszczonowskiej nocnej i świą-
tecznej pomocy medycznej, która miałaby być zorganizowana 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają także 
negocjacje dotyczące zapewnienia stałej obecności dentysty 
w szkole podstawowej w mieście oraz regularnej w placówkach 
na terenach wiejskich.

Korzystając z okazji swoje problemy władzom gminy zgła-
szać mogli zgromadzeni sołtysi. W ten sposób na koniec poru-
szono kwestie m.in. wiaduktu w Świnicach, dopłat do wymiany 
pieców a także zadrzewień przy drogach wiejskich.

Dagmara Bednarek, GCI

W pierwszą środę miesiąca, 5 lutego, przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski otworzył drugie spotkanie 
Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych. Na sali 
konferencyjnej mszczonowskiego ratusza po raz kolejny władze 
lokalne spotkały się z przedstawicielami organizacji pozarządo-
wych z terenu gminy.

Pierwszym tematem, poruszonym podczas debaty, była 
przypadająca w maju 30. rocznica przywrócenia samorząd-
ności. Prowadzący spotkanie przewodniczący przedstawił plan 
obchodów w gminie Mszczonów i zachęcił przedstawicieli orga-
nizacji do zgłaszania propozycji uczestnictwa w cyklu wydarzeń, 
upamiętniających ten jubileusz. Zgromadzeni na sali lokalni 
działacze bardzo chętnie zabierali głos, proponując swój udział 

w zaplanowanych imprezach. Wśród 
zgłoszonych pomysłów znalazły się 
m.in. wizje stoisk organizacji podczas 
wydarzenia zamykającego jubile-
uszowy cykl.

Przewodniczący Łukasz 
Koperski poinformował również, że 
z okazji rocznicy restytucji samo-
rządów, Rada Miejska postanowiła 
wystosować wnioski o nadanie odzna-
czeń państwowych osobom najbar-
dziej zasłużonym dla lokalnej społecz-
ności. Zgromadzeni zostali poproszeni 

o zgłaszanie swoich propozycji nazwisk działaczy, którzy powinni 
zostać uhonorowani w ten sposób.

Spotkanie zakończyło wręczenie podziękowań dla insty-
tucji i organizacji, które wspierały Sztab WOŚP Mszczonów 
w przygotowaniu tegorocznego 28. Finału. Symboliczne dyplomy 
dla burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka, Gminnego 
Centrum Informacji, OSP Zbiroża, KS „Mszczonowianka”, SKF 
Fresh, „Merkuriusza Mszczonowskiego”, Jacka Gołyńskiego 
i Dagmary Bednarek przekazał Szef Sztabu Damian Sołtyk.

Dagmara Bednarek, GCI

Forum Samorządowe Organizacji 
Pozarządowych

Forum pełne pomysłów
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Z przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Mszczonowie  

Łukaszem Koperskim  
rozmawia Mateusz Letkiewicz.

Panie Przewodniczący weszliśmy 
w rok 2020, czas więc na dokonanie 
oceny działalności Rady Miejskiej 
za ostatnie dwanaście miesięcy 
i nakreślenie planów na przy-
szłość. Jaki będzie ten nowy rok dla 
Mszczonowa?

Niewątpliwie czeka nas wiele 
zmian. Wszyscy oczekujemy też na tę największą zmianę, czyli 
otwarcie w podmszczonowskiej Wręczy Parku Suntago. Bardzo 
dużo już napisano i powiedziano o tej inwestycji, ale mało kto 
zastanawia się, na ile w sumie nasz niewielki Mszczonów będzie 
kojarzony z tą olbrzymią inwestycją? Dla mszczonowian to 
pytanie z pewnością zabrzmiało dziwnie, ale zwróćmy uwagę na 
pojawiające się już teraz tytuły prasowe. Przecież tam wyraźnie 
pomija się Mszczonów, a sugeruje wręcz, że Suntago, to inwe-
stycja podwarszawska, a nawet ostatnio zszokował mnie mate-
riał dziennikarski mówiący o „parku wodnym pod Łodzią”! 

Żeby jeszcze lepiej zrozumieć, co mam na myśli proszę 
zadać sobie pytanie, ile osób wie, w jakich miejscowościach znaj-
dują się tak znane obiekty jak Energylandia, czy jeszcze lepszy 
przykład - niemiecki Tropical Islands? Podpowiem w Zatorze 
i Krausnick-Groß Wasserburg. Czy te miejscowości dzięki inwe-
stycyjnym gigantom naprawdę odniosły promocyjny sukces? To 
bardzo ważne, aby Mszczonów nie podzielił ich losu i zwyczajnie 
nie został przyćmiony przez swego olbrzymiego inwestora. To 
szalenie istotne, aby promocyjnie wygrać dla naszej gminy 
posiadanie tej wspaniałej inwestycji. Żeby w powszechnej 
świadomości doprowadzić do stworzenia nierozerwalnych 
skojarzeń: Mszczonów – Suntago i Suntago – Mszczonów. Tylko 
wtedy, jeśli to się uda, nasz sukces będzie pełny. 

Proszę pamiętać, że oprócz tego, że jestem samorzą-
dowcem, to również jestem przedsiębiorcą. Markę własnej 
firmy promuję od lat i naprawdę wiem, jak to robić, a tu prze-
cież chodzi o nic innego, jak właśnie o wypromowanie marki – 
MARKI Naszego Mszczonowa. To naprawdę jest możliwe. Mamy 
tego przykład w Wiskitkach, które po mistrzowsku potrafiły 
walczyć o swoje interesy, podczas budowy Autostrady A2. Tak, 
tak -właśnie od tego sąsiada możemy uczyć się konsekwencji 
w działaniu i wiary w swoje możliwości. Przypomnę, jak usilnie 
władze Wiskitek zabiegały, aby węzeł w pobliżu ich miejsco-
wości nazwać tak, jak należy. Dlatego dziś jest węzeł Wiskitki, 
a nie Żyrardów. Mam nadzieję, że Czytelnicy właściwie odczy-
tają moją myśl. My też musimy bardzo konsekwentnie działać 
na rzecz wykorzystania szansy, jaką otrzymaliśmy. Wywalczy-
liśmy mega inwestycję, a teraz trzeba pojawienie się Suntago 

przekuć w sukces promocyjny dla całej Gminy. Mszczonów musi 
promocyjnie wygrać na pojawieniu się Suntago!

Jak tego dokonać, jakie działania należy konkretnie podej-
mować?
Teraz, gdy już wiemy, że inwestycja Park of Poland staje 
się faktem, a po otwarciu jej pierwszego etapu (Suntago) 
rozpoczną się prace nad kolejnymi, trzeba profesjonalnie zacząć 
myśleć o stworzeniu i wypromowaniu MARKI MSZCZONÓW. 
To olbrzymie wyzwanie dla władz samorządowych, ale też dla 
wszystkich mieszkańców. Nie możemy obojętnie czytać takich 
materiałów prasowych, jak wspomniany artykuł o podłódzkiej 
lokalizacji Suntago. Mszczonów, to miasto z tradycjami, a jego 
mieszkańcy są ludźmi ambitnymi i zdolnymi, więc każdy musi 
przyłączyć się do promowania swej Gminy. Władze samorzą-
dowe już przystąpiły do profesjonalnej akcji na rzecz tworzenia 
Marki Mszczonów. Mieszkańcy Gminy Mszczonów także – na 
swój sposób - powinni włączyć się w te działania. 

Jak przeciętny mieszkaniec Gminy Mszczonów może włączyć 
się akcję tworzenia MARKI MSZCZONÓW?

Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jaki potencjał w nas 
tkwi, i ile jesteśmy w stanie zdziałać, jeśli tylko będziemy działać 
zgodnie. Dziś w dobie interaktywnych mediów chociażby 
poprzez komentowanie takich materiałów prasowych, jak 
wspomniany artykuł o Suntago „pod Łodzią” można całkowicie 
odmienić jego niezbyt korzystny dla nas wydźwięk. Nadmienię, 
że wiem, iż nasi Mieszkańcy rozpoczęli już nawet taką informa-
cyjną ofensywę – za co jestem im bardzo wdzięczny. 

Drugą sprawą pozostaje budzenie mszczonowskiej dumy. 
Siła, jaka drzemie we wszystkich mieszkańcach Ziemi Mszczo-
nowskiej, to prawdziwa potęga. Trzeba ją tylko mszczono-
wianom uświadomić. Mamy za sobą 640 lat miejskiej tradycji. 
To zobowiązuje. Olbrzymi potencjał dostrzegam w miejsco-
wych stowarzyszeniach i różnego rodzaju organizacjach, a także 
nieformalnych grupach społecznych. Samorząd współpracując 
z nimi efektywnie może przysłowiową już mszczonowską zgodę 
i skuteczność przenieść na jeszcze wyższy poziom. 

Wiem, że jest pan inicjatorem zorganizowania Forum Samo-
rządowego Organizacji Pozarządowych? Czy to ma Pan na 
myśli mówiąc o uruchamianiu i eksponowaniu potencjału 
mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej?

Pierwsza debata Forum Samorządowego Organizacji 
Pozarządowych odbyła się 15 stycznia. Wraz z burmistrzem 
i radnymi zaprosiliśmy do udziału w niej liczne grono repre-
zentantów poszczególnych organizacji. Celem spotkania było 
wypracowanie zasad jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy 
Organizacjami Pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy 
Mszczonów, a lokalnym Samorządem. 

Komitet Wyborczy Wyborców „Forum Samorządowe”, 
który zwyciężył w wyborach do Rady Miejskiej, które odbyły 
się w październiku 2018 roku, w swoim programie zapowiadał 
zaproszenie przedstawicieli miejscowych Organizacji Pozarzą-
dowych do szerokiej dyskusji o pożądanych kierunkach rozwoju 
Gminy. Uznaliśmy, że każda z Organizacji, działających w Gminie, 
powinna mieć realny 
wpływ na ten proces. 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Właśnie w nich skupiają się przecież najaktywniejsi Mieszkańcy, 
w tym młodzież, której reprezentanci w wyborach 2018 roku 
bardzo wyraźnie dali nam do zrozumienia, że chcą włączyć się 
w proces zmieniania Ziemi Mszczonowskiej. Tę grupę zaprosi-
liśmy do współpracy z Forum Samorządowym. Zamierzeniem 
moim, burmistrza Józefa Grzegorza Kurka i innych członków 
FORUM jest, aby stało się ono prawdziwą platformą wymiany 
idei w gronie aktywnych Mieszkańców. Liczymy na to, że dzięki 
tej inicjatywie „mszczonowska zgoda” jeszcze się umocni 
i wszyscy zainteresowani będą mogli poczuć się prawdziwymi 
współgospodarzami Gminy. 

Nasze Forum Organizacji Pozarządowych będzie part-
nerem do współpracy z Radą Miejską. Z niego będą mogły 
wypływać różnego rodzaju pomysły i inicjatywy, które, co nie 
jest wykluczone, będą mogły się stać sugestiami do podejmo-
wania konkretnych uchwał, podejmowanych w przyszłości 
przez Radę. To krok milowy w rozwoju lokalnej samorządności. 
W okresie wyborów mieszkańcy mocno się aktywizują. Wtedy 
rodzą się naprawdę cenne idee. Chcemy, aby ten twórczy zapał 
trwał przez całą kadencję, a nie tylko podczas kampanii wybor-
czej. 

Zainicjowanie nowej formy działalności Forum Samorzą-
dowego, nakierowanej na szeroką współpracę z Organizacjami 
Pozarządowymi, ma służyć umacnianiu naszej samorządności 
oraz konsolidować Mieszkańców wokół idei wprowadzania 
pozytywnych zmian na terenie Ziemi Mszczonowskiej. 

Podczas kolejnych spotkań Forum, które będą się 
odbywać zawsze w pierwsze środy kolejnych miesięcy, zajmować 
się ponadto będziemy omawianiem kwestii związanych z przy-
padającym na ten rok XXX-leciem samorządności. Przypomnę, 
że pierwsze wybory samorządowe w III RP odbyły się 27 maja 
1990 roku.

Jakie są plany na uczczenie XXX-lecia?
Wszystkie zaplanowane działania będą konsolidować 

lokalną społeczność. Podsumujemy efekty trzydziestolecia 
naszej samorządności – przypominając, jakie olbrzymie zmiany 
zaszły w tym czasie na Ziemi Mszczonowskiej. Dziś wszystko, co 
nas otacza, traktujemy jako takie zwyczajne i normalne, a prze-
cież, gdyby nie wysiłki władz samorządowych, gdyby nie wspa-
niała postawa Mieszkańców, to kto wie, jak teraz wyglądałaby 
nasza Gmina.

Najłatwiej można sobie to uświadomić, gdy 
przypomnimy stare artykuły prasowe. O, właśnie, szczególnie 
taki jeden „twór” dziennikarski odcisnął się w mojej pamięci: 
„Koniec świata w Mszczonowie”. Pamiętam, że ukazał się on na 
początku mojej samorządowej drogi w jednej z ogólnopolskich 
gazet. Myślę, że wielu z naszych Czytelników również pamięta 
jeszcze jego treść i ilustrujące go zdjęcie, pokazujące przechy-
lony krzyż, stojący gdzieś w szczerym polu. Opis miasta i jego 
mieszkańców, jaki tam został przedstawiony, był dla nas wręcz 
obraźliwy. Marazm, miernota, brak perspektyw… jakże dziś 
autor tego materiału powinien się wstydzić. 

Minęły zaledwie trzy dekady, a Mszczonów, to wspo-
mniane już w tym wywiadzie Suntago. To też Deepspot - 
którego otwarcie również zapowiadane jest na ten rok. Kto 

jeszcze nie kojarzy tej nazwy, temu przypominam, iż Deepspot, 
to będzie największy na świecie basen dla nurków, którego 
głębokość wyniesie 45 metrów, a woda w nim zgromadzona 
osiągnie aż osiem tysięcy metrów sześciennych. Mszczonów, to 
także TERMY, nowoczesne tereny przemysłowe, w których już 
dawno suma zainwestowanych środków przekroczyła miliard 
Euro. Nasze miasto, to też Geotermia oraz wiele innych nowo-
czesnych inwestycji i obiektów, a przede wszystkim ludzki 
potencjał, który objawia się chociażby we wspomnianych już 
organizacjach pozarządowych. Mamy z czego być dumni. Obok 
tworzenia nowoczesnego miasta i nowoczesnej społeczności 
potrafimy jednocześnie dbać należycie o swoją chwalebną prze-
szłość i kultywować historyczne tradycje. To także jest szalenie 
ważne, gdyż nawet największe drzewo, gdy nie ma silnych 
i zdrowych korzeni, nie przetrwa. 

Czy znane są już konkretne propozycje uczczenia trzydziesto-
lecia mszczonowskiej samorządności?
Działa już komitet przygotowujący rocznicowe uroczystości. 
Podczas spotkania Forum Samorządowego wsłuchamy się 
też w propozycje reprezentantów naszych organizacji. To ma 
być święto wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. 
Zapewniam, że pełną listę rocznicowych wydarzeń (wraz 
z kulminacyjnymi obchodami majowymi) przedstawimy do 
publicznej wiadomości w lokalnych mediach najszybciej, jak to 
tylko będzie możliwe. 

Nowy rok zapowiada się niezwykle owocnie, ale muszę 
jeszcze spytać o sprawy związane z zakończonym rokiem 
2019, który tak naprawdę otwierał kadencję samorządową 
2018/23. Proponuję następujące rozwiązanie - skoro kreśląc 
przyszłość wypunktowaliśmy wszystko, co najlepsze, to teraz 
dla odmiany w części dotyczącej podsumowania pomówmy 
o Pana zdaniem najtrudniejszej decyzji, jaką podjęła Rada 
Miejska w roku 2019. 

Niewątpliwie, tą najtrudniejszą była decyzja o podnie-
sieniu stawki za odbiór odpadów. Cały czas Rada Miejska czyni 
starania, aby nie podwyższać nakładanych na Mieszkańców 
opłat i podatków. W tym konkretnym przypadku nie mieliśmy 
jednak możliwości uniknięcia podjęcia uchwały, która nie rodzi-
łaby dla mszczonowian bolesnych skutków finansowych. 

W naszej gminie opłata miesięczna za odbiór segrego-
wanych odpadów od jednej osoby z 10 złotych wzrosła do 25 
złotych. Decyzję taką powzięliśmy na listopadowej Sesji Rady 
Miejskiej. W sąsiednich gminach nowe stawki są przeważnie 
jeszcze wyższe: Radziejowice ( 34 zł), Grójec (34 zł), Wiskitki (33 
zł), Puszcza Mariańska (29 zł), Pniewy (28 zł). 

Wszystkie samorządy wbrew swej woli musiały poza-
twierdzać takie stawki. Niestety, jako samorządowcy nie 
mieliśmy nawet możliwości negocjowania cen zaproponowa-
nych przez firmę zajmującą się zbiórką odpadów. Co prawda, 
wybór takiej firmy formalnie odbywa się w drodze przetargu, 
ale praktyka jest zupełnie inna. 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.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Tak duża podwyżka cen za odbiór odpadów uzasadniana 
jest przez firmę, która wystartowała do przetargu, nowymi, 
niekorzystnymi uregulowaniami cenowymi za składowanie 
odpadów (drastyczny wzrost tzw. opłaty środowiskowej). Pragnę 
podkreślić, że Gminy nie mogą zarabiać na zbiórce odpadów, 
a także nie mają możliwości ich dotowania. Co więc należy 
czynić, aby wpłynąć na obniżenie cen zbiórki? Moim zdaniem 
jednym z realnych sposobów na obniżenie śmieciowych stawek 
jest uszczelnianie systemu samej zbiórki, czyli dopilnowanie, 
aby opłaty za odbiór odpadów zbierać zgodnie z faktyczną 
ilością osób zamieszkujących/przebywających na danej posesji. 
Trzeba też wywierać naciski na zmniejszenie wspomnianej, 
urzędowej stawki za składowanie odpadów. Idąc tym tokiem 
rozumowania na ubiegłorocznych spotkaniach z Mieszkańcami, 
jakie przypomnę co roku odbywają się w Gminie Mszczonów, 
zachęcaliśmy ich uczestników do podpisywania się na listach 
poparcia dla petycji, jaką Konwent Prezydentów, Burmistrzów 
i Wójtów przygotował do złożenia we właściwym ministerstwie. 

Osobiście uważam, że ceny za odbiór odpadów są 
mocno zawyżone i na pewno będziemy walczyć o ich ureal-
nienie. Niestety, prawo jest tak skonstruowane, że po wyelimi-
nowaniu z rynku małych firm, zajmujących się zbiórkami, teraz 
duże przedsiębiorstwa właściwie przymuszają gminy do zatwier-
dzania stawek, które są dla ich mieszkańców szalenie uciążliwe. 

Czy pominęliśmy jeszcze, jakiś ważny temat, związany z rozpo-
czętym nowym rokiem? 

Chciałbym złożyć wszystkim Mieszkańcom życzenia 
Bożego Błogosławieństwa w Nowym 2020 Roku. Jednocześnie 
zapewniam, że jako przewodniczący Rady Miejskiej i przewodni-
czący zwycięskiego KWW Forum Samorządowego, dołożę wszel-
kich starań w kwestii realizacji programu wyborczego, z jakim 
Forum zwyciężyło w wyborach w październiku 2018 roku.

Nasza formacja udowodniła już w poprzednich kaden-
cjach, iż realizujemy konsekwentnie i sumiennie programy 
wyborcze. Tak samo będzie i teraz. Wykorzystamy wszelkie 
dostępne możliwości, aby spełnić wyborcze obietnice, a jeśli 
nawet – gdzieś nie z naszej winy – wkradną się jakieś opóźnienia 
w ich realizacji lub koncepcje inwestycyjne będą wymagać 
modyfikacji, spowodowanych różnego rodzaju zmianami, to 
i tak postaramy się wszystko to Mieszkańcom należycie zrekom-
pensować, aby naprawdę odczuli, iż Forum, to samorządowa 
siła, na której warto polegać. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. 
Dziękuję i pamiętajmy, że od dzisiaj wszyscy budujemy MARKĘ 
MSZCZONÓW. 

 Kierujący autami powyżej 10 ton nie mogą już 
dowolnie poruszać się na terenie miasta Mszczonowa. Zatwier-
dzona została nowa organizacja ruchu. Zgodnie z nią, wjazd 
do miasta dla aut powyżej 10 ton będzie możliwy tylko przy 
posiadaniu specjalnego pozwolenia. Kierowca pojazdu wjeżdża-
jący w obszar ograniczonego tonażu ma obowiązek posiadać 
oryginał zezwolenia lub jego kopię do udostępnienia organom 
kontrolującym. 
 Wjazd do miasta jest możliwy jedynie dla pojazdów 
posiadających zezwolenia Starosty Powiatu Żyrardowskiego. Te 
wydawane są tylko i wyłącznie dla podmiotów posiadających 
udokumentowany cel podróży leżący na terenie miasta Mszczo-
nowa lub na terenie gminy Mszczonów. 
- Zezwolenie nie będzie wydawane dla ruchu tranzytowego oraz 
w przypadku możliwości dojazdu do celu innymi drogami gdzie 
nie obowiązuje zakaz – wyjaśniają urzędnicy mszczonowskiego 
Ratusza.
 Przykładem jest dzielnica przemysłowa we wschod-
niej części Mszczonowa. Dojazd do niej odbywać się może tylko 
i wyłącznie z drogi krajowej nr 50 od „Węzła Tarczyńska”. Na 
dojazdy do zlokalizowanych tam firm oraz innych zlokalizowa-
nych poza wyznaczonym obszarem ograniczenia tonażowego 
nie będą wydawane zgody.
 By otrzymać zezwolenie należy uzyskać opinię burmi-
strza Mszczonowa na przejazd samochodów powyżej 10 ton 
ulicami miasta, a następnie złożyć wniosek o wydanie zgody 

na przejazd pojazdów ciężarowych do Starostwa Powiatowego 
w Żyrardowie wraz z dołączoną do wniosku opinią burmistrza. 
Posiadacz zezwolenia nie jest uprawniony do postoju pojazdu 
w pasie drogowym w obszarze w obszarze zabudowanym. 
Postój pojazdów musi się odbywać na terenie działki wskazanej 
w zezwoleniu jako miejsce docelowego dojazdu. W tym celu 

wszystkie ulice wjazdowe do miasta zostały specjalnie ozna-
czone zarówno znakami pionowymi jak i poziomymi. Przestrze-
gania nowych zapisów pilnować będzie policja, której patrole 
zostały wzmożone. 
 Zasady wydawania zezwolenia na wjazd na ulice miasta 
Mszczonowa i do miejscowości na obszarze, których obowią-
zuje zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 10 ton oraz 
formularz wniosku o wydanie opinii dotyczącej wjazdu samo-
chodów ciężarowych dostępne są na stornie www.mszczonow.
pl.

