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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 24  czerwca 2020  roku, odbyła  się XXI  sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas  której podjęto  szereg uchwał 
w  sprawie m.in.  statutu gminy Mszczonów oraz  zmian budżetowych. W  trakcie obrad udzielono  również absolutorium oraz 
wotum  zaufania  Burmistrzowi  Mszczonowa  Józefowi  Grzegorzowi  Kurkowi.  Spotkanie  poprowadził  przewodniczący  Łukasz 
Koperski.

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza
Pierwszą część sesji Rady 

Miejskiej rozpoczęła prezentacja 
Statutu Gminy Mszczonów po 
poprawkach. Dokonała jej sekre-
tarz Małgorzata Badowska, która 
wyjaśniła, że trzy zmiany zostały 
wprowadzone w związku z opinią 
Wydziału Prawnego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie. Przewod-
niczący Łukasz Koperski opowiedział 
się za przedstawioną propozycją 
uchylenia uchwalonego Statutu 
i zatwierdzenia tekstu jednolitego 
po korekcie. 

Jacek Kowalski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu 
w Warszawie, przedstawił najważniejsze wnioski z raportu 
o stanie gminy Mszczonów w 2019 roku, który to każdy prezy-
dent, burmistrz i wójt ma obowiązek przedstawić Radzie. 
W swoim wystąpieniu zawarł omówienie danych dotyczących 
m.in. dynamiki zmian ludności i jej struktury wiekowej, pracy 
radnych a także gospodarki finansowej. Pełną treść podsu-
mowania 2019 roku na Ziemi Mszczonowskiej jest dostępna 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie 
gminy”.

W ramach debaty nad raportem jako pierwszy głos zabrał 
radny Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

który dopytywał o wydatki mająt-
kowe i sposób ich sfinansowania. 
Tę samą kwestię poruszył prze-
wodniczący Łukasz Koperski, który 
podkreślił ciągłość polityki finan-
sowej gminy Mszczonów, która 
wynika z zachowania stabilności 
władzy samorządowej. Zgodnie 
z ustawodawstwem po zatwier-
dzeniu raportu o stanie gminy prze-
prowadzono głosowanie nad udzie-

leniem Burmistrzowi Mszczonowa wotum zaufania za 2019 rok. 
O zatwierdzenie tej uchwały wnioskowała naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Zgromadzeni na sesji 
radni jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi 
wotum zaufania za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów 
za minione dwanaście miesięcy złożyła naczelnik Wydziału 
Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska. W 2019 
roku zrealizowano dochody w kwocie 82 500 408,48 zł, co 
stanowi 101,74% zakładanego planu. Wydatki w okresie spra-
wozdawczym osiągnęły wysokość 81 954 886,53 zł, czyli 96,23% 
zamierzonych. Wartości te oznaczają, że w 2019 r. budżet osią-
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gnął wyższe niż zakładane dochody przy niższych niż planowano 
kosztach. W efekcie rok rozliczeniowy zamknął się nadwyżką 
finansową w kwocie 545 521,95 zł.

Po zatwierdzeniu uchwał w sprawie sprawozdania 
finansowego oraz z wykonania budżetu gminy przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krawczyk wnioskował o  udzie-
lenie Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu gminy w 2019 roku. Przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński poinformował, 
że w trakcie obrad jego organu radni wyrazili pozytywną opinię 
dla tej uchwały. Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił 
pismo informujące o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o realizacji lokalnego planu finansowego.

Zgromadzeni podczas sesji radni jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu gminy w 2019 roku. Po zatwierdzeniu uchwały w tej 
sprawie włodarz gminy Józef Grzegorz Kurek podziękował za 
współpracę z Radą Miejską i okazywane mu od lat zaufanie. 
Podkreślił, że dzięki zgodzie możliwe jest realizowanie wspólnej 
wizji rozwoju Ziemi Mszczonowskiej. 

Podjęte uchwały
Pierwsza przedstawiona propozycja uchwały dotyczyła 

udzielenia pomocy powiatowi żyrardowskiemu a zaprezento-
wała ją naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Środki te zostaną 
przeznaczone na utworzenie nowych linii komunikacji publicznej 
na terenie gmin Grójec, Pniewy i Mszczonów. Wartość dotacji 
celowej, czyli dofinansowania zadania, od lokalnego samorządu 
wyniesie 14 472,00 zł.

Kolejny omówiony dokument dotyczył miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych 
w miejscowości Badowo-Dańki. W uchwale zawarto opis, 
między innymi, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego a także przeznaczenia terenu. Na omawianych działkach 
możliwa będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
istnienie gminnych dróg publicznych. Szczegóły dotyczące 
miejscowego planu zagospodarowania przedstawiła zebranym 
naczelnik Taida Sochańska.

W trakcie sesji radni podjęli również dwie uchwały doty-
czące kwestii finansowych. Dokumenty te omówiła naczelnik 
Aneta Ciechańska-Gołyńska. Pierwsza uchwała dotyczyła zmian 
w bieżącym budżecie gminy. W kolejnej zawarte są związane 
z nimi korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza 
Mszczonowa

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przed-
stawił jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie 
pomiędzy sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne 
w dniu 1 czerwca. Dotyczyło ono analizy wykonania budżetu 
gminy za 2019 rok oraz prac nad wnioskiem o udzielenie abso-
lutorium burmistrzowi. 

W okresie pomiędzy sesjami włodarz gminy wydał osiem 
zarządzeń. Pierwsze trzy dotyczyły zmian w bieżącym budżecie, 
a pozostałe m.in. powołania komisji przetargowej w  celu sprze-
dania działki, ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim 
oraz powołania komisji stypendialnej.

Od 1 lipca uruchomione będą kursy komunikacji 
publicznej z Mszczonowa do Bobrowiec oraz z powrotem. 
Burmistrz poinformował także, że nadal trwa procedura zakupu 
przez gminę gruntu przy ul. Bagno. Niedługo ogłoszone zostaną 
przetargi na oświetlenