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Szanowni Państwo,
pierwszy kwietnia, to w tym 
miesiącu także pierwsza środa 
miesiąca, czyli czas, gdy tradycyjnie 
spotykamy się w ramach Forum 
Samorządowego Organizacji Poza-
rządowych. Niestety, z uwagi na 
stan epidemii dzisiejsze obrady nie 
mogły się odbyć, nad czym bardzo 
ubolewam. Pomyślałem jednak, że 
konieczność #ZostaniaWDomu nie oznacza, że nie możemy 
się ze sobą kontaktować. Tym bardziej, że nasza samorządowa 
rodzina, na szczęście, nie została dotknięta koronawirusem 
i wszyscy aktywnie działamy, choć okoliczności naszej pracy 
są utrudnione. Mam nadzieję, że także Wam, Przedstawiciele 
Organizacji, nie doskwiera nic poza wprowadzonymi ograni-
czeniami, i że nadal jesteśmy razem, pozostając w kontakcie, 
do którego zachęcam. Chciałbym też życzyć Wam wszystkim 
zdrowia, bo ostatnie tygodnie przypominają nam, że to ono 
jest w życiu najważniejsze.
 Kiedy polski Rząd wprowadził ograniczenia związane 
z epidemią koronawirusa w kraju a ja zawiesiłem obrady Rady 
Miejskiej, miałem nadzieję, że sytuacja szybko się unormuje 
i będziemy mogli spotkać się zgodnie z planem. Niestety, tak 
się nie stało, i pewnie kolejne obrady Forum nieprędko będą 
możliwe do zorganizowania. Będę jednak starał się infor-
mować Was na bieżąco o wszelkich działaniach, które podej-
muje mszczonowski samorząd pisząc w imieniu własnym, ale 
także Pani i Pana Burmistrzów oraz wszystkich Radnych.
 Wspomniałem już o aktywności samorządowców 
w tym trudnym okresie, kiedy nie spotykamy się na obradach 

Komisji i sesjach Rady Miejskiej. Nie oznacza to, że siedzimy 
bezczynnie. Dzięki rozwojowi techniki możemy nadal 
pracować, komunikując się telefonicznie i mailowo. Zachęcam 
Was, byście i Wy zgłaszali się do nas ze swoimi sprawami 
w ten sposób. Kontakty do mnie i wszystkich Radnych znaj-
dziecie pod linkiem: https://www.bip.mszczonow.pl/448,rad-
ni-gminy. Cały czas pozostajemy do Waszej dyspozycji, 
w wirtualnej przestrzeni czekając na pomysły i propozycje 
inicjatyw na przyszłość. Także za pomocą naszej wspólnej 
strony na Facebooku.
 Podczas jednego z minionych spotkań Forum obie-
całem, że to Wy będziecie pierwszymi, którzy będą mogli zoba-
czyć nowy herb Mszczonowa. Słowa dotrzymuję i prezentuję 
go Wam żałując, że nie mogę tego zrobić osobiście. Obowią-
zujący symbol miasta musiał zostać zmieniony i dopasowany 
do wytycznych Komisji Heraldycznej. Stąd też jego taki a nie 
inny wygląd, którego pozwolę sobie nie oceniać. Niestety, 
nie mieliśmy innej możliwości niż zaakceptowanie tego wize-
runku herbu, który ma mocne, historyczne uzasadnienie.
 Nad czym jeszcze pracują Radni w wirtualnej prze-
strzeni? Na przykład nad statutem gminy, w którym także 
zawarty będzie wizerunek nowego herbu. Rozpatrujemy 
także wnioski od mieszkańców, ostatnio był to list od rodziców 
uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkówce. Jako Rada Miejska 
wyszliśmy też z inicjatywą zakupu pierwszej partii materiału 
do szycia maseczek ochronnych w ramach akcji „Mszczonów 
szyje dla Medyków”. Składka, którą zebraliśmy w naszym 
gronie na ten cel, z pewnością nie będzie ostatnią przezna-
czoną na pomoc służbie zdrowia, przy współudziale naszych 
bezcennych wolontariuszy. Ja sam, jako członek Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, której z racji swojej 
funkcji przewodzi Starosta Beata Sznajder, na bieżąco otrzy-
muję informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiolo-
gicznej w naszym rejonie, które natychmiast przekazuję do 
Pana Burmistrza i wszystkich Radnych.
 Na zakończenie chciałbym poruszyć smutny temat 
śmierci Pani Marii Sobczak, która napełniła mnie ogromnym 
smutkiem. Cała jej rodzina, to ludzie zasłużeni dla lokalnej 
społeczności – Pani Helena, dzięki której mogliśmy poznać 
historię rodziny Bieleckich z Cimno-Gnojnej, oraz Pan Andrzej 
- strażak-ochotnik i pracownik MOK. Sama Pani Maria również 
była osobą niezwykle ciepłą, dobrą i zaangażowaną w życie 
lokalnej społeczności. Tym bardziej jest mi przykro z powodu 
tego, że odeszła od nas, i to jeszcze w tym trudnym czasie, 
gdy niemożliwe było jej pożegnanie w sposób, na który zasłu-
żyła swoim pięknym życiem. Bardzo współczuję rodzinie Pani 
Marii i składam wyrazy współczucia oraz wsparcia wszystkim 
jej członkom. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
w imieniu Pani i Pana Burmistrzów, 

całej Rady Miejskiej i własnym
Przewodniczący Łukasz Koperski

WIEŚCI Z RATUSZA

https://www.bip.mszczonow.pl/448,radni-gminy%20
https://www.bip.mszczonow.pl/448,radni-gminy%20
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Co roku w Polsce 11 marca obchodzony jest Dzień 
Sołtysa. Święto, podczas którego w całym kraju mieszkańcy 
i władze samorządowe dziękują przedstawicielom obszarów 
wiejskich. W Mszczonowie gminne obchody Dnia Sołtysa zorga-
nizowano we wtorek, 10 marca, w odbyły się one w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury.

Świąteczne spotkanie władz samorządowych 
z przedstawicielami obszarów wiejskich rozpoczęło się od 
wokalno-tanecznych występów dzieci i młodzieży z kół 
zainteresowań działających w MOK. Zgromadzeni sołtysi grom-
kimi brawami nagradzali młodych artystów, którzy zaśpiewali 
polskie i zagraniczne hity oraz zaprezentowali skomplikowane 
układy choreograficzne.

Po części artystycznej do wszystkich przedstawicieli 
obszarów wiejskich zwrócili się gospodarze wydarzenia: prze-
wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Obydwaj przedstawiciele 
władz samorządowych złożyli sołtysom życzenia wytrwałości, 

satysfakcji z funkcji społecznej, pracy zawodowej i życia osobi-
stego. Nie mogło także zabraknąć podziękowań, których symbo-
lami były okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki dla 
wszystkich przedstawicieli społeczności wiejskich. 

W imieniu sołtysów władzom samorządowym za 
współpracę podziękował Piotr Słojewski z Nosów Poniatki. Na 
zakończenie goście udali się do sali klubowej MOK na słodki 
poczęstunek, który rozpoczął się od pokrojenia smacznego toru.

Dagmara Bednarek, GCI

Sołectwa

Gminny Dzień Sołtysa

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY



marzec 2020 / nr 03 (292) - wydanie online       7

Z ŻYCIA GMINY



8      marzec 2020 / nr 03 (292) - wydanie online

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Śp. Mieczysława Czarneckiego

jednocząc się z Rodziną zmarłego

skła  damy kondolencje i wyrazy wsparcia

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie

Annie Czarneckiej

 z powodu śmierci

Teścia

oraz

Wiceprezesowi Związku Sadowników RP
Krzysztofowi Czarneckiemu

 
z powodu śmierci 

Taty

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
wraz z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 
Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie i Jednostek Organizacyjnych 

Gminy

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Śp. Jana Zwierzchowskiego

Radcy prawnego Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie w latach 1999-2017

i Związku Międzygminnego „Mazowsze 
Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie w latach 

2003-2019

Wstrząśnięci tą śmiercią i przepełnieni żalem
Rodzinie

składamy wyrazy współczucia oraz wsparcia 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 

wraz z Radnymi,
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 

Wawruch
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Mszczonowie

 

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło bezpłatną aplikację 
„Kwarantanna domowa”, która ma przyspieszyć kontakt ze 
służbą zdrowia i poprawić opiekę nad osobami, które przymu-
sowo nie mogą opuszczać swoich domów. Darmowe narzędzie 
można pobrać w sklepach Google Play i App Store. Nie ma możli-
wości, by z aplikacji korzystały osoby nieobjęte kwarantanną, 
ponieważ jest ona połączona z bazą numerów telefonów 
tych, którzy otrzymali nakaz bezwzględnego pozostawania 
w domach.