Oprac. jp, GCI
FOT. jp, GCI

Komunikacja drogowa

Ruch ciężarówek pod kontrolą
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„Oko w oko z historią” – właśnie taką nazwę nosił 
projekt, który dzięki dofinansowaniu z LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego” zrealizowało Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne. Koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 15 tys. zł, które 
w całości pochodziły z otrzymanego grantu.

 Pierwsza część projektu miała za zadanie przybliżenie 
społeczności 10 gmin, wchodzących w skład Lokalnej Grupy 
Działania, historii Ziemi Mszczonowskiej oraz Polski w atrak-
cyjnej formie festynu historycznego. Obejmował on insceni-
zację historyczną Bitwy Mszczonowskiej z 11 września 1939 

roku oraz dioramy, czyli pokazy sprzętu i wyposażenia żołnierzy 
z tego okresu. 

Poprzez udział w widowisku licznie zgromadzona na 
Placu Piłsudskiego publiczność mogła poznać przebieg walki, 
która była jednym z nielicznych zwycięstw polskich żołnierzy 
podczas Wojny Obronnej Polski. W przygotowania do insce-
nizacji włączyli się także nauczyciele historii i uczniowie szkół, 
którzy podczas pokazu wcielili się w role ludności cywilnej. 
Inscenizacja historyczna została zorganizowana w sobotę, 28 
września 2019 r.

Kolejnym etapem realizacji projektu przez Mszczonow-
skie Stowarzyszenie Historyczne było zorganizowanie „żywych” 
lekcji oraz szkoleń/warsztatów dla uczniów, ich rodziców oraz 
pracowników szkół z terenu Ziemi Chełmońskiego. Na przełomie 
października i listopada w zajęciach dotyczących historii gminy 
Mszczonów, całego regionu oraz Polski, udział wzięło łącznie 

MSH

Stanęli „oko w oko z historią”

Z ŻYCIA GMINY
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258 osób z Szymanowa, Korytowa, Nowej Suchej i Kozłowa Szla-
checkiego. 

Podczas lekcji i szkoleń/warsztatów uczestnicy poznali 
historię działań wojennych na terenie Polski i najbliższej okolicy, 

ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu Bitwy Mszczonow-
skiej z 11 września 1939 roku. Każde spotkanie miało inte-
raktywny charakter – szczególnie najmłodsi chętnie zadawali 
pytania i proponowali interesujące tematy do wspólnego 
omówienia. Oczywiście, nie zabrakło także pokazów wyposa-
żenia i sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej. Każdy 
z uczestników mógł, na przykład, sprawdzić, czy hełmofon 
czołgisty naprawdę wygłusza dźwięki z otoczenia oraz oddać 
„suchy” strzał z pistoletu maszynowego PPS.

Dagmara Bednarek, GCI

***

Projekt „Oko w oko z historią” uzyskał dofinansowanie z Lokalnej 
Grupy  Działania  „Ziemia  Chełmońskiego”  w  ramach  Poddzia-
łania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność  objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mszczonów od zawsze był miastem, w którym rozbrzmie-
wała muzyka. Ogromnie przyczynili się do tego członkowie 
rodziny Maklakiewiczów, której nestor, Jan Nepomucen był 
organistą w lokalnym kościele. Jego syn, Jan Adam, kompozytor 
słynnego tanga „Siedem czerwonych róż”, dziś jest patronem 
mszczonowskiej szkoły podstawowej.

Umacnianie lokalnych tradycji zawsze było ważne dla 
władz samorządowych oraz ich pracowników. Tak narodził 
się pomysł projektu „Muzyczny Mszczonów”, którego realiza-
torem zostało Gminne Centrum Informacji – jednostka promu-
jąca historię rejonu. Dzięki wsparciu w kwocie 15 tys. zł, które 
zostało przekazane przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Cheł-
mońskiego”, możliwe stało się wprowadzenie w życie pomysłu, 
który aktywizując i integrując mieszkańców przy okazji upamięt-
niał 120. rocznicę narodzin Jana Adama Maklakiewicza, przypa-
dającą 24 listopada 2019 r.

Pierwszy etap realizacji projektu obejmował zorganizo-
wanie lekcji, audycji oraz warsztatów/szkoleń muzycznych na 
terenie 4 gmin zrzeszonych w LGD: Mszczonów, Radziejowice, 
Nowa Sucha i Teresin. Lokalne zajęcia odbywały się w sierpniu. 
Na przełomie października i listopada w lekcjach, audycjach 
i warsztatach/szkoleniach udział wzięło łącznie 258 osób 
z Szymanowa, Korytowa, Nowej Suchej i Kozłowa Szlacheckiego. 
W spotkaniach z muzyką uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale 
także ich rodzice i pracownicy placówek oświatowych.

Podczas zajęć przedstawiciele Gminnego Centrum Infor-
macji przekazali odbiorcom podstawową wiedzę o muzyce. 
Uczestnicy dowiedzieli się, między innymi, jaki instrument jest 
uznawany za najdoskonalszy i kiedy ludzkości zaczęły towa-
rzyszyć melodie. Nie zabrakło również popisów muzycznych 
na saksofonie czy perkusji, co pozwoliło młodzieży i dorosłym 
niemalże na „dotknięcie” dźwięków. Każdy z uczestników 

mógł także spróbować swoich sił w grze na perkusji, wiolon-
czeli czy fortepianie. Oczywiście, nie zabrakło także rymowanej 
opowieści o życiu i twórczości Jana Adama Maklakiewicza 
i informacji dotyczących pozostałych członków tego artystycz-
nego rodu, wywodzącego się z Mszczonowa.

Interaktywny charakter spotkań sprawił, że wzbudziły 
one ogromne zainteresowanie zarówno uczniów, jak i dorosłych 
uczestników. Nie brakowało pytań dotyczących muzyki, prezen-
towanych instrumentów oraz utworów. 

Drugim etapem realizacji projektu było zorganizowanie 
obchodów 120. rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury oraz miejskiej szkole podsta-
wowej, noszącej imię kompozytora. Pierwszą z zaplanowanych 
części artystycznych był benefis kompozytora w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej 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 Gminnego Centrum Informacji. 

W swoim benefisie uczniowie przypomnieli życie 
i twórczość Jana Adama Maklakiewicza, a ich słowa uzupeł-
niały artystyczne 
popisy podopiecz-

Gmina Mszczonów/GCI

O muzyce na Ziemi Chełmońskiego
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nych Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego 
w Żyrardowie – Oddział Mszczonów. Patron tej placówki, kiero-
wanej przez dyrektor Małgorzatę Rogozińską, również należał 
do rodziny Maklakiewiczów. W występie młodzieży przywołane 
zostały i zagrane utwory Jana Adama, w tym najsłynniejszy – 
tango „Siedem czerwonych róż”, którego słowa zostały wyre-
cytowane przez aktora wcielającego się w kompozytora. Nie 
zabrakło także tytułowego bukietu, który „Maklakiewicz” 
wręczył swojej „ukochanej”.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszowych był 
koncert w wykonaniu Hanny Lizinkiewicz (fortepian), Barbary 
Tritt (sopran), Piotra Kosarga (skrzypce) i Krzysztofa Karpeta 
(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 
Adamie Maklakiewiczu?”. Sześć pytań, które zostały wcześniej 
udostępnione na stronach internetowych oraz Facebooku, 
dotyczyło życia i twórczości kompozytora a także sobotniego 
jubileuszu. Wypełnione karty wzięły udział w losowaniu pięciu, 
równorzędnych nagród rzeczowych. 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

***

Projekt  „Muzyczny  Mszczonów”  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.

Z ŻYCIA GMINY
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W czwartek, 20 lutego, bramy Suntago Wodny Świat, 
pierwszego etapu Park of Poland w podmszczonowskiej 
Wręczy, przekroczyli pierwsi odwiedzający. Uroczyste otwarcie 
i poświęcenie obiektu odbyło się dwa dni wcześniej. We wtorek, 
podczas konferencji prasowej, z dziennikarzami z całego kraju 
rozmawiali: Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, Idan 
Greidinger (Prezes Park of Poland), Erez Yoskovitz (Dyrektor 
finansowy), Peter Dudolenski (Doradca Zarządu) i Mikołaj Seku-
towicz (Dyrektor Zarządzający Grupy Wund). 

W trakcie spotkania z mediami Prezes Greidinger podkre-
ślał, że jest bardzo podekscytowany tym, że właśnie spełniły się 
jego marzenia o budowie największego, krytego parku wodnego 
w Europie. Wyraził też nadzieję, że ten dzień wszystkim, zapro-
szonym gościom dostarczy wielu, pozytywnych wrażeń. 

– Jestem przekonany, że każdy, kto tu przyjedzie, będzie 
tym miejscem zachwycony. Jestem przekonany, że Polacy, 
którzy tu przyjadą a także wszyscy goście spoza Europy i ktokol-

wiek przyjedzie do Mszczonowa, spędzi tu naprawdę wspa-
niałe chwile. Włożyliśmy naprawdę wiele wysiłku, by to miejsce 
było naprawdę wyjątkowe, by można było spędzić wyjątkowe 
wakacje w samym sercu Polski – mówił o Suntago Prezes Idan 
Greidinger podczas konferencji dla mediów.

Podkreślał również zasługi całej ekipy budowlanej i Grupy 
Wund, współpracującej podczas tworzenia Park of Poland, która 
zarządza podobnymi parkami rozrywki w Niemczech. – Bez 
wsparcia lokalnych władz również nie byłoby możliwe zrobienie 
czegokolwiek, więc bardzo chciałbym podziękować Panu Burmi-
strzowi Kurkowi – nie ukrywał.

Prezes Greidinger zaznaczył także, że zarówno on, 
jak i ludzie z jego zespołu, podróżowali po całej Europie oraz 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Inwestycje zewnętrzne

Suntago Wodny Świat otworzył swoje 
bramy pod Mszczonowem
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Stanach Zjednoczonych, by zobaczyć, jak wyglądają tego typu 
przedsięwzięcia, jakie mieszczą atrakcje i jak są zarządzane.

Zapytany przez dziennikarzy Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek powiedział, że „ojców chrzestnych” Park of Poland jest 
wielu, ale faktycznie czuje się jednym z nich, ponieważ władze 
samorządowe Mszczonowa zawsze wspierały i pomagały inwe-
storowi, Global City Holding, żeby jak najszybciej udało się 
zrealizować ten pomysł. - Wreszcie spełniło się moje wielkie, 
wielkie marzenie, które miałem od 30 lat. Od czasu, kiedy 

udało nam się odkryć wodę geotermalną w gminie – podkreślał 
burmistrz Kurek. 

Wieczorem w Suntago odbyło się uroczyste otwarcie, 
podczas którego obiekt został poświęcony a osoby zaanga-
żowane w jego powstanie przecięły symboliczną, czerwoną 
wstęgę. Jako pierwszy przemawiał Prezes Idan Greidinger, który 
powitał zaproszonych gości oraz podziękował wszystkim, którzy 
pomogli mu zrealizować marzenie o powstaniu największego, 
zadaszonego parku wodnego w Europie.

Z ŻYCIA GMINY
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Kilka słów do zebranych skierował również Andrzej 
Gut-Mostowy, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji 
polskiej marki. W swoim krótkim wystąpieniu podkreślał, jak 
ważne w życiu każdego człowieka są turystyka i rekreacja, 
których symbolem jest właśnie Suntago. Sekretarz Stanu pogra-
tulował także wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tego obiektu, będącego wizytówką  rozwoju całej Polski.

Anna Krupka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu, 
podkreślała, że Global City Holding i jej resortowi przyświeca 
ta sama idea – zachęcanie do aktywnego stylu życia wszystkich 
Polaków, a szczególnie najmłodszych. Odczytała także list, który 
do przedstawicieli inwestora i wszystkich gości skierowała Mini-
ster Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
przypomniał zebranym, że gmina Mszczonów od lat jest jednym 
z liderów rozwoju w regionie Mazowsza. Podkreślał też rolę 
samorządu w procesie powstawania Park of Poland, a szcze-
gólnie starania burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, który robi 
wszystko, by przyciągać inwestorów do gminy.

Mikołaj Sekutowicz, Dyrektor Zarządzający Grupy Wund, 
przypomniał początki geotermalnych basenów w Niemczech 
i genezę pomysłu, by ogromny park wodny powstał także 
w centrum Polski. 

- Szczęście sprzyja tym, którzy mają odwagę mierzyć 
wysoko – tak swoje wystąpienie rozpoczął Burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek. Korzystając z okazji podziękował 
wszystkim, dzięki którym powstała ta największa inwestycja 
w regionie: władzom centralnym, wojewódzkim, powiatowym, 
lokalnym, urzędnikom gminnym i, przede wszystkim, 
mieszkańcom.

Nowo powstały Suntago Wodny Świat poświęcił 
następnie biskup pomocniczy Diecezji Łowickiej Wojciech Osial. 
Po krótkim błogosławieństwie przyszedł moment na uroczyste 
przecięcie symbolicznej, czerwonej wstęgi, którego dokonali 
wspólnie Prezes Idan Greidinger, Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, Dyrektor finansowy Erez Yoskovitz oraz Doradca Zarządu 
Peter Dudolenski.

Po oficjalnym otwarciu goście zostali zaproszeni na 
Suntago Pool Party z wieloma atrakcjami, m.in. tańcem synchro-
nicznym w wodzie. Na imprezie bawili się m.in. Małgorzata 
Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem, zwyciężczyni „Big 
Brothera” Magda Wójcik, aktorzy Julia Wróblewska, Adam 
Zdrójkowski i Alan Andersz, kucharz Damian Kordas, stylista 
Tomasz Jacyków czy gospodyni „Pytania na śniadanie” Tamara 
Gonzalez-Perea (Macademian Girl).

Dagmara Bednarek, GCI
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Nadeszła wreszcie chwila, na którą mieszkańcy Ziemi 
Mszczonowskiej, a nawet całego Mazowsza i kraju, czekali wiele 
lat. W czwartek, 20 lutego, pierwsi odwiedzający przekroczyli 
bramy Suntago Wodny Świat, który powstał w podmszczonow-
skiej Wręczy.

Suntago Wodny Świat
Inwestorem, który pod Mszczonowem zbudował 

największy, kryty park wodny w Europie, jest Global City 
Holding. Spółka ta powinna być doskonale znana miłośnikom 
filmów, ponieważ to do niej należy największa w Polsce sieć 
kinowa Cinema City. Prezesem holenderskiego holdingu jest 
Mooky Greidinger, pomysłodawca stworzenia nowatorskiego 
parku wodnego w centralnej Polsce, w Mszczonowie.

Suntago Wodny Świat, to pierwszy etap Park of Poland, 
którego budowa rozpoczęła się w maju 2017 r. Koszt tej 
ogromnej inwestycji wyniósł ponad 170 mln EUR, jej strate-
gicznym partnerem jest Grupa WUND a sponsorami – firma 
Samsung i właściciel marki Pepsi. 

Całość została podzielona na trzy strefy tematyczne: 
Jamango, Relax i Saunarię. Dwie ostatnie są dostępne wyłącznie 
dla gości powyżej 16. roku życia. Suntago będzie czekało na 
odwiedzających przez 365 dni w roku, egzotyczny relaks będzie 
więc możliwy również w święta. Mówienie o tropikalnym 
klimacie nie jest żadną przesadą – wewnątrz obiektu tempera-
tura osiąga 32oC a goście mogą przechadzać się pomiędzy 740 
prawdziwymi palmami, pochodzącymi m.in. z Malezji, Kostaryki 
i Florydy. Każdego dnia „wakacje w sercu Polski” będzie mogło 
spędzić 15 tys. osób.

Jamango
Ta strefa została stworzona z myślą o miłośnikach 

wodnych wrażeń. Na odwiedzających czekają w niej 32 zjeż-
dżalnie, w tym najdłuższa w Europie, dzięki której użytkownicy 
będą mieli wrażenie, jakby sunęli z wysokości wieży Eiffla. Green 
Mamba, to z kolei propozycja dla tych, którzy mają ochotę odbyć 
wodny spływ na pontonach – każdy z nich pomieści jednocze-
śnie cztery osoby. 

Niemal pionowy, pięćdziesięciopięciometrowy zjazd 
będzie czekał na tych, którzy zechcą skorzystać ze zjeżdżalni 
Jaw Drop. Ogromne wrażenia robi również Rainbow Race, czyli 
8 połączonych rur we wszystkich kolorach tęczy. Dzięki nim 
będzie można wziąć udział w wodnym wyścigu z rodziną lub 
przyjaciółmi.

Z ŻYCIA GMINY

Inwestycje zewnętrzne

Co kryją wrota Wodnego Świata, czyli 
atrakcje Suntago
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Planując Suntago inwestor nie zapomniał również 
o najmłodszych, którzy mogą wejść jedynie do tej strefy. Na 
dzieci czekają więc niższe zjeżdżalnie oraz wodny plac zabaw 
Pirates Playground. W Jamango pasjonaci wrażeń znajdą także 
rwącą rzekę, zewnętrzny i wewnętrzny basen termalny z barem, 
rzekę przygód oraz restauracje.

Relax
W tej strefie na gości czekają spokój i wypoczynek 

w towarzystwie prawdziwych palm, otaczających zewnętrzny 
i wewnętrzny basen z wodami termalnymi. Oprócz nich można 
także skorzystać z jacuzzi, hydromasaży czy dwóch barów, które 
znajdują się… w środku basenu.

Co jeszcze zapewni relaks gościom Suntago? Na przy-
kład basen Dead Sea z bogatą w minerały wodą solankową, 
która ma dobroczynny wpływ na układ krwionośny i kondycję 
skóry. Osoby, które mają problemy reumatyczne lub ze stawami 
chętnie spędzą czas w zbiorniku siarkowym, którego woda 
pomaga zregenerować organizm i wzmocnić odporność.

Strefa Relax, to także basen floatingowy, łaźnia parowa 
oraz pokoje do masażu. Właśnie w niej zlokalizowano bowiem 
Wellness&Spa, czyli miejsce, w którym można skorzystać 
z zabiegów kosmetycznych. Oprócz nich na gości czekają także 
propozycje zdrowotnych rytuałów i masaży – muszlami, koreań-
skimi kulkami, hawajskimi kamieniami a także autorski Suntago.

Saunaria
Dziesięć różnych 

saun i łaźni oraz dwa baseny 
witalne czekają na odwie-
dzających tę strefę. Do 
świata wikingów przeniesie 
ich Valhalla – klasyczna, 
drewniana łaźnia z tema-
tycznym wystrojem. Rajska 
Plaża ma z kolei kształt 
malediwskiego domku 
a Wioska Egipska składa się 
z pięciu różnych saun o zróż-
nicowanej charakterystyce. 

Fińskie łaźnie oferują wyższe temperatury, dwie bio 
charakteryzują się mniejszym ciepłem i wyższą wilgotno-
ścią. Odwiedzający saunę infrared będą mogli się poddać 
korzystnemu oddziaływaniu promieni podczerwonych. 
W kolejnym z pomieszczeń Saunarii na gości czeka inhalacja 
olejkami eterycznymi oczyszczającymi drogi oddechowe oraz 
wystrój nawiązujący do… polskiego lasu.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość natarcia się śnie-
giem w pomieszczeniu o nazwie Mont Blanc, w którym tempe-
ratura wynosi zaledwie -12°C. Kolejnym, ciekawym miejscem 
jest Koreańska Sala Wypoczynku, w której medytacji sprzyjają 
aromaterapia i relaksacyjna muzyka. Nie można zapomnieć 
również o grocie solnej, której nasycone minerałami powietrze 
korzystnie wpływa na układ nerwowy, oddechowy i krążenia. 
Pomiędzy odwiedzeniem kolejnych atrakcji można skorzystać 
z Calla shower, czyli prysznica w kształcie lilii, którego chłodna 
woda niesie ukojenie po pobycie w ciepłych saunach i łaźniach.

Bungalowy, sale i parkingi
Park of Poland, to także Suntago Village, czyli luksusowe 

domki dla odwiedzających, które będą dostępne od wiosny. 
Każdy z 92 bungalowów ma powierzchnię 32m2 i pomieści 
cztery osoby. Wioskę zaplanowano tak, że możliwe jest połą-
czenie dwóch budynków, by w ten sposób stworzyć przestrzeń 
dla większej grupy 
przyjaciół lub rodziny. 
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W centrum osiedla bungalowów znajdują się także całodobowe 
delikatesy, samoobsługowa strefa grillowa i plac zabaw. Do 
Suntago gości wioski dowiezie bezpłatny transport.

W Park of Poland znajduje się również sala konferen-
cyjna o powierzchni 550 m2, w której będzie można zaplanować 
biznesowe spotkanie w tropikalnym klimacie. Goście mogą 
także korzystać z 2 500 miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych oraz 19 dedykowanych autobusom. Suntago Village 
posiada oddzielny parking, czynny przez całą dobę.

Ceny
Goście, chcący odwiedzić Suntago, mogą wybrać bilety 

do jednej, dwóch lub wszystkich stref. Kierownictwo zaplano-
wało sprzedaż wejściówek dwu-, czterogodzinnych i całodzien-
nych. Ich ceny są zróżnicowane w zależności od dnia – bilety 
w weekendy i święta są o 10 zł droższe niż w tygodniu. Niemow-
lęta do 3 lat bez względu na czas pobytu i datę obowiązują 
wejściówki za złotówkę. 

Taryfa cen przewiduje kilka grup gości: dorośli i nasto-
latkowie (16-18 lat), dzieci do 16. roku życia, seniorzy, kobiety 
ciężarne, osoby niepełnosprawne, dzieci do 120 cm wzrostu 
i niemowlęta.

Całodobowy bilet dla osoby dorosłej lub nastolatka 
(16-18 lat), którzy chcą skorzystać ze wszystkich stref, to koszt 
129 zł w dni powszednie i 139 zł w weekendy i święta. Seniorzy 
w każdym z tych przypadków zapłacą 10 zł taniej. Tańsze bilety 
dotyczą również pozostałych grup odwiedzających.

Dagmara Bednarek, GCI
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We wtorek, 11 stycznia, społeczność Ziemi Mszczonow-
skiej pożegnała Tadeusza Federowicza – długoletniego samo-
rządowca i współzałożyciela Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości. Mszę pogrzebową w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
odprawił ks. kan. Tadeusz Przybylski. W ostatnią drogę zmarłego 
odprowadził poczet sztandarowy, Zarząd i Członkowie Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz władze samorządowe na 
czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim 
i burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem.