 Zamiast wizyty kontrolnej policjantów u osoby objętej 
nadzorem, wystarczy wysłanie zdjęcia za pomocą udostępnio-
nego przez Ministerstwo narzędzia zainstalowanego w tele-
fonie czy tablecie. Dzięki aplikacji można się również zgłaszać 
do lokalnego ośrodka pomocy społecznej, by, w uzasadnionych 
przypadkach, otrzymać pomoc w postaci żywności czy leków.
 Więcej informacji o apce „Kwarantanna domowa”, 
znajdziecie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji:  .

Dagmara Bednarek, GCI

Zdrowie

Bezpłatna aplikacja „Kwarantanna 
domowa”

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Ponad 2 tysiące wielorazowych maseczek ochronnych 
powstało już w ramach społecznej akcji „Mszczonów szyje dla 
Medyków”. W wolontariackie przedsięwzięcie zaangażowanych 
jest wiele osób, nie tylko z terenu samego miasta, ale i całej 
gminy.

Przedstawiciele służby zdrowia to ludzie, którzy w obliczu 
epidemii są najbardziej narażeni na zakażenie. Jeśli są niewła-
ściwie zabezpieczeni, to mogą także przenosić wirusa, np. 
wracając z dyżuru lub w jego trakcie. W ten sposób zachorują nie 
tylko oni, ale także ich bliscy, pacjenci oraz przypadkowi prze-
chodnie. Nie trzeba chyba wielkiej wyobraźni, by uświadomić 
sobie, jakim zagrożeniem jest zakażony lekarz, pielęgniarka czy 
ratownik, którzy mają przecież kontakt także z osobami, które 
cierpią na inne schorzenia, a nie mają w swoich organizmach 
zabójczych wirusów.

Najważniejsze jest jednak to, że chory pracownik służby 
zdrowia na dłuższy czas jest wyłączony z pełnienia swoich 
obowiązków. W Polsce od dawna brakuje lekarzy, pielęgniarek 
i innych członków medycznego personelu. Każda, nawet poje-
dyncza, strata oznacza, że pomoc może nie zostać udzielona 
na czas. Nieważne, czy będzie to chory z koronawirusem, czy 
człowiek z zawałem serca lub rozlanym wyrostkiem. Nie tylko 
w czasie epidemii pracownicy służby zdrowia to prawdziwi 
bohaterowie, którzy dla nas narażają swoje zdrowie i życie, ryzy-
kując także zakażeniem swoich bliskich.

„Mszczonów szyje dla Medyków”, to społeczna akcja, 
która jest podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy 
codziennie, często bez najkrótszej przerwy, robią wszystko, by 
ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii i uratować zakażo-
nych. Dbają także o zdrowie innych, wszak pojawienie się koro-
nawirusa nie oznacza, że nagle ze świata zniknęły inne scho-
rzenia.

Uszyte przez wolontariuszy maseczki zostały już dostar-
czone do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, czyli 
żyrardowskiego szpitala, oraz Komisariatu Policji w Mszczo-

nowie. Kolejne trafią do pracowników lokalnych służb zdrowia. 
W ramach akcji odwiedzono także lokalną stację Ratownictwa 
Medycznego, której pracownicy otrzymali okulary ochronne 
i gogle, niezbędne w obecnej sytuacji. Sprzęt przekazali spon-
sorzy tego wyposażenia: przewodniczący Rady Miejskiej 
w Mszczonowie Łukasz Koperski oraz Paweł Wiśniewski – 
właściciel firmy Pamavi artBHP.pl.

Gminna drużyna krawcowych codziennie się powiększa. 
Nie brakuje osób, które chcą za darmo szyć maseczki dla przed-
stawicieli służby zdrowia. Obecnie jako wolontariusze w ramach 
akcji działają w ten sposób: Bernarda Sołtyk, Teresa Swaczyńska, 
Monika Gadomska, Dorota Kurzepa, Agnieszka Rapacka, Maria 
Pińkowska, Aneta Nowakowska, Dorota Jakubowska, Halina 

Wolontariat

#MszczonówSzyjeDlaMedyków

Z ŻYCIA GMINY
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 Wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego 
oznacza, że większość dorosłych pozostaje w domu opiekując się 
dziećmi, pracując zdalnie lub na przymusowym urlopie. Wiele 
osób ma problem z zagospodarowaniem dużej ilości wolnego 
czasu, którą niespodziewanie zaczęli dysponować. Może warto 
wykorzystać ją na rozwijanie swoich kompetencji zawodowych 
lub pogłębianie pasji?
 Wszystkim, którzy będą chcieli pożytecznie spędzić 
czas przymusowo spędzony w domu, z pomocą przychodzi 
Internet i duży wybór darmowych webinariów i szkoleń online. 
Poniżej przedstawiamy kilka naszych propozycji.
 Z pewnością każdy z nas ma swoje pasje i chciałby móc 
je rozwijać. Niestety, z reguły brakuje nam czasu na zdobywanie 
nowej wiedzy i ćwiczenia umiejętności. Teraz, gdy kwestie zdro-
wotne sprawiają, że staramy się pozostawać w domach, warto 
wrócić do porzuconych pasji a może znaleźć nowe? Oto kilka 
darmowych propozycji, które wam w tym pomogą:

−	 podstawy jogi: http://morgulec.com/nauka-jogi/
darmowy-kurs-jogi/

−	 szycie: https://www.joulenka.pl/darmowe-kursy-szycia
-online/

−	 warsztat fotografowania dronem: https://www.udemy.
com/course/mini-warsztat-fotografii-z-powietrza/

−	 turystyczny: https://www.ruszajwdroge.pl/2018/09/
darmowy-kurs-ruszaj-w-droge-zapisz-sie.html#.
XnHhKnJCdPZ

−	 podstawy fotografii: https://www.youtube.com/playli-
st?list=PLqtmadgrvlTUp3Espe1dbxXqVk3WZLSOZ

  Na stronie https://www.parp.gov.pl/ dostępne są 
darmowe kursy związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Wszystkie szkolenia podzielono na kilka obszarów 
tematycznych: finanse, marketing, prawo, zarządzanie i kompe-
tencje.
 Darmowe szkolenia online udostępnia również Portal 
Organizacji Pozarządowych ngo.pl. Pod adresem https://wyda-
rzenia.ngo.pl/szkolenia znajdziecie kursy dotyczące m.in. wypa-

lenia członków organizacji czy też rzeczy, których NGO mogą się 
nauczyć od startupów.
 Jeśli interesuje was działalność społeczna, to warto 
również skorzystać z propozycji Fundacji Akademia Organizacji 
Obywatelskich. Na specjalnej platformie Kursodrom, dostępnej 
pod adresem https://platforma.kursodrom.pl/moodle/, znaj-
dziecie bezpłatne zasoby edukacyjne dotyczące zarządzania 
organizacjami pozarządowymi, m.in. pozyskiwania pieniędzy od 
darczyńców, marketingu czy prawnych podstaw działalności.
 Oczywiście, Internet oferuje nam dużo więcej darmo-
wych szkoleń i webinarów. Ich ilość jest tak duża, że trudno 
byłoby opisać je wszystkie w jednym tekście. Jeśli szukacie 
propozycji dla siebie, innej niż przedstawione powyżej, to warto 
skorzystać z platformy https://centrumszkolenonline.word-
press.com/. Znajdziecie tam ogromny zbiór odnośników do 
darmowych webinarów i szkoleń o różnorodnej tematyce. 
 My również będziemy starali się na bieżąco infor-
mować o pojawiających się, ciekawych propozycjach. Powo-
dzenia w rozwijaniu wiedzy i kompetencji! 