Podczas homilii proboszcz Przybylski podkreślał, jak 
ciepłym, energicznym i dobrym człowiekiem był Tadeusz Fede-
rowicz, z którym miał okazję wielokrotnie rozmawiać. Przypo-
mniał również, że w tak trudnym momencie, jakim jest śmierć 
kochanej osoby, żyjącym pozostaje nadzieja na to, że kiedyś znowu 
będą mogli się radować spotkaniem ze swoim bliskim.

W swoim pożegnaniu przewodniczący RM Łukasz 
Koperski podkreślał, że Tadeusz Federowicz był jednym z tych, 

którzy urzeczywistnili marzenie o reaktywowaniu lokalnego 
zrzeszenia rzemieślników. - Byłeś społecznikiem, przedsiębiorcą, 
kreowałeś  przyszłość  ukochanego  miasta.  Budowałeś  go  dla 
swoich  synów. Dla przyszłych pokoleń – tak opisywał swojego 
przyjaciela. Po zakończeniu pożegnania jego tekst wręczył 
rodzinie zmarłego.

Tadeusza Federowicza, w imieniu całej organizacji, 
pożegnał również Zbigniew Bednarek, prezes Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. - Tadeusz był też ciepłym człowiekiem, który 
zawsze  i  dla  każdego miał  uśmiech  oraz  dobre  słowo.  Swoim 
poczuciem odpowiedzialności i zaangażowaniem w pracę zawo-
dową i społeczną mógłby z powodzeniem obdzielić kilka osób. 
Dla  wielu  z  nas,  rzemieślników,  był  prawdziwym  mentorem 
i wzorem do naśladowania – tak zmarłego zapamiętają koledzy 
z rzemieślniczej braci.

***
Zmarły Tadeusz Federowicz był znanym w społeczności 

lokalnej rzemieślnikiem. W 1990 roku znalazł się w gronie 
współzałożycieli lokalnego Cechu. Przez wiele lat prowadził dzia-
łalność gospodarczą zgodną ze swoim mistrzowskim wykształ-
ceniem piekarskim. W tym czasie wykształcił również wielu 
młodych adeptów tego rzemiosła, którzy do dziś kontynuują 
zaszczepione im tradycje i wartości, pracując w tym zawodzie. 

Będąc jednym ze współzałożycieli mszczonowskiego 
Cechu, po jego oficjalnym powstaniu piastował funkcję II 

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Tadeusza Federowicza 
– samorządowca i współzałożyciela 
Cechu 
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Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz wsparcia i otuchy 

w tych najtrudniejszych chwilach
 

Rodzinie i Bliskim
 

z powodu śmierci
 

Tadeusza Federowicza
 

Radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie latach 1990-
2002

Założyciela Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

składają 

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch 
Przewodniczący Rady wraz z radnymi Rady Miejskiej 

w Mszczonowie 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

podstarszego organizacji, którą pełnił do 1998 roku. Kolejne 
cztery lata zasiadał w Zarządzie. Przez dwanaście lat był także 
Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w zawodach cukiernika 
i piekarza przy Izbie Rzemieślniczej w Łodzi a następnie działał 
w takim samym organie w Warszawie.

Jako zaangażowany społecznik działał nie tyAlko w Arzą-
dowej, ale także w samorządzie, przez dwanaście lat (1990-
2002) pełniąc funkcję radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie. 
W latach 1998-2002 przewodził Komisji Porządku, Przestrze-
gania Prawa i Ochrony Środowiska. Był też wiceprzewod-
niczącym Komisji Gospodarki Gminnej a w latach 1996-98 
kierował pracami tego organu.

Za swoją działalność społeczną i samorządową został 
wyróżniony: Honorową Odznaką Rzemiosła (1991 r.), tytułem 
Zasłużony dla Cechu Rzemiosł Różnych w Mszczonowie (2000 
r.), Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla 
Rzemiosła Polskiego” (2000 r.), Złotym Medalem im. Jana Kiliń-
skiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” (2002 r.) a także 
Srebrnym Krzyż Zasługi nadany w 2005 roku przez Prezydenta 
RP.

Dagmara Bednarek, GCI
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	 Tadeuszu,	a	tak	naprawdę	to	Tadziu,	bo	właśnie	w	ten	sposób	się	do	Ciebie	zawsze	zwracałem.	
Stojąc	 przed	 Twą	 trumną	 i	 modląc	 się	 za	 Twoją	 Duszę	 wspominałem	 wspólnie	 przeżyte	 chwile,	
kiedy	 to	 spotykaliśmy	 się	 przepełnieni	marzeniami	 o	 reaktywowaniu	Cechu	w	Mszczonowie.	Było	
to	 jesienią	 pamiętnego	 roku	 1989.	 Wtedy	 właśnie	 wszystko	 się	 zaczęło.	 Kilka	 miesięcy	 później,	 
28	 stycznia	 1990	 roku,	 w	 Twoim	 domu	 wspólnie	 z	 kolegami-rzemieślnikami	 odbyliśmy	 pierwsze	
spotkanie	 grupy	 założycielskiej	 przyszłego	 Cechu,	 przekuwając	 nasze	 zamierzenia	 w	 czyn.	 Od	 tej	
historycznej	chwili	upłynęły	trzy	dekady.	Jak	szybko	minął	ten	czas.	Dziś	odchodzisz,	ale	wszyscy	wiemy,	
że	opuszczasz	nas,	pozostawiając	po	sobie	imponujące	efekty	wspólnych	planów.	Udało	się!	Ziściły	się	
nasze	marzenia	-	Cech	istnieje.	Dziś	możemy	być	dumni	z	tego,	że	reaktywowaliśmy	naszą	organizację	 
i	w	rzemieślniczych	wartościach	wychowaliśmy	sobie	godnych	następców,	którzy	dziś	stoją	na	jej	czele.
	 Powiodły	się	też	zamiary	udziału	społeczności	rzemieślniczej	w	samorządowym	życiu	gminy	
Mszczonów.	 To	 Ty	 byłeś	 naszym	 pierwszym	 przedstawicielem	 w	 Radzie	Miejskiej.	 Jako	 pierwszy	 
z	naszego	cechowego	grona	zdobyłeś	mandat	radnego,	ale	już	w	roku	1994	utworzony	został	Komitet	
Wyborczy	„Forum	Rzemieślnicze”,	który	wprowadził	do	Rady	Miejskiej	siedmiu	swoich	przedstawicieli.
	 Teraz	 Forum	Samorządowe,	 które	wyrosło	 z	 Forum	Rzemieślniczego,	wygrywa	wybory	 do	
władz	gminnych	i	odgrywa	znaczącą	rolę	w	samorządzie	powiatowym.	To	też	po	części	Twoja	zasługa.	
Odchodzisz,	 Druhu	 rzemieślniku,	 opuszczasz	 nas…	 bo	 wykonałeś	 to	 wszystko,	 co	 zaplanowałeś.	
Pozostawiasz	po	sobie	wielkie	dzieło.	Twoi	Najbliżsi	mogą	być	dumni	z	tych	osiągnięć.	
	 Staję	 tu	 jako	 przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	 w	 Mszczonowie	 i	 dziękuję	 Ci	 za	 olbrzymi	
wkład,	jaki	wniosłeś	w	rozwój	lokalnej	samorządności.	Żegnam	Cię	jako	zasłużonego	samorządowca.	 
W	Radzie	Miejskiej	zasiadałeś	przez	12	lat	(od	roku	1990	do	2002).	W	latach	1998-2002	przewodziłeś	
Komisji	 Porządku,	 Przestrzegania	 Prawa	 i	 Ochrony	 Środowiska.	 Byłeś	 też	 wiceprzewodniczącym	
Komisji	Gospodarki	Gminnej.	W	 latach	1996-98	kierowałeś	pracami	 tego	organu.	Za	 swoje	 zasługi	
rzemieślnicze	i	samorządowe	w	2005	roku	otrzymałeś	Srebrny	Krzyż	Zasługi	nadany	przez	Prezydenta	RP.
	 Byłeś	społecznikiem,	przedsiębiorcą,	kreowałeś	przyszłość	ukochanego	miasta.	Budowałeś	go	
dla	swoich	synów.	Dla	przyszłych	pokoleń.	Dziś	znowu	przecierasz	dla	nas	szlak.	W	niebie	rozliczają	za	
to,	czy	powierzone	talenty	zostały	należycie	ulokowane	i	pomnożone.	Będziesz	miał	się	czym	pochwalić.	
Wspieraj	tam	niebiańskie	rzemiosło.	Przez	całe	życie	miałeś	do	czynienia	z	chlebem,	więc	w	Ojczyźnie	
Niebiańskiego	Chleba	na	pewno	przyjmą	Cię	z	otwartymi	ramionami.	
	 Dziękuję	za	wszystko	co	uczyniłeś	dla	nas,	dla	Cechu	i	dla	gminy.	Dziś	żegnam	Cię	w	imieniu	
swoim,	 mieszkańców	 całej	 Ziemi	Mszczonowskiej,	 burmistrza	Mszczonowa,	 pracowników	 Urzędu	
Miejskiego	oraz	jednostek	organizacyjnych.	Żegnam	Cię	również	w	imieniu	obecnych	członków	Rady	
Miejskiej	oraz	radnych,	z	którymi	miałeś	przyjemność	współpracować	w	latach	1990-2002.
	 Tadziu,	na	zawsze	pozostaniesz	w	naszej	pamięci.	Spoczywaj	w	pokoju…

Pożegnanie w imieniu
społeczności Ziemi Mszczonowskiej 

i władz samorządowych wygłoszone
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej

Łukasza Koperskiego

Z ŻYCIA GMINY
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	 Dzisiejszy	 dzień	 jest	 szczególnie	 smutną	 kartą	 w	 historii	 naszego	 Cechu	 Rzemiosła	 
i	Przedsiębiorczości.	Przyszło	nam	bowiem	pożegnać	Tadeusza	Federowicza,	człowieka,	który	
był	jednym	z	inicjatorów	reaktywowania	naszej	organizacji	w	Mszczonowie.	To	w	jego	domu	
28	stycznia	1990	roku	zebrało	się	grono	pasjonatów,	którzy	stali	się	założycielami	powojennego	
Cechu	Rzemiosł	Różnych	w	Mszczonowie.	Działalność	społeczna	nie	była	zresztą	Tadeuszowi	
obca	 i	 wcześniej.	 Zanim	 powołano	 naszą	 organizację,	 aktywnie	 działał	 w	 Cechu	 Rzemiosł	 
w	 Grodzisku	 Mazowieckim	 a	 następnie	 w	 Żyrardowie.	 Mocno	 zabiegał	 jednak	 o	 to,	 
by	 przywrócono	 struktury	 rzemieślnicze	w	Mszczonowie.	 To	między	 innymi	 dzięki	 niemu	
udało	 się	 stworzyć	 Stowarzyszenie,	 łączące	 wytwórców	 i	 przedsiębiorców	 z	 różnych	 
dziedzin	działalności.
	 Będąc	 jednym	 ze	 współzałożycieli	 mszczonowskiego	 Cechu,	 po	 jego	 oficjalnym	
powstaniu	piastował	 funkcję	 II	podstarszego	organizacji,	którą	pełnił	do	1998	 roku.	Kolejne	
cztery	 lata	zasiadał	w	Zarządzie.	Przez	dwanaście	 lat	Tadeusz	był	 także	Członkiem	Komisji	
Egzaminacyjnej	 w	 zawodach	 cukiernika	 i	 piekarza	 przy	 Izbie	 Rzemieślniczej	 w	 Łodzi	 
a	następnie	działał	w	takim	samym	organie	w	Warszawie.
	 Sam	Tadeusz	był	Mistrzem	Piekarnictwa,	znanym	społeczności	Ziemi	Mszczonowskiej	
rzemieślnikiem.	Przez	wiele	lat	prowadził	działalność	gospodarczą	zgodną	ze	swoim	wyuczonym	
zawodem.	W	tym	czasie	wykształcił	również	wielu	młodych	adeptów	piekarnictwa,	którzy	do	
dziś	 kontynuują	 zaszczepione	 im	 tradycje	 i	wartości,	 pracując	w	 tym	 zawodzie.	Dbał	więc,	 
by	społeczności	Ziemi	Mszczonowskiej	nie	zabrakło	chleba	ani	teraz,	ani	w	przyszłości.
	 Tadeusza	na	zawsze	zapamiętamy	jako	zaangażowanego	społecznika	i	samorządowca,	
ale	przede	wszystkim	jako	wspaniałego	kolegę	i	mentora.	Niejednokrotnie	służył	radą	młodszym	
rzemieślnikom	i	wspierał	władze	Cechu	w	podejmowaniu	decyzji	ważnych	dla	funkcjonowania	
naszej	organizacji.	Tadeusz	był	też	ciepłym	człowiekiem,	który	zawsze	i	dla	każdego	miał	uśmiech	
oraz	dobre	słowo.	Swoim	poczuciem	odpowiedzialności	i	zaangażowaniem	w	pracę	zawodową	
i	 społeczną	 mógłby	 z	 powodzeniem	 obdzielić	 kilka	 osób.	 Dla	 wielu	 z	 nas,	 rzemieślników,	 
był	prawdziwym	mentorem	i	wzorem	do	naśladowania.
	 Za	 swoją	 działalność	 Tadeusz	 został	 wyróżniony	 Honorową	 Odznaką	 Rzemiosła	 
(w	1991	roku),	tytułem	Zasłużony	dla	Cechu	Rzemiosł	Różnych	w	Mszczonowie	(w	2000	roku),	
Srebrnym	Medalem	im.	Jana	Kilińskiego	„Za	Zasługi	dla	Rzemiosła	Polskiego”	(w	2000	roku),	
Złotym	Medalem	im.	Jana	Kilińskiego	„Za	Zasługi	dla	Rzemiosła	Polskiego”	(w	2002	roku).	
	 Całej	 naszej	 rzemieślniczej	 rodzinie	 będzie	 Cię,	 Tadeuszu,	 bardzo	 brakowało.	 
Spoczywaj	w	pokoju,	Nauczycielu	i	Przyjacielu…	

Pożegnanie w imieniu Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości wygłoszone

przez Prezesa Zbigniewa Bednarka
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Koleżance

Dorocie Lisickiej-Leszkiewicz

wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz 
z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 Blisko 1,25 mln zł otrzymała gmina Mszczonów, m. in. 
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Mszczonów 
jest jedną z 45 gmin Mazowsza, którym udało się otrzymać 
wsparcie. W sumie do Urzędu marszałkowskiego w Warszawie 
wpłynęły 153 wnioski. 
– Słabo rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa to wciąż duży 
problem. Na szczęście mazowieckie gminy aktywnie szukają 
wsparcia i zgłaszają projekty. Tym razem podpisujemy umowy 
na środki unijne w ramach PROW. W tej perspektywie gminy 
z subregionu żyrardowskiego pozyskały już 14 mln zł – podkreśla 
Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego. 
W Mszczonowie pieniądze zostaną przeznaczone na budowę 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przebudowę oraz 
rozbudowę ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwór-
czych.
 Nowa sieć wodociągowa powstanie w Budach Zasłonie, 
Gąbie, Lindowie, Podlindowie i Michalinie. Sieć wodociągowa 

została zaprojektowana w drogach gminnych – ulicy Kubusia 
Puchatka, Lipowej, Brzozowej, drodze powiatowej – ul. Skier-
niewicka oraz w drogach wewnętrznych i działkach prywat-
nych. Od sieci wodociągowej zaprojektowano 15 przyłączy 
wodociągowych w celu zasileniu budynków mieszkalnych. 
Łączna długość sieci to 2 876,60 metrów.
 Nowe nitki wodociągu i kanalizacji powstaną również 
w Ciemno-Gnojnej, a dokładniej w ulicach Pięknej, Tarczyń-
skiej i Lipowej. W ramach zadania przybędzie 17 przyłączy 
wraz z przydomowymi pompowniami ścieków oraz 11 przy-
łączy wodociągowych. Szacunkowa długość sieci kanalizacji 
sanitarnej wynosi 1 600 m, a sieci wodociągowej 1100 m.

Inwestycja obejmuje również przebudowę i rozbudowę ujęcia 
wody w Lindowie. Zostanie zaprojektowana i zbudowana 
hydrofornia wraz kontenerem razem z systemem do sedymen-
tacji wód popłucznych i ich odprowadzeniem do istniejącego 
zbiornika wodnego. 
- Uzupełnieniem rozbudowy obiektu jest wykonanie na przed-
miotowym terenie nawierzchni i utwardzeń do obsługi wszel-
kich urządzeń i instalacji, w tym chodników i podjazdów – infor-
mują urzędnicy.
Nowy agregat prądotwórczy pojawi się też na stacji uzdatniania 
wody w Markowie Towarzystwo.

Oprac. jp, GCI

Inwestycje

Sieć kanalizacji i wodociągów się 
powiększy
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Tragicznie rozpoczął się rok dla OSP Grabce Towarzy-
stwo. W środę (8.01) pożegnali jednego z członków jednostki 
- Sławomira Wilka. Odszedł nagle, w wieku 38 lat. 

Strażacy, ludzie którzy na co dzień spotykają się z ludz-
kimi tragediami, mieli łzy w oczach żegnając swojego przyjaciela 
Sławomira Wilka. Tej śmierci nikt się nie spodziewał. Przyszła 
nagle i zaskoczyła wszystkich. Smutek i żal tym większy, że 
Sławek, jak wspominali go koledzy, służył w OSP Grabce Towa-
rzystwo przez większość swojego życia - 27 lat. Zaczął w 1993 
roku jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej.

- Wielokrotnie uczestniczył w zawodach sportowo-po-
żarniczych i akcjach ratowniczo-gaśniczych. Swoją niezłomną 
postawą w czasie akcji ratowniczych oraz niegasnącym poczu-
ciem humoru szybko zdobył szacunek i sympatię kolegów – 
strażaków. Był zawsze obecny tam, gdzie zagrożone było ludzkie 
życie i mienie – wspominał zmarłego Janusz Kociszewski, prezes 
OSP Grabce Towarzystwo. – Druhu melduję ci, stawiliśmy się 
tu wszyscy w komplecie, aby oddać tobie ostatnią posługę, na 
którą w pełni zasłużyłeś. Spoczywaj w pokoju – mówił prezes.

W pogrzebie udział wzięły poczty sztandarowe z jedno-
stek OSP z terenu gminy Mszczonów wraz z przedstawicielami. 
Zmarłego żegnała rodzina, przyjaciele oraz znajomi. O wsparciu 
swojej koleżanki (córki Sławomira Wilka) pamiętali jej koledzy 
i koleżanki ze szkoły. 

tekst i fot. jp, GCI

Podaruj 1% podatku lokalnym 
organizacjom pozarządowym!

Rozpoczął się czas rozliczania podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Jak co roku, mamy możliwość 
przekazania 1% obowiązkowej wpłaty organizacjom pożytku 
publicznego. To nic nie kosztuje a wiele programów oferuje 
automatyczne uzupełnienie wymaganych pól.

Organizacje pozarządowe borykają się z wieloma 
problemami, w tym finansowymi. Nawet najmniejsze wpłaty 
są dla nich bezcenne i umożliwiają dalszą działalność – rato-
wanie życia i zdrowia, terapię osób niepełnosprawnych czy 
pomoc najuboższym.  Podaruj 1% - podaruj szansę!

Rozlicz podatek dochodowy od osób fizycznych 
za pomocą strony internetowej Pitax i pozostaw swój 1% 

lokalnym organizacjom pozarządowym. Link do dedykowa-
nego gminie Mszczonów programu: https://www.pitax.pl/
rozlicz/urzad-miejski-w-mszczonowie/
 Baza uprawnionych do pozyskiwania 1% organizacji 
pożytku publicznego dostępna pod linkiem: https://www.e-
-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

db, GCI

Ostatnie pożegnanie

Pożegnali druha

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-mszczonowie/
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-mszczonowie/
https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
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Druhny i druhowie z OSP Mszczonów podczas Walnego 
Zebrania Sprawozdawczego, jakie odbyło się w niedzielę, 23 
lutego, jednogłośnie udzielili absolutorium obecnemu Zarzą-
dowi swej jednostki. 

Głosowanie absolutoryjne zarządzono po wysłuchaniu 
i przyjęciu sprawozdań z działalności OSP za rok 2019, finan-
sowego i Komisji Rewizyjnej. Kolejno przedstawili je: sekretarz 
OSP Piotr Olczak, skarbnik Arkadiusz Bieńkowski oraz przedsta-
wiciel KR druh Bogdan Banaszek. 

Zebranie rozpoczęte zostało wprowadzeniem sztan-
daru jednostki, które zarządził naczelnik Marcin Wiśniewski. 
Następnie przed wszystkimi zgromadzonymi w dużej sali 
mszczonowskiego Domu Strażaka wystąpiła Orkiestra Dęta OSP. 
Kapelmistrz orkiestry Jacek Zielonka na zakończenie koncertu 
dał znak do odegrania „Happy Birthday”, gdyż ten rok jest dla 
mszczonowskich strażaków podwójnym świętem. Już w czerwcu 
oficjalnie obchodzone będą w mieście jubileusze 140-lecia 
powstania OSP Mszczonów i 130-lecia utworzenia Orkiestry 
OSP Mszczonów, która przypomnijmy - jest najstarszą, nieprze-
rwanie grającą orkiestrą w Polsce. 

Po zakończeniu koncertu głos zabrał prezes OSP 
Mszczonów druh Janusz Legięcki, który przywitał przybyłych 
gości w osobach: burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza 
Kurka, przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego, 
komendanta Komendy PSP Żyrardów Romana Murgrabię, 
prezesa Zarządu Powiatowego OSP i zarazem Zarządu Gmin-
nego OSP druha Waldemara Suskiego, komendanta Gminnego 
OSP Mszczonów Mirosława Zielonkę, druhnę Mieczysławę 
Korzonkowską (inspektor ds. p.poż w UM Mszczonów) i prezesa 
OSP Wręcza Krzysztofa Bodeckiego. 

Następnie prezes Legięcki poprosił wszystkich 
o powstanie, aby minutą ciszy uczcić śp. druha Tadeusza 
Jackowskiego. W chwilę później dokonano wyboru przewodni-
czącego zebrania. Został nim druh Jan Jacek Lipiński. Ważnym 
punktem zebrania było ślubowanie na sztandar nowo przyję-
tych członków OSP Mszczonów. 

Po wysłuchaniu wszystkich wymienionych na wstępie 
naszej relacji sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi 
strażacy zapoznali się z projektem planu działalności i planu 
finansowego na roku 2020. Zebranie zakończone zostało wystą-
pieniami prezesa Zarządu Powiatowego OSP dh Waldemara 
Suskiego, komendanta Komendy Powiatowej Straży Państwowej 
Żyrardów Romana Murgrabiego, przewodniczącego Rady Miej-
skiej Mszczonowa Łukasza Koperskiego, burmistrza Józefa Grze-
gorza Kurka oraz prezesa OSP Mszczonów Janusza Legięckiego. 