Dagmara Bednarek, GCI

Łyszczarz, Marzena Popiela, Janina i Jerzy Dymeccy, Małgo-
rzata Dymecka, Bogumiła Kałużyńska, Joanna Stawczyk, Ewa 
Zielińska, Klaudia Bujoczek, Renata Piekarska, Ewa Taras, Maria 
Gala, Małgorzata Skazowska oraz Halina Mendygrał.

Oczywiście, powodzenie społecznych inicjatyw w dużej 
mierze zależy również od sponsorów. W tym gronie znaleźli się: 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z radnymi, 
burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch, właści-
ciel firmy Pamavi artBHP.pl Paweł Wiśniewski, właściciele firmy 
Pabax S.C. Państwo Kurowscy, Grażyna Korzonkowska, Ewa 
Eljasz wraz z sąsiedzką drużyną z Osiedla Keramzyt, sekretarz 
gminy Małgorzata Badowska, Paweł Leszkiewicz i Aleksandra 
Dziża. 

Całą akcję koordynują Magdalena Podsiadły, dyrektor 
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, oraz Piotr 
Dymecki (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, Strzelcy 
Rzeczypospolitej z Komponentu 21).

Nad logistyczną stroną przedsięwzięcia czuwają 
mszczonowscy Strzelcy oraz wolontariusze Szlachetnej Paczki 
(Pomagam Wolontariat – Monika Kubiak i Grzegorz Wierzbicki). 
To oni rozwożą materiał i akcesoria niezbędne do szycia, odbie-
rają gotowe maseczki i dostarczają je do przedstawicieli służb. 
Także logistyka akcji jest prowadzona nieodpłatnie.

Dagmara Bednarek, GCI

Edukacja

Jak zdobyć wiedzę nie wychodząc 
z domu?

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

http://morgulec.com/nauka-jogi/darmowy-kurs-jogi/
http://morgulec.com/nauka-jogi/darmowy-kurs-jogi/
https://www.joulenka.pl/darmowe-kursy-szycia-online/
https://www.joulenka.pl/darmowe-kursy-szycia-online/
https://www.udemy.com/course/mini-warsztat-fotografii-z-powietrza/
https://www.udemy.com/course/mini-warsztat-fotografii-z-powietrza/
https://www.ruszajwdroge.pl/2018/09/darmowy-kurs-ruszaj-w-droge-zapisz-sie.html%23.XnHhKnJCdPZ
https://www.ruszajwdroge.pl/2018/09/darmowy-kurs-ruszaj-w-droge-zapisz-sie.html%23.XnHhKnJCdPZ
https://www.ruszajwdroge.pl/2018/09/darmowy-kurs-ruszaj-w-droge-zapisz-sie.html%23.XnHhKnJCdPZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqtmadgrvlTUp3Espe1dbxXqVk3WZLSOZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqtmadgrvlTUp3Espe1dbxXqVk3WZLSOZ
https://www.parp.gov.pl/
https://wydarzenia.ngo.pl/szkolenia
https://wydarzenia.ngo.pl/szkolenia
https://platforma.kursodrom.pl/moodle/
https://centrumszkolenonline.wordpress.com/
https://centrumszkolenonline.wordpress.com/
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Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 
ogłosił nabór wniosków o udzielenie 

niskooprocentowanej pożyczki  
dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka skierowana jest do MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW, czyli:
przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki: 
zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osią-
gnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro), którzy prowadzili 
działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.,

Zasady udzielania pożyczki:
•	 Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. 
•	 Pożyczka udzielana jest jednorazowo. 
•	 Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy 

redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski w skali roku.

•	 Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 
miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie 
następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

UWAGA! Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzed-
siębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzed-
siębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie 
zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 
lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświad-
czenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia. 

•	 Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku 
umorzenia składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. 
Oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia, 
zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca 
składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

•	  Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo 
nie złoży wniosku o umorzenie - ma obowiązek spłaty 
pożyczki. 

•	 Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez PUP.

•	 PUP informuje także Pożyczkobiorcę o numerze rachunku 
bankowego w celu umożliwienia spłaty pożyczki. 

•	 W przypadku niespłacenia raty zgodnie z harmonogramem 
spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia 
wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. 

•	 Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą 
wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowie-
dzenia umowy pożyczki Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę 
w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. 

•	 Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek 
pozostaje w gestii Starosty.

Szczegółowe informacje dot. naboru dostępne są na stronie 
internetowej: 
https://zyrardow.praca.gov.pl/-/11925677-nabor-wnioskow-o
-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsie-
biorcow

Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki przez PUP 
odbywać się będzie do wyczerpania środków przeznaczonych 
na realizację tego wsparcia. 

Na podstawie decyzji w sprawie udzielenia pożyczki PUP (dzia-
łający z upoważnienia Starosty) i pożyczkobiorca zawierają 
umowę pożyczkową. Termin wypłaty środków finansowych 
następuje nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy pożyczkowej.

Wypełnione wnioski prosimy przekazywać drogą elektroniczną 
na adres: sekretariat@pup-zyrardow.pl lub wrzucać bezpo-
średnio do skrzynki na listy umieszczonej na drzwiach wejścio-
wych do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, 
przy ulicy Limanowskiego 45 w Żyrardowie.

GCI

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Z ŻYCIA GMINY

https://zyrardow.praca.gov.pl/-/11925677-nabor-wnioskow-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://zyrardow.praca.gov.pl/-/11925677-nabor-wnioskow-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
https://zyrardow.praca.gov.pl/-/11925677-nabor-wnioskow-o-udzielenie-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
mailto:sekretariat@pup-zyrardow.pl
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Marzyliście kiedyś, by rzucić wszystko i wyjechać… Może 
nie tylko w Bieszczady, ale gdzieś daleko i podróżować bez 
celu, poznając nowe miejsca i zwiedzając zabytki? Oczywiście, 
w obecnej sytuacji takie marzenia są nierealne, ale jak zawsze 
z pomocą przychodzi Internet, który oferuje nam ogromną ilość 
wirtualnych spacerów po miastach, zabytkach czy muzeach. 
Usiądźcie wygodnie w fotelu i zainspirujcie się poniższymi 
propozycjami – podróżujcie bez pieniędzy i granic!

Magiczny Kraków, to jedno z miast, które najchętniej 
odwiedzają zarówno Polacy jak i obcokrajowcy. Dawna stolica 
kraju, to miejsce tętniące życiem i sztuką. Właśnie tam znaj-
dziecie również Stare Miasto, które zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, Zamek Królewski czy Sukien-
nice. Nie brakuje w nim także teatrów, muzeów oraz rezer-
watów i pomników przyrody. Jeśli macie ochotę poczuć magię 

 Sytuacja epidemiologiczna, która sprawia, że ograni-
czamy wychodzenie z domu, jest idealną okazją dla wszelkiej 
maści oszustów. Policjanci na terenie gminy Mszczonów odbi-
erają coraz więcej zgłoszeń o telefonach nieznajomych osób, 
które próbowały wyłudzić pieniądze, przede wszystkim od osób 
starszych. Schemat działania jest zwykle podobny. Rozmówca 
twierdzi, że dziecko, małżonek czy rodzic mieli lub spowodowali 
wypadek i potrzebują pieniędzy np. na wykupienie się z aresztu. 
Inne pomysły naciągaczy dotyczą spłaty kredytu, który 
rzekomo zaciągnął nasz bliski krewny, konieczności zapłacenia 
okupu a nawet bardzo pilnej operacji. Przestępcy najczęściej 
proponują, że przyjadą po pieniądze do domu i np. odbiorą je 
pod blokiem po wyrzuceniu z okna. 