Rok 2019 – jaki podsumowano podczas zebrania - był 
dla OSP Mszczonów czasem wytężonej pracy. Wystarczy tylko 
wspomnieć, że druhowie uczestniczyli w 160 akcjach. Drużyna 

OSP

OSP Mszczonów – jednogłośne 
absolutorium dla Zarządu 
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Co roku 22 lutego harcerze świętują Dzień Myśli Brater-
skiej. World Thinking Day został ustanowiony w rocznicę urodzin 
założycieli światowego skautingu Roberta i Olave Baden-Po-
wellów. 

Wspomnienie Naczelnych Skautów każda drużyna, 
szczep, hufiec obchodzi na swój sposób. W Mszczonowie 17 
RDH PHOENIX urządziła uroczystą odprawę, miejską grę tere-
nową, a następnie wieczornicę i nocny biwak. W działaniach 
młodej drużyny uczestniczyli też rodzice druhen i druhów. 

Zajęcia prowadzili wspólnie drużynowa – Maria Witecka, 
przyboczna - Zofia Dymecka oraz opiekun drużyny przewodnik 
Damian Sołtyk.

MM

seniorów w zawodach sportowo-pożarniczych zajęła (na 
szczeblu gminnym) 4 miejsce, a drużyna kobieca zwyciężała 
zarówno w zawodach gminnych, jak też powiatowych. Jednostka 
OSP Mszczonów liczy obecnie 143 członów i ma też 30-osobową 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, co pozwala sądzić, iż tradycje 
strażackie będą w Mszczonowie nieprzerwanie kontynuowane 
także w następnych pokoleniach. 

Chlubą OSP jest jej Orkiestra Dęta, licząca 52 muzyków 
i 7 mażoretek. W ubiegłym roku orkiestra odbyła 89 prób 
i publicznie występowała aż 28 razy. Koncerty mszczonowskiej 
orkiestry miały miejsce m.in. podczas warszawskiego Festiwalu 
Piwa, stołecznego Święta Chleba, Przeglądu Orkiestr Dętych 
w Radziejowicach oraz w trakcie lokalnych obchodów Świąt 
Narodowych (3 maja i 11 listopada). 

MM

ZHP

Harcerskie świętowanie 

Z ŻYCIA GMINY
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Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
 Dzieci Niepełnosprawnych  

„Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie 
 

składa serdeczne podziękowania 
 
 

Firmie FM Logistic Polska 
 
 

za przekazanie słodyczy dla podopiecznych z okazji Walentynek 
 
 

Jest nam niezmiernie miło, że są ludzie Wielkiego Serca, nieobojętni  
na dziecięce prośby. Dzięki Państwa pomocy możemy oglądać uśmiech 

 i radość na twarzach naszych dzieci.                    
                                        
 
 
 
 

Prezes Stowarzyszenia 
Bożena Majewska 
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W centrum Mszczonowa, w parku pomiędzy kościołem 
i ratuszem, od lat stał niepozorny budynek stacji trafo. Niewiele 
osób znało jego historię. Ot, na pozór zwykła kanciasta budowla, 
a jednak… Niemy świadek lokalnych dziejów. 

Stację postawiono w 1929 roku, podczas elektryfikacji 
Mszczonowa. To na jej tle pozował do pamiętnego zdjęcia 
ówczesny burmistrz Mszczonowa Zygmunt Kraszewski, wraz 
z osobami zaangażowanymi w to olbrzymie, jak na owe czasy 
przedsięwzięcie, dzięki któremu do mszczonowskich domów po 
raz pierwszy popłynął prąd. Tak naprawdę wtedy do Mszczo-
nowa zawitała prawdziwa „nowoczesność”. 

Później stacja cudem przetrwała wojenną zawieruchę. 
Wszystkie budynki okalające mszczonowski rynek zostały znisz-
czone, a ona dumnie, niepokonana, w samym centrum Placu 
Piłsudskiego trwała dalej. Niestety, mało brakowało, aby nie 
doczekała się swoich setnych „urodzin”. Zapadła decyzja o jej 
likwidacji. 

W piątek, 21 lutego, rozpoczęto rozbiórkę. To, co się 
stało później, jest najlepszym przykładem na to, jaką siłę ma 
Głos Mieszkańców. Poprzez forum dyskusyjne na Fb, założone 
przez Grzegorza Bechcickiego („Mszczonów – forum miesz-
kańców miasta i gminy”) wiadomość o pracach rozbiórkowych 
podał Paweł Lasoń. Jeszcze w nocy z piątku na sobotę lokalni 
pasjonaci historii planowal,i jak ocalić obiekt. Pojawiła się 
nawet propozycja zorganizowanie pikiety. 

Informację o rozpoczętych pracach rozbiórkowych 
zdecydowano się w końcu przekazać przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu. On, w sobotni poranek 
osobiście przyjechał pod stację i po zapoznaniu się ze sprawą 
nakłonił burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka do 
wspólnej interwencji u dyrektora Zakładu Energetycznego. 
Prace rozbiórkowe zlecone przez Zakład zostały wstrzymane. 
Niestety, dach i nadbudowa stacji już zostały zniszczone, ale 
na szczęście zachowała się cała jej podstawa. Zrzucona cegła 
w większości nie uległa nawet uszkodzeniu, gdyż była klejona 
jedynie na zaprawę wapienną, czyli wszystko da się jeszcze 
odtworzyć. Może obecny widok stacji nie nastraja pozytywnie, 
ale tak naprawdę obiekt jest do naprawienia. 

Stacja trafo nie miała statusu zabytku i dlatego spotkał ją 
taki los. Zachowało się w mieście jeszcze kilka budynków, które 
także nie są zabytkowe, ale dla Mieszkańców mają olbrzymią 
wartość sentymentalną. Może dzięki temu, co stało się ze 
stacją, one w przyszłości ocaleją, aby świadczyć dla przyszłych 
pokoleń o burzliwej i dumnej historii Mszczonowa. Wraz z arty-
kułem publikujemy kilka zdjęć. Na współczesnych ujęciach są: 
przewodniczący Rady Łukasz Koperski, twórca lokalnego forum 
dyskusyjnego Grzegorz Bechcicki oraz Paweł Lasoń, który inter-
weniował w sprawie rozbiórki jako pierwszy. 

Na fotografii historycznej z 1929 roku, wykonanej pod 
stacją trafo od lewej siedzą: pracownicy nadzoru, komendant 
mszczonowskiej policji, główny inżynier projektu elektryfikacji 
miasta, burmistrz Zygmunt Kraszewski (z laską i w meloniku), 
a następnie sekretarz magistratu Gemski. 

Kolejne zdjęcie historyczne, to widok od strony znisz-
czonego ratusza na kościół. Widoczna jest na nim ocalała stacja 
trafo (datowanie ujęcia: okupacja, lata 40-te).

MM

Historia i tradycja

Świadek historii Mszczonowa jednak 
ocalony 

Z ŻYCIA GMINY
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Wspomniane w tytule miejsca nie pojawiły się w nim 
przypadkowo. Między innymi w nich swoje „literackie przy-
gody” przeżywała Izabella Frączyk – pisarka, która w środę, 12 
stycznia, odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczo-
nowie.

Podczas spotkania gość chętnie dzielił się ze zgroma-
dzonymi czytelnikami anegdotami dotyczącymi pracy twórczej, 
ale także swojego życia. Okazało się, że pisanie Izabelli Frączyk 
rozpoczęło się od.. psa imieniem Tornado. Początkowo autorka 
opisywała jego przygody na blogu. Ich popularność sprawiła, że 
zaczęła pisać swoją pierwszą powieść, „Pokręcone losy Klary”. 
Debiutancką i kolejną książkę, „Kobiety z odzysku”, wydała za 
swoje pieniądze. Popularność opowiadanych przez pisarkę 
historii sprawiła, że kolejne ukazywały się już nakładem Wydaw-
nictwa Prószyński Media.

W trakcie wieczoru czytelnicy dowiedzieli się również, 
że Izabella Frączyk dba, by okładki jej powieści nawiązywały 

do ukazanych w nich historii. Zaznaczyła, że bohaterów swoich 
książek nie wzoruje na prawdziwych osobach. Z jednym wyjąt-
kiem, gdy została o to poproszona przez znajomego. 

Prawdziwe są za to opisy miejsc, w których rozgrywa się 
akcja, ponieważ pisarka bardzo skrupulatnie przygotowuje się 
do spisywania swoich historii. W ten sposób poznała m.in. blaski 
i cienie prowadzenia stacji narciarskiej czy hodowania strusi.

Izabella Frączyk z zawodu jest ekonomistką i przez wiele 
lat pracowała w korporacjach, które porzuciła na rzecz pisarstwa. 
Jak podkreślała na początku spotkania, książki tworzą przedsta-
wiciele różnych zawodów a opowiadane przez nich historie, 
podobnie jak w jej przypadku, nie mają żadnego związku z ich 
wykształceniem. Może z jednym wyjątkiem. W powieści „Dziś 
jak kiedyś” Izabella Frączyk opisała autentyczną winiarnię, 
w której bywała służbowo jeszcze w „czasach korporacyjnych”.

Podczas niezwykle sympatycznego spotkania pisarka 
chętnie i z humorem odpowiadała także na pytania czytel-
ników. W ten sposób okazało się, między innymi, że „Kobiety 
z odzysku” są tą powieścią, która jest jej najbliższa spośród kilku-
nastu wydanych pozycji. Zapowiedziała także, że niedługo ukaże 
się trzecia część tego cyklu a także książka „dla dorosłych”, którą 
napisała wraz z przyjaciółką, Jagną Rolską.

Opowiadając o swojej pracy Izabella Frączyk podkreślała, 
że pisanie jest dla niej przede wszystkim przygodą. Nie tworzy 
planów i schematów powieści. Pisze spontanicznie, pozwalając 
historii i bohaterom rozwijać się w często zaskakujący, nawet 
dla niej, sposób.

Na zakończenie wesołego spotkania z twórczością Izabelli 
Frączyk wśród uczestników rozlosowano książki pisarki. Autorka 
otrzymała z kolei pamiątkowe upominki, które wręczyła jej Karo-
lina Chrościcka z Biblioteki. Nie mogło także zabraknąć podpi-
sywania książek, które zwieńczyło kolejne, ciekawe spotkanie 
w MBP.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Na śnieżnej grani, w stajni a może 
w winiarni?

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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W piątek, 31 stycznia, w Małej Galerii Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę poplenerową, będącą 
efektem projektu „Śladami Józefa Chełmońskiego”. Działanie 
zrealizowała GeoŻaba Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Żabio-
wolskiej, której przedstawicielka, Karolina Zaremba, otworzyła 
wernisaż wraz z Anną Lipińską-Brodą z MOK. Podczas wystawy 
obecne były także zdolne autorki prezentowanych obrazów.

W ramach projektu zorganizowano trzy dwudniowe 
plenery malarskie dla kobiet, mieszkanek trzech gmin – Żabia 
Wola, Radziejowice i Grodzisk Mazowiecki. Działanie „Śladami 
Józefa Chełmońskiego” było skierowane do pań w wieku 
minimum 8 lat. Członkowie GeoŻaby chcieli, żeby w plenerze 
uczestniczyły babcie, mamy i córki. Międzypokoleniowa inte-
gracja i zacieśnianie więzi były kolejnym pozytywnym efektem 

projektu. Oczywiście, Stowarzyszenie zaprosiło także panie, 
których rodzina nie podziela malarskiej pasji. 
 Miejsca, w których zorganizowano plenery, nie były 
przypadkowe. Wszystkie miały związek z życiem i twórczością 
wybitnego, polskiego malarza Józefa Chełmońskiego. Obcując 
z naturą, uczestniczki miały okazję uwiecznić na płótnach krajo-
brazy, które inspirowały mistrza. 

Warsztaty malarskie poprowadził artysta Marcin Minor 
– mieszkaniec gminy Żabia Wola. Stowarzyszenie zapewniło 
także niezbędne materiały plastyczne. Zwieńczeniem plene-
rowych warsztatów są wystawy, prezentowane w Żabiej Woli, 
Grodzisku Mazowieckim i właśnie w Mszczonowie.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Karolina Zaremba

 Projekt  „Śladami  Józefa  Chełmońskiego”  uzyskał 
dofinansowanie  z  Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Chełmoń-
skiego”  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.

MOK

Plenerowe poszukiwania śladów 
Józefa Chełmońskiego

KULTURA
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Jak ostatki, to ostatki… Z tej okazji Mszczonowski Ośrodek 
Kultury zaprosił najmłodszych mieszkańców gminy Mszczonów 
na zabawę „Harce z Fifi i Dyziem”. Warto było odwiedzić tego 
dnia MOK. Na zakończenie karnawału wszyscy, którzy odwiedzili 
mszczonowskie centrum kultury, mogli zakosztować następują-
cych atrakcji: taniec oraz śpiew w deszczu mydlanych baniek lub 
sztucznym śniegu, konkursy, zgadywanki, nagrody w postaci 
wystrzałowych cukierków, konfetti, a także tajemnicza mgła, 
która jednych przerażała, a drugich rozśmieszała. Słowem, było 
wesoło. Dzieciaki świetnie się bawiły, a artyści - animatorzy 

karnawałowego show – spisali się na medal. Brawo i dziękujemy 
w imieniu mszczonowskich maluchów! 

MM

MOK

ZABAWA na ZAKOŃCZENIE 
KARNAWAŁU

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Choć śniegu podczas tegorocznych ferii nie było, nie zabrakło 
dobrej zabawy. O małych i nieco starszych mieszkańców zadbały: 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, biblioteka oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Teatralnie, sportowo, tanecznie, z kredkami w rękach 
i uśmiechami na twarzach dzieci przeszły przez zimowe ferie.

MOK 
Tu oferta na dwutygodniową, zimową przerwę w nauce była 
najbogatsza. Każdy dzień rozpoczynały poranki filmowe, po 
których czekało na chętnych wiele zajęć. Motywem prze-
wodnim była gorąca Afryka. Były więc taneczne wygibasy do 
afrykańskich rytmów a dla tych, którzy z tańcem są już za pan 
brat techniki tańca afro jazz. Nawet puzzle, które były skrupu-
latnie układane nawiązywały do kinowego hitu „Madagaskar”. 
Oczywiście odbyła się również jego projekcja, jak i jego konty-
nuacji czyli „Madagaskar 2”. 
MOK nie zapomniał też o nieco starszych mieszkańcach. 
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się szereg zajęć 
tanecznych, językowych oraz wokalnych. Dorośli mogli też 
sprawdzić swoje umiejętności manulane podczas zajęć z ręko-
dzieła artystycznego. 
Dwutygodniowe zajęcia w ośrodku kultury zakończyły karnawa-
łowe harce z Fifi i Dyziem, podczas których bawiły się nie tylko 
dzieci ale też ich rodzice, babcie i dziadkowie. Wielką atrakcja 
okazał się deszcz… baniek mydlanych. Był też śnieg, i choć 
sztuczny, przypomniał o tym czego podczas ferii wszystkim 
brakowało. 

OSiR
Jak co roku do spędzenia ferii na spor-
towo zachęcał OSiR i mszczonowskie 
Termy. Do dyspozycji najmłodszych 
czekały hala sportowa i lodowisko. 
W drugim tygodniu ferii przedszkolaki 
oraz dzieci z klas I-III szkół podstawo-
wych miały okazję nauczyć się jazdy na 
łyżwach pod okiem profesjonalistów. 

Biblioteka
W swoje mury zapraszała też biblio-
teka. Nie tylko po to by wypoży-
czyć książkę, która umili ferie ale 
też, by spędzić czas w miłym gronie. 

Dwukrotnie publiczność rozbawiał Teatr Maska, który podczas 
swoich przedstawień pozwalał, by widzowie stali się aktorami. 
Niesłabnącą popularnością cieszyły się planszówki a i chętnych 
do udziału w zajęciach plastycznych nie brakowało. 
Zorganizowane zajęcia odbywały się zarówno w bibliotece 
w Mszczonowie, jak i jej filii w Osuchowie. Tam dzieci mogły 
poznać, miedzy innymi, historię samochodu oraz wcielić się 
w kreatorów mody.

SKF Fresh
Drugi tydzień ferii był okazją dla członków grup cheerleaders na 
doszlifowanie formy podczas warsztatów taneczno-gimnastycz-
nych. Ponad 90 godzin ćwiczeń w trzech grupach wiekowych. 
W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestniczek z terenu 
miasta i gminy Mszczonów.
- Były uśmiech i radość, ale też poczucie złości czy smutku, że 
coś nie wyszło. Ale to nie było istotne, bo przy tak intensywnym 
wysiłku ważne jest to, by się nie poddawać i wytrwać do końca 
– podsumowuje Katarzyna Malinowska, prezes SKF Fresh.

Oprac. jp, GCI
FOT. BIBLIOTEKA, SKF FRESH, MOK

Ferie

Oj działo się 

KULTURA
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5 dni – tyle trwały ostatnie warsztaty taneczno-gimna-
styczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Fresh. Pięć technik tanecznych oraz akrobatyka, łącznie przez 
ponad 90 godzin w 3 grupach wiekowych: klasy 0-3, klasy IV-VI 
oraz powyżej klasy VII SP. 

W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestniczek 
z terenu miasta i gminy Mszczonów. Zajęcia podzielone były 
na bloki 60-90 minutowe z takich technik jak podstawy tańca 
klasycznego (balet), jazz (musical jazz), hip hop, disco oraz 
cheerleaders. 

Nie zabrakło zajęć, podczas których rozwijane były umie-
jętności z gimnastyki akrobatycznej na ścieżce air track oraz 
z wykorzystaniem sali gimnastycznej. Były uśmiech i radość, ale 
też poczucie złości czy smutku, że coś nie wyszło. Ale to nie było 
istotne, bo przy tak intensywnym wysiłku ważne jest to, by się 
nie poddawać i wytrwać do końca. 

Po kilku dniach odpoczynku nastąpi tzw. hiperkom-
pensacja umiejętności i to, co wydawało się trudne i nie do 
osiągnięcia, okaże się prostą sprawą. Przed nami kolejny cykl 
Grand Prix Polski Cheerleaders. 14 marca spróbujemy swoich 
sił w pierwszych zawodach PSCh w Garwolinie, gdzie zaprezen-
tują się wszystkie grupy naszego stowarzyszenia oraz 8 duetów 
w dwóch dywizjach. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom i opiekunom za umoż-
liwienie dzieciom i młodzieży udziału w naszych warsztatach, 
Panu Dyrektorowi OSiR oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie za udostępnienie sal na zajęcia a naszemu 
miastu za dofinansowanie w ramach grantu na 2020 r.

Z cheerleaderskim pozdrowieniem
Katarzyna Malinowska

Prezes SKF Fresh

SKF Fresh

5 dni intensywnych przygotowań do 
nowego sezonu

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZESPORT

W dniu 9 lutego mszczonowskie koszykarki z UKS Olimpij-
czyk 2008 na terenie rywala zagrały rewanż z zespołem Łomży. 
Tym razem drużyna ta okazała się lepsza. Mimo walki nie udało 
się pokonać przeciwnika, mecz zakończył się wynikiem 57:24 
dla gospodarzy.

Dziewczęta zostawiły jednak na boisku ogromne serce. 
Gratulacje dla naszych najmłodszych zawodniczek, które nie 
bały się starszych przeciwniczek i walczyły z nimi jak równy 
z równym. Brawo dziewczyny za walkę i wsparcie w grze dla 
młodszych koszykarek.  

Teraz młode koszykarki przygotowują się do meczu z drużyną 
z Ursusa, który odbędzie się 2 marca na mszczonowskiej hali UKS Olimpijczyk 2008

Koszykarski rewanż Olimpijek
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sportowej. Serdecznie zapraszamy na to emocjonujące, koszy-
karskie widowisko!

W meczu wystąpiły: Maja Chilińska, Natalia Chilińska, 
Patrycja Szyszka, Nadia Markus, Aleksandra Kobierska, Martyna 
Nowakowska, Hanna Hanszke, Amelia Adamczyk, Oliwia 
Przybył, Laura Pawłowska, Patrycja Dziża, Natalia Szczepańska 
i Maja Kobierska.

UKS Olimpijczyk 2008

 
 
 

Poprowadź Agencję Pocztową w Mszczonowie! 
 
Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej 
działalności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową 
w Mszczonowie. 
 
Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie a przy 
wyższych obrotach – atrakcyjną prowizję! 
 
Wymagana jest zarejestrowana działalność gospodarcza i 
dysponowanie prawem do lokalu. Istnieje możliwość 
uruchomienia agencji w miejscu obecnie prowadzonej 
działalności handlowo-usługowej. 
 
Więcej informacji: tel. 22 557 96 63 
e-mail: aneta.kowalczyk1@poczta-polska.pl 

SPORT
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Chcesz sprzedać dom mieszkanie działkę?
ZADZWOŃ  662 204 800.

                    ZROBIMY to na 100% 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEREKLAMA / INFORMACJE

blisko TERMY MSZCZONÓW 
powierzchnia: 2794 m2

cena: 460 000 PLN

NA SPRZEDAŻ
MSZCZONÓW

działka usługowo-mieszkaniowa
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SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEREKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów
Oferujemy konkurencyjne ceny na 
towary, m.in.: 

- ciasta domowe o wybornym smaku
- chleb wypiekany metodą tradycyjną, 
na zakwasie
- ser biały z Mleczarni w Grodzisku Maz.

- kawa Pedros 100g
- ser żółty
- wafle Iga 500g
- ciastka Tago „Rurka orzechowa” 150g
- cukierki owocowe „Smaki PRL-u”
- cukierki f-my Roshen - szeroki wybór
- garmażerka: pierogi w asortymencie
- świeże warzywa i owoce
- mrożonki (ryby, warzywa, zapiekanki)
- wędliny z tradycyjnego wędzenia

}

}} }

}

}

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:
- Zgrzewarka do worków 
foliowych
 tel. 694 929 537

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

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

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

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

za symboliczną kwotę

Lp. Nazwa towaru             j.m. ilość
 ( stolarka )  
1. Drzwi pokojowe „70” szt.    1
2. Drzwi pokojowe z szybą 

„80”
szt.    5

3. Ościeżnica „70” szt.    9
4. Drzwi balkonowe z szybą  

(wys.232 x 90cm)
szt.    2

Magazyn z art. do 
produkcji rolniczej  
w Mszczonowie,  

ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje 
w konkurencyjnych 
cenach:
-  pasze drobiowe, 
  śruty, otręby
-  sznurek do pras

}
}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

} }

} }

} }

REKLAMY
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