 Co zrobić, by nie dać się oszukać? Przedstawiamy kilka 
ważnych zasad i rad:

• Policja nigdy nie żąda przekazania pieniędzy lub cennych 
rzeczy – jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni w tej sprawie – 
odłóż słuchawkę.

• Policja nigdy nie informuje o prowadzonych sprawach 
telefonicznie.

• Jeśli rzekomy policjant pojawi się u Ciebie osobiście – 
wylegitymuj go i zadzwoń na Komisariat celem potwier-
dzenia jego tożsamości.

• Każde powiadomienie o rzekomym wypadku bliskiego 
sprawdzaj dzwoniąc na Komisariat Policji.

• Po otrzymaniu dziwnego telefonu koniecznie 
zadzwońcie do krewnego, o którym była mowa, 
i spytajcie, czy naprawdę jest w potrzebie.

• Jeśli nie rozpoznajesz głosu, odłóż słuchawkę – oszuści 
wywierają silną presję i potrafią być naprawdę bardzo 
przekonujący.

• Jeśli masz przekazać pieniądze komuś z rodziny, rób to 
tylko osobiście – bardzo charakterystyczne dla oszustw 

„na wnuczka” jest przysyłanie pośrednika, który ma 
odebrać pieniądze. Nie dawaj gotówki ani cennych 
rzeczy w ręce kogoś, kogo nie znasz.

• Odbierając telefon z prośbą o pieniądze nigdy nie mów, 
ile masz gotówki i staraj się nie udzielać żadnych infor-
macji osobistych.

• Nigdy nie pokazuj obcej osobie swoich danych, doku-
mentów (np. dowodu osobistego) i nie pozwól spisywać 
z nich informacji. Oszust może ich użyć do zaciągnięcia 
kredytu w Twoim imieniu.

• Uprzedź starszych rodziców czy dziadków o nasileniu 
działalności oszustów na terenie gminy, żeby zachowali 
dodatkową czujność.

Dagmara Bednarek, GCI

Ostrzeżenie

UWAGA na telefony od OSZUSTÓW!!!

Inspiracje

Wirtualne podróże małe i duże

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Krakowa bez wychodzenia z domu, zapraszamy na wirtualny 
spacer po tym mieście.

Może wolelibyście poznać obecną, polską stolicę? Nic 
prostszego! Swoją podróż możecie rozpocząć w Zamku Królew-
skim, który odwiedzicie za pośrednictwem jego strony inter-
netowej. Także i on został umieszczony na liście UNESCO, choć 
w 1944 r. został niemal kompletnie zniszczony przez Niemców. 
Symbol dawnej, królewskiej władzy zrekonstruowano jednak 
w latach 1971-1984 i od tego momentu jest jednym z symboli 
burzliwej przeszłości Warszawy. 

Co, oprócz Zamku Królewskiego, jest jeszcze symbolem 
stolicy? Oczywiście, Pałac Kultury i Nauki, czyli wybudo-
wany w latach 1952-55 „dar narodu radzieckiego dla narodu 
polskiego”. Wirtualny spacer po tym jednym z najwyższych 
budynków w kraju możecie odbyć poprzez stronę internetową.

Jeśli nie macie jeszcze dość spacerów po stolicy, to 
zapraszamy na wyprawę do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, podczas której poznacie współczesną, krwawą kartę 
historii tego miasta. Stołeczny zryw rozpoczął się 1 sierpnia 
1944 r. a dokładnie w przeddzień sześćdziesiątej rocznicy jego 
wybuchu, pierwsi odwiedzający przestąpili progi nowej insty-
tucji. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji też tego zrobić lub macie 
ochotę przypomnieć sobie ciekawą wizytę, to zapraszamy na 
stronę Muzeum.

Dość o Warszawie, teraz wybierzemy się w inne rejony 
naszego kraju. Co powiecie na Zamość, którego Stare Miasto 
również znajduje się na liście zabytków UNESCO? Na zlecenie 
Jana Zamoyskiego w latach 1579–1618 wybudowano tam forty-

fikacje obronne, które otaczają miasto do dziś. Dzięki dostępowi 
do Internetu możecie, nie ruszając się z domu, „pospacerować” 
po obszarze Parku Kulturowego Twierdzy Zamość.
 Zespół niemieckich obozów zagłady Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu, to jedno z tych historycznych miejsc na 
mapie Polski, które każdy powinien odwiedzić przynajmniej raz 
w życiu. Dlaczego? Po pierwsze, żebyśmy pamiętali o cierpieniu, 
które stało się udziałem rzeszy ludzi a po drugie – żebyśmy nie 
dopuścili, by jeszcze kiedyś wydarzył się taki dramat. Auschwitz
-Birkenau jako jedyny niemiecki obóz koncentracyjny został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Działał 
w latach 1940-45 a życie straciło w nim około 1,1 mln Żydów 
z całej Europy, a także 140-150 tys. Polaków, około 23 tys. 
Romów, około 12 tys. jeńców radzieckich oraz ofiar innych naro-
dowości. Jeśli podobnie jak my uważacie, że nie wolno uciekać 
od tragicznych zdarzeń z historii, ale pielęgnować pamięć o nich 
i ich ofiarach chociażby „ku przestrodze”, to zapraszamy do 
wirtualnego spaceru.
 Kolejne dwa miejsca, to instytucje, które z pewnością 
spodobają się dzieciom, choć nie tylko im. Pierwszym jest ZOO 
w Łodzi, jedyne w Polsce, które prezentuje zagrożone wygi-
nięciem lwy azjatyckie i ariranie amazońskie. Dokładna data 
otwarcia nie jest znana, przyjęto, że było to jesienią 1938 r., 
kiedy ukończono budowę parkanu. Ogród zoologiczny powstał 
na ostatnim skrawku dawnej Puszczy Łódzkiej, w części miasta 
zwanej „Zdrowie”. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wygląda 
dzisiaj, odwiedźcie stronę ZOO Łodź. 

Z ŻYCIA GMINY
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Kopalnia Soli w Wieliczce, to jedno z najchętniej odwie-
dzanych miejsce w Polsce. Co roku prowadzą do niej liczne 
wycieczki, nie tylko szkolne. Początki eksploatacji surowca w tej 
podkrakowskiej miejscowości sięgają epoki środkowego neolitu, 
czyli ok. 5 tys. lat temu! Nic dziwnego, że w 2007 r. w plebiscycie 
„Rzeczpospolitej” została uznana za jeden z siedmiu cudów 
Polski. Czy zasłużyła na to miano? Przekonajcie się sami!

Teraz przeniesiemy się z południa na północ Polski, 
a konkretnie do Malborka. Z czym kojarzy się to miasto? Przede 
wszystkim z zamkiem wznoszonym od 1280 r. do połowy XV 
wieku przez zakon krzyżacki. Podobnie, jak kopalnia w Wieliczce, 
także i on ma swoje miejsce na liście UNESCO. Zamek dzieli się 
na trzy części: zamek wysoki, średni i niski (przedzamcze i forty-
fikacje zewnętrzne) a wszystkie je możecie zwiedzić wchodząc 
na stronę obiektu.

Gniezno to kolejna stolica Polski, do której wirtualnego 
odwiedzenia zachęcamy. Jego nazwa jest związana z powsta-
niem naszego kraju i do tej historii nawiązuje jedno z tamtej-
szych muzeów. Wystawy Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie również możecie zwiedzić nie wychodząc z domu.

Kolejna nasza propozycja skierowana jest to miłośników 
roślin. Wirtualne spacery w formie filmów przygotowały dla 
nich Ogród Botaniczny i Palmiarnia w Łodzi. W czasie, w którym 
lepiej nie ryzykować podziwiania roślin poza domem, warto 
przyjrzeć się rodzimym i egzotycznym gatunkom, zgroma-
dzonym w tych obiektach. Na „spacer pośród roślin” możecie 

się wybrać z pomocą fanpage`a Ogrodu i Palmiarni na Face-
booku.

Wirtualny spacer możecie również odbyć po Pałacu 
w Radziejowicach. Niby znajduje się on bardzo blisko Mszczo-
nowa, ale wiadomo, że „pod latarnią najciemniej” i niewielu 
z nas zna go dokładnie. Jeśli chcielibyście poznać atrakcję zloka-
lizowaną dosłownie „za miedzą”, zapraszamy na stronę Pałacu.

Na zakończenie mamy propozycję dla wszystkich miło-
śników sztuki oraz tych, którzy chcieliby czas spędzony w domu 
wykorzystać na rozwinięcie swojej wiedzy o niej. Najsłynniejsze 
muzea i wystawy z całego świata również udostępniają swoje 
zbiory wirtualnie. W ten sposób, bez konieczności dalekich 
podróży, możecie podziwiać najsłynniejsze dzieła sztuki zgro-
madzone m.in. w paryskim Luwrze, londyńskim Muzeum Brytyj-
skim, nowojorskim Metropolitan Museum of Art oraz kata-
lońskim Muzeum Salvadora Dalí. Jeśli macie ochotę na wirtu-
alną podróż do świata sztuki, koniecznie odwiedźcie stronę, 
na której zebrano linki do wystaw najsłynniejszych tego typu 
obiektów. Tytuł artykułu to „Wirtualne spacery po wystawach. 
10 muzeów, które warto zwiedzić online”.

Mamy nadzieję, że choć trochę zainspirowaliśmy Was 
do odbywania wirtualnych podróży. Oczywiście, w zasobach 
sieci znajdziecie jeszcze więcej propozycji ich odbycia, m.in. na 
stronach https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 
czy https://www.wirtualnykraj.pl/. Zachęcamy do rodzinnych, 
wirtualnych spacerów - udanej zabawy!

Dagmara Bednarek, GCI
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#ZostańWDomu   #KupujLokalnie  
#ŻywnośćZDowozem  #MszczonowskiTarg

Brakuje Wam zakupów spożywczych na miejskim targo-
wisku? Chcielibyście nadal sprzedawać swoje owoce i warzywa, 
ale nie macie jak? Jeśli tak, to strona Wirtualnego Targu 
w Mszczonowie jest właśnie dla Was: znajdź ją na Facebooku!

Zachęcamy Sprzedawców do publikowania na niej 
ogłoszeń o sprzedaży warzyw, owoców i innych produktów 
żywnościowych czy chemicznych z dowozem a Mieszkańców 
– do skorzystania z tej możliwości zakupu świeżego jedzenia. 
W ogłoszeniu o sprzedaży prosimy o podanie: nazwiska 
sprzedającego, numeru telefonu oraz rodzaju oferowanego 
produktu. Oczywiście, możliwe jest także dodanie zdjęcia 
oferowanego asortymentu.

Wirtualny Targ w Mszczonowie jest miejscem wysta-
wiania ogłoszeń o sprzedaży podstawowych artykułów 
z dowozem. Dotyczy to produktów spożywczych i chemicz-
nych. Zastrzegamy sobie prawo usuwania postów dotyczących 

sprzedaży ubrań itp. Liczymy na Państwa wyrozumiałość – nie 
chcemy, żeby strona zamieniła się w wirtualny sklep wielobran-
żowy a jedynie pośredniczyła w dostawach świeżej żywności od 
lokalnych rolników i wytwórców żywności. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteście Państwo w stanie 
dodać posta z ogłoszeniem o sprzedaży żywności z dowozem 
na stronie Wirtualnego Targu, prosimy o kontakt telefoniczny 
z Dorotą pod numerem 530 824 400. 

W ogłoszeniu, które zamieścimy na Facebooku, muszą 
się znaleźć następujące informacje: nazwisko sprzedającego, 
numer telefonu i rodzaj oferowanych produktów. 

Handel

Wirtualny Targ w Mszczonowie

Warzywa
Ziemniaki, marchewka, pietruszka, seler, por, buraczki, 
włoszczyzna, cebula, kapusta, brukselka, pieczarki, pomidor, 
ogórki, sałata, rzodkiewka, papryka, czosnek, kapusta 
kiszona, ogórki kiszone, ogórki małosolne, natka, koperek, 
szczypiorek, 
Owoce- jabłka, cytryny, pomarańcze, winogrono bezpest-
kowe, 
Tel. 667 245 551

Mięta, bazylia, oregano, majeranek, pietruszka, koperek, 
lubczyk, rukola, kocimiętka, papryka, melisa, szczypiorek, 
roszponka,  sałata, pory, selery, kolendrę, lawendę, poziomki 
– tel. 692 745 806

Rzodkiewka - Danuta Libera 781 044 810

Kapusta kiszona, ogórki kwaszone, marchew, pietruszka, 
seler, por, buraki, cebula, sok z jagody kamczackiej – Piotr 
Zaborski 784 917 204

Ziemniaki białe i żółte, seler, cebula, buraki, marchew itp.; 
swojskie jajka. 
Kontakt. 782 597 798 . Odbiór osobisty Lindów, dowóz 
w przypadku większego zamówienia.

Ziemniaki, marchew, seler, cebula, itp.; jajka. 
Po uzgodnieniu telefonicznym jest możliwy dowóz do klienta 
– Jerzy, tel. 782 597 798

Pietruszkę, melisę, miętę, kolendrę, lubczyk, koperek, 
bazylię, sałatę sadzonki, rukiew wodną, rabarbar, kocimiętkę, 
lawendę, szczypiorek - tel. 692 745 806

Warzywa, ziemniaki, owoce, pieczarki - Wojciech Kozłowski, 
tel. 725 399 221

Owoce
Jabłka, świeżo tłoczone soki jabłkowe, kwaszona kapusta - 
Robert Kowalski tel. 502 588 422

Nabiał
Jajka, masło, śmietana, ser własnego wyrobu. Możliwy 
dowóz. Wiadomość przez Facebook – Karolina Urbaniak

Ogrodnictwo
Nawozy organiczne do trawnika, warzyw, owoców, tui - 
dostawa kurierem. Telefonicznie lub przez Internet: https://
sklep.biogardena.pl/ tel. 609 909 961

Zwierzęta
Karma dla zwierząt - el. 509 790 817 lub 506 581 423

Mięso, wędliny
Firma ZYGMUNT – odbiór osobisty, Kuranów 15, tel. 605 
276 826, 601 406 282

Miody
miód pszczeli – tel. 882 040 730

Z ŻYCIA GMINY

https://sklep.biogardena.pl/?fbclid=IwAR0_kw2ss4nUOceUzuCj0PmO5kUSWFeg7r4V4S6-y46SdDd_MqUAH7UY_vw
https://sklep.biogardena.pl/?fbclid=IwAR0_kw2ss4nUOceUzuCj0PmO5kUSWFeg7r4V4S6-y46SdDd_MqUAH7UY_vw
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 W obliczu ryzyka epidemii oraz zgodnie z wytycznymi 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg 
z przykrością informujemy o przełożeniu Spotkania Wielkanoc-
nego dla Seniorów, które miało się odbyć w dniu 1 kwietnia 
2020 r. 
 Zgodnie z naszą tradycją, jak co roku pragnęliśmy 
zasiąść przy świątecznym stole z Nestorami gminy Mszczonów, 
by wspólnie podzielić się wielkanocną i wiosenną radością. 
Spotkania te są dla nas bardzo cenną możliwością spędzenia 
czasu z Seniorami, także tymi, którzy na co dzień nie korzystają 
z pomocy Ośrodka. Zarówno nam, pracownikom MOPS, jak 
i zaproszonym Gościom, przynoszą one wiele radości i wpro-
wadzają w prawdziwie świąteczną atmosferę życzliwości oraz 
rodzinnego ciepła.
 Niestety, w związku z wprowadzeniem w naszym 
kraju zagrożenia epidemicznego i obostrzeniami dotyczącymi 
m.in. zakazu zgromadzeń, w tym roku Spotkanie Wielkanocne 
nie może się odbyć w wyznaczonym czasie. W trosce o bezpie-
czeństwo i zdrowie nas wszystkich, musieliśmy podjąć trudną 
decyzję o jego przełożeniu na późniejszy termin.
 Dziękujemy wszystkim firmom i osobom, które chciały 
wesprzeć nas w organizacji Spotkania Wielkanocnego. Jak co 

roku odzew wśród sponsorów był ogromny, co pokazuje, że 
wszystkim nam leży na sercu dobro Seniorów, a więc tych, od 
których każdego dnia możemy się wiele nauczyć. Gdy tylko sytu-
acja na świecie i w Polsce na to pozwoli, wyznaczona zostanie 
kolejna data spotkania z Seniorami i wtedy na pewno zwrócimy 
się do Was, Szanowni Sponsorzy, o wsparcie tej pięknej i ważnej 
dla lokalnej społeczności inicjatywy. Już dziś, dzięki Wam, na 
gminnych Nestorów czekają drobne upominki, które rozdamy, 
kiedy tylko będzie to możliwe. Za pomoc w ich przygotowaniu 
dziękujemy marketowi Lewiatan oraz sklepowi papierniczemu 
Papirus.
 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy 
wszystkim pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmar-
twychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie 
najbliższych osób.

Dyrektor Monika Malczak 
i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozpoczął się czas rozliczania podatku dochodowego 
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 – ratowanie 
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 dedykowanego 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

Podatki

Podaruj 1% podatku lokalnym 
organizacjom pozarządowym!

MOPS

Przełożenie Spotkania Wielkanocnego 
dla Seniorów
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https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
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SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA

Z okazji Dnia Kobiet w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
odbył się koncert niesamowitego duetu, który po raz pierwszy 
na scenie wystąpił w Sopocie w 1984 roku. To właśnie tam 
Halina Benedyk i Marco Antonelli zainicjowali swoją karierę, 
śpiewając znany i wciąż lubiany utwór „Frontiera”. Ta niezwykła 
para, dla której czas zwyczajnie stanął w miejscu, występuje do 
dziś na polskich scenach i popularyzuje w kraju nad Wisłą jakże 
melodyjne włoskie przeboje. 

Taki właśnie muzyczny prezent, w postaci koncertu, 
wypełnionego przebojami słonecznej Italii, dyrekcja 
MOK-u wspólnie z władzami samorządowymi Mszczonowa 
przygotowała dla Mieszkanek gminy. Zabawa w sali widowi-
skowej Ośrodka była niezapomniana. Pannie, które zechciały 
w sobotni wieczór, 7 marca, skorzystać z zaproszenia do udziału 
w świątecznym wydarzeniu śpiewały wraz z artystami, wyko-
nywały sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, a także tańczyły, gdyż 
przy takiej muzyce naprawdę trudno było usiedzieć w miejscu. 
Po koncercie wszystkie jego Uczestniczki udały się do sąsied-
niej sali klubowej, gdzie przygotowano dla nich słodki bankiet 
przy świecach. Panie gościła osobiście dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska. 

Specjalny prezent podczas wieczoru otrzymała Pani 
Barbara Gryglewska – przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej. Zaraz po koncercie uhonoro-
wano ją statuetką dla „Kobiety Głosu Żyrardowa i Okolic”. Pani 
Barbara wygrała plebiscyt czytelników Głosu, którzy ocenili jej 
osiągnięcia nie tylko za rok 2019, ale z pewnością także za wiele 
poprzednich lat, w czasie których zupełnie społecznie praco-
wała dla utrwalania historii Ziemi Mszczonowskiej. Gratulujemy 
sukcesu i przyłączamy się do życzeń dla Zwyciężczyni plebiscytu! 
Jako redakcja składamy też gorące życzenia z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Mieszkankom Gminy Mszczonów!

MM

MOK

Dzień Kobiet, włoskie przeboje 
i zwyciężczyni plebiscytu
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Taki tytuł nosi wystawa prac malarskich Danuty Mazur, 
prezentowana w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury. Wernisaż z udziałem artystki odbył się w niedzielę, 1 
marca. Otworzyła go Anna Lipińska-Broda - opiekunka mszczo-
nowskiej Grupy Plastycznej KOLOR. 

Danuta Mazur podczas otwarcia przyznała, że malowa-
niem zajęła się stosunkowo niedawno. Ponoć zainspirował ją 
do tego jej wnuk, który przychodził do niej z farbami. Silnym 
impulsem był też pewien niezwykły obraz. - Patrząc na niego 
poczułam go w sercu – powiedziała artystka, zwracając się do 
gości wernisażu - to było bardzo silne uczucie […] Skontakto-
wałam się z autorką […] odpisała mi, że każdy potrafi malować. 
Zwyczajnie trzeba w siebie uwierzyć i zacząć pracę. Tak też 
zrobiłam i powstała moja pierwsza seria obrazów - Kosmos. 

Ta seria wyeksponowana została w centralnym punkcie 
Małej Galerii. Emanuje ona niezwykłymi barwami. Kolor 
w pracach Danuty Mazur jak sama przyznaje –  …jest domi-
nujący […] jest również narzędziem, środkiem wyrazu i celem 
artystycznym […] Piękne kolory wprowadzają nas w świat 
marzeń, dodają nam energii i kreatywności” – napisała malarka 
w folderze, który wręczany był uczestnikom wernisażu. 

Do twórczości inspirują ją ludzie, przyroda i zastane sytu-
acje. We wspomnianej ulotce można też przeczytać, że „malując 
odczuwa spokój, radość i wolność”. Artystka z wykształcenia jest 
fotografem. Fotografia, którą uprawia od ponad czterdziestu lat 
– jak się do niedawna wydawało – miała być jej jedyną pasją. 
Potem przyszło malowanie. Dziś artystyczna dusza Danuty 
Mazur zawładnięta jest już dwoma dziedzinami sztuki, a efekty 
malarskiego hobby można było podziwiać w Małej Galerii 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

MM

MOK

„Kolory i emocje”
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Mszczonowscy STRZELCY uczcili Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, uczestnicząc w obchodach zorganizowa-
nych w Muzeum Lwowa i Kresów w Biniszewiczach (Kuklówka). 
Tego dnia,  w tym niezwykłym miejscu, dane im było spotkać się 
z Żołnierzami AK - Łagiernikami. 

Kombatanci odwiedzili Muzeum zmierzając na centralne 
uroczystości NDPŻW w Warszawie. Ci Wielcy Polacy - Ofice-
rowie, prywatnie niezwykle skromne osoby, co roku pamiętają 
o tym, aby 1 marca pomodlić się w Biniszewiczach (Kuklówka, 
gm. Radziejowice) przy kapliczce Chrystusa Frasobliwego. 
Ta figura, wyrzeźbiona przez jednego z zesłańców, cudem 
niemalże powróciła do Polski i przed kilku laty została przeka-
zana do kresowego Muzeum. Dziś jest celem patriotycznych 
pielgrzymek wszystkich tych, którzy doświadczyli okropności 
sowieckich zsyłek.

MM 
Foto: Marek Wardak

GRH STRZELCY

1 marca w Biniszewiczach
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W Szkole Podstawowej w Mszczonowie obchody Dnia 
Bezpiecznego Internetu były wieloetapowe i trwały długo. 
A to za sprawą ferii zimowych, które mieliśmy właśnie w czasie 
trwania DBI 2020. Dlatego też, zanim udaliśmy się na zimowy 
wypoczynek, przypomnieliśmy zasady dbania o bezpieczeństwo 
w Internecie, zwracając także uwagę na odpowiedzialne korzy-
stania z zasobów sieci. 

Powstały piękne infografiki, których autorami byli 
uczniowie klas 4-8. Z prac uczniowskich utworzona została 
okazała galeria, która zdobi korytarz szkolny i przypomina 
o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Wyposażeni w wiedzę na temat dbania o bezpieczeństwo 
w Internecie, udaliśmy się na ferie zimowe. By nie zapominać 
o ważnych sprawach dla wszystkich internautów, na stronie 

szkoły jest specjalnie przygotowane miejsce „Cyberbezpie-
czeństwo” z wydzieloną strefą dla uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Strona przypomina: Internet rozwija się dynamicznie, co 
niesie wciąż nowe zagrożenia. O bezpieczeństwie w sieci trzeba 
pamiętać każdego dnia, tak jak każdego dnia trzeba pamiętać, 
że: nic w sieci nie ginie, raz pozostawiony ślad w sieci pozostaje 
tam na zawsze.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa 
w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczy-
cieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związa-
nego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfro-
wych.

W materiałach przygotowanych dla ucznia zostały 
zamieszczone nie tylko informacje o zasadach bezpiecznego 
korzystania z Internetu, ale także znajduje się tam katalog 
bezpiecznych stron, linki do gier o bezpiecznym korzystaniu 
z Internetu, odnośniki do kursów z omawianego zakresu 
i wskazane miejsca, w których można uzyskać pomoc. Rodzice 
i nauczyciele znajdą tam również wiele cennych wskazówek 

SP Mszczonów

Wieści ze Szkoły Podstawowej  
w Mszczonowie

MERKURIUSZ SZKOLNY
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i rad: https://www.sp.mszczonow.pl/436,cyberbezpieczenstwo. 
Strona jest także przygotowana z myślą o najmłodszych uczniach 
naszej szkoły, którzy również mieli lekcje z zakresu bezpiecznego 
korzystania z Internetu.

Wyposażeni w wiedzę na temat bezpiecznego i odpowie-
dzialnego korzystania z Internetów rozpoczęliśmy ferie zimowe. 
Po dwutygodniowym wypoczynku, w szkole na uczniów czekało 
nowe zadanie. Zostali przeniesieni do klasy pełnej tajemnic 
i zagadek do rozszyfrowania. Szkolny EscapeRoom „Bezpieczny 
internet” wymagał rozwiązania szeregu wcale niełatwych zadań 
zarówno w świecie wirtualnym jak i offline. Nagrodą za odna-
lezienie rozwiązań wszystkich tajemnic dotyczących bezpiecz-
nego korzystania z Internetu było otrzymanie ciągu znaków 
dzięki, którym można było otworzyć prawdziwy sejf. 

Na zwycięskich detektywów w czeluściach sezamu 
czekały nagrody. Były to gry edukacyjne „Bezpiecznie Tu i Tam”, 
które poprzez zabawę zapoznaje z zasadami bezpiecznego Inter-
netu. Wszyscy, którym nie udało się otworzyć sejfu i opróżnić 
jego zawartości, mogą pobrać tę grę ze strony: https://fundacja.
orange.pl/files/user_files/user_upload/materialy_edu_dla_
rodzicow/Bezpiecznie-Tu-i-Tam_Orange_-gra_A3.pdf

To nie koniec działań wokół tematu bezpieczeństwa 
w sieci. Uczniowie klas 4-8 brali udział w internetowych e-le-
arningowych: „Lekcja bezpieczeństwa”, „Nie dla hejtu”, „Dbaj 

o fejs”. Ukończenie kursu dawało nową wiedzę i kończyło się 
certyfikatem.

 Również w ramach DBI w naszej szkole został zorgani-
zowany i przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
„Bezpieczny Internet: Działajmy razem!”. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas 4-8 z całej Polski, rozwiązując test sprawdzający 
ich wiedzę. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko znajomo-
ścią tematu, ale także refleksem bowiem punktowany był także 
czas. Zawodnicy byli świetnie przygotowani, co oznacza, że 
wiedzą jak bezpiecznie poruszać się w sieci.

Tegoroczne obchody DBI zaplanowane były na 9 lutego, 
ale w naszej szkole wciąż ten ważny temat jest przypominany. 
Teraz powodu przeniesienia edukacji do Internetu, znowu 
bezpieczeństwo w sieci jest bardzo ważnym zagadnieniem. 
Zdalna lekcja informatyki rozpoczęła się od przypomnienia 
tego, o czym nie można zapominać korzystając z Internetu. 
Tym razem powstał całkiem onlinowy SafetyRoom „Podróż po 
bezpiecznym Internecie”. 

Dzięki takiej różnorodności i bogactwu form dotarcia 
z wiedzą o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu 
z Internetu uczniowie Szkoły Podstawowej zostali wyposażeni 
w wiedzę, która pozwoli świadomie korzystać z zasobów sieci.

Relacje filmowe można obejrzeć na stronie: https://
spotkaniainformatyczne.blogspot.com/

SP Mszczonów 
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W piątek, (6.03) uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie wzięli udział w obchodach z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas uroczystości nie 
tylko można było wiedzę zdobyć, ale również się nią pochwalić.

Wstępem do wspomnień o Żołnierzach Wyklętych była 
prezentacja, podczas której uczniowie poznali najważniejsze 
fakty i postaci związane z Wyklętymi. Po niej przyszedł czas 
na film zrealizowany przez Radosława Koterskiego, twórcę 
popularnego programu „Polimaty”. Kilkunastominutowy para-
dokument  w ciekawy sposób pokazał losy żołnierzy Wojska 
Polskiego, którzy postanowili walczyć z sowietyzacją Polski 
i kolejnym okupantem.

Zdobytą wiedzę uczniowie mogli sprawdzić podczas tele-
turnieju. Wzięło w nim udział sześcioro uczestników. Począt-
kowo wydawało się, że wyłonienie zwycięzcy będzie bardzo 
trudne. W pierwszych rundach wszyscy podawali bowiem 
poprawne odpowiedzi. Z każdym kolejnym pytaniem poziom 
trudności jednak rósł i nie wszyscy potrafili poradzić sobie 
z bardziej szczegółowymi pytaniami. Największą wiedzą wyka-
zała się Julia Rzepecka, uczennica ósmej klasy. 

Tekst i fot. jp, GCI 

SP Osuchów

Wspominali Żołnierzy Wyklętych
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Drużyna Klubu Sportowego „Mszczonowianka” – rocznik 
2007 zdobyła srebro w Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Samorząd-
ność na okrągło”, zorganizowanym przez KS Mszczonowianka 
we współpracy z Władzami Samorządowymi Gminy Mszczonów 
oraz OSiR-em Mszczonów. I miejsce wywalczył Muskadora Wola 
Pękoszewska. Trzecie i czwarte miejsca zajęli: LUKS Sadkowice 
i Orion Cegłów. Najlepszy zawodnik turnieju - Kamil Obłąkowski 
(Mszczonowianka). Najlepszy bramkarz: Bartek Zając (Orion 
Cegłów). Najskuteczniejszy strzelec - Adam Gujszczak - 8 goli 
(Muskador). 

W Turnieju uczestniczyło osiem drużyn, złożonych 
z zawodników rocznika 2007. Wydarzenie odbyło się w ramach 
gminnych obchodów XXX-lecia samorządu. Organizatorzy na 
zakończenie zawodów docenili wsparcie okazane w ich przy-
gotowaniu - zaprzyjaźnionemu klubowi Muskador z Woli Pęko-
szewskiej. Puchary i medale zwycięzcom wręczali - burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Suski, prezes „Mszczonowianki” Adam Bechcicki 
oraz wiceprezes mszczonowskiego klubu Wiesław Wilczyński.

Turniej miał niezwykle emocjonujący przebieg. Kibice 
mszczonowskich piłkarzy przeżyli prawdziwy, sportowy horror, 

gdy ich drużyna walczyła o wejście do finału z Orionem Cegłów. 
W czasie regulaminowym tego spotkania było 1:1. Sędzia 
nakazał więc rozstrzygnięcie w rzutach karnych. Po trzech prze-
pisowych strzałach z każdej strony ponownie padł remisn- tym 
razem 2:2. Znowu rozpoczęła się gra nerwów. O wszystkim 
miał zdecydować złoty gol. Zwycięstwo mszczonowianom dał 
dopiero lider drużyny Adam Żółtowski. Po jego strzale bram-
karz Oriona skapitulował. Ostateczny wynik po trwających aż 10 
minut karnych - 5:4! 

W samym finale również zapowiadało się, iż o wszystkim 
zadecydują karne. Pojedynek z Muskadorem był dla naszych 
piłkarzy bardzo trudny. Długo utrzymywał się remis 1:1. Tuż 
przed końcowym gwizdkiem padł jednak drugi gol dla gości. 
Szkoda, że zwycięstwo wymknęło się w tak niefortunny sposób, 
ale i tak wszyscy orzekli, że zawodnicy „Mszczonowianki” nie 
zawiedli. Brawa dla wszystkich uczestników „Samorządności na 
okrągło”. Dziękujemy za emocje i z niecierpliwością czekamy na 
koleją edycję turnieju. 

MM

KS „Mszczonowianka”

Srebro dla Mszczonowa 
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Prowadzisz działalność gospodarczą

Masz przestój w prowadzeniu działalności 
w następstwie COVID-19

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Mieszkasz na terytorium Polski 
i jesteś obywatelem RP lub masz prawo 
czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Złóż w ZUS wniosek RSP-D

Możesz otrzymać 1300 zł 
jednorazowo (50% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2020 r.)

Świadczenie postojowe 
w wysokości 1 300 zł dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą, które rozliczają podatek w formie 
karty podatkowej 

Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

12 WSPARCIE
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Przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek 
o świadczenie postojowe był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia*

Prowadzisz działalność gospodarczą

Masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP 
lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Złóż w ZUS wniosek RSP-D

Możesz otrzymać 2080 zł 
jednorazowo (80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.)

Świadczenie postojowe 
w wysokości 2 080 zł  dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej  
przed 1 lutego 2020 r.

Nie zawiesiłeś działalności

Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś 
wniosek o świadczenie postojowe:

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.*

był o co najmniej 15% niższy od przychodu, 
który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym
był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia*

Zawiesiłeś działalność przed 1 lutego 2020 r.

6
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Prowadzisz działalność gospodarczą

Masz przestój w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP 
lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej  
przed 1 lutego 2020 r.

był nie wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia*

Tarcza Antykryzysowa 

Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Zleceniobiorca + wykonawca dzieła

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub w wysokości 
utraconych przychodów

Samozatrudniony (nie zatrudnia pracowników)  

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS
Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł albo 2080 zł
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności 
z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r.  (bez opłaty 
prolongacyjnej)

Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych 
mniej niż 10 ubezpieczonych

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności 
z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty 
prolongacyjnej)

Każda firma

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności 
z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. 
(bez opłaty prolongacyjnej)

7
WSPARCIE
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Dla kogo?

Dotyczy wszystkich firm - małych, średnich i dużych
(bez względu na przychód i stan zatrudnienia)

Ile zapłacisz?

Złożyłeś wniosek przed terminem płatności składek – 
brak dodatkowych kosztów.

Ulga w składkach ZUS
Odroczenie lub rozłożenie na raty
dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.

WAŻNE!
Wniosek powinieneś złożyć najpóźniej 30 dni od daty odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Złożyłeś wniosek po terminie płatności składek 
– zapłacisz tylko odsetki za zwłokę do dnia złożenia wniosku.

WAŻNE!
W dokumentach koniecznie podaj numer telefonu lub email 

Jak złożyć wniosek do ZUS?
Elektronicznie na pue.zus.pl 
Za pośrednictwem poczty
Osobiście w placówce ZUS 
(do specjalnej skrzynki na dokumenty)

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWSPARCIE
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Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Wykonujesz umowę cywilnoprawną  zawartą przed 1 lutego 2020 r.

Zleceniodawca lub zamawiający ma przestój w prowadzeniu działalności 
w następstwie COVID-19

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, 
np. nie jesteś pracownikiem

Złóż w ZUS wniosek RSC-C 
o jednorazowe świadczenie finansowe 
za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego

Świadczenie postojowe 
dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne 
 (umowa agencyjna, umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP 
lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.**

Jeśli suma Twoich przychodów z umów wynosi mniej niż 1 300 zł*

Kwota świadczenia

otrzymasz 2 080 zł

Jeśli określone w Twojej umowie wynagrodzenie wynosi minimum 1 300 zł* 
i nie jest wyższe niż 300% prognozowanego wynagrodzenia**,

otrzymasz kwotę równą sumie wynagrodzeń, która wynika z zawartych umów

połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.* 

WSPARCIE



30      marzec 2020 / nr 03 (292) - wydanie online

Dla kogo?
Jednoosobowa działalność pozarolnicza
Firma, która zgłasza do ubezpieczeń maks. 9 osób

Zwolnienie ze składek 
dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Wsparcie ZUS 
w związku z COVID-19

Rozpocząłeś działalność przed lutym 2020 r.
Miałeś przychód w pierwszym miesiącu ulgi niższy 
niż 300% przeciętnego wynagrodzenia* (dotyczy firm jednoosobowych)

WAŻNE!
Złóż wniosek do końca czerwca

WAŻNE!
W dokumentach koniecznie podaj numer telefonu lub email 

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Elektronicznie na pue.zus.pl 
Za pośrednictwem poczty
Osobiście w placówce ZUS 
(do specjalnej skrzynki na dokumenty)

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

*
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INFORMACJE
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INFORMACJE
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INFORMACJE



38      marzec 2020 / nr 03 (292) - wydanie online

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEINFORMACJE



marzec 2020 / nr 03 (292) - wydanie online       39

INFORMACJE
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INFORMACJE



42      marzec 2020 / nr 03 (292) - wydanie online

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEINFORMACJE



REDAKCJA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

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

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

WAŻNE KONTAKTY

Urząd Miejski
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ - NACZELNIK MARTA STRZELECKA
tel. 46 858 28 60, email: rada.miejska@mszczonow.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI GMINNEJ - NACZELNIK RENATA WOLAK 
tel. 46 858 28 36 wew. 36, email: renata.wolak@mszczonow.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO - NACZELNIK TAIDA SOCHAŃSKA  
tel. 46 858 28 58 wew. 58, email: taida.sochanska@mszczonow.pl

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - NACZELNIK ANETA ORZECHOWSKA
tel. 46 858 28 28, email: aneta.orzechowska@mszczonow.pl

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY - NACZELNIK ANETA CIECHAŃSKA-GOŁYŃSKA
tel. 46 858 28 51, email: agolynska@mszczonow.pl

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT - NACZELNIK SKARBNIK GMINY JADWIGA BARBULANT
tel. 46 858 28 50, email: skarbnik@mszczonow.pl

GMinne CentrUM inforMaCji
- koordynator akcji „Mszczonów szyje dla Medyków”, Wirtualnego Targu Mszczonów
  i Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych 
- współpraca z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym, Hufcem ZHP Mszczonów
  i Strzelcami Rzeczpospolitej w ramach społecznych inicjatyw 
- wsparcie akcji „Pomoc dla Seniorów” 
- informacje o wsparciu antykryzysowym dla przedsiębiorców, rolników i organizacji 

DYREKTOR MAGDALENA PODSIADŁY
tel. 605 869 094, email: gci@mszczonow.pl

Miejski ośrodek PoMoCy sPołeCznej
DYREKTOR MONIKA MALCZAK
tel. 46 857 12 73, email: mops@mszczonow.pl
tel. dyżurny: 693 388 846

MSZCZONÓW

1377


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Bezpłatna aplikacja „Kwarantanna domowa”
	#MszczonówSzyjeDlaMedyków
	Jak zdobyć wiedzę nie wychodząc z domu?
	Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
	UWAGA na telefony od OSZUSTÓW!!!
	Wirtualne podróże małe i duże
	Wirtualny Targ w Mszczonowie
	Przełożenie Spotkania Wielkanocnego dla Seniorów
	Podaruj 1% podatku lokalnym organizacjom pozarządowym!
	Dzień Kobiet, włoskie przeboje i zwyciężczyni plebiscytu
	„Kolory i emocje”
	1 marca w Biniszewiczach
	Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
	Wspominali Żołnierzy Wyklętych
	Srebro dla Mszczonowa 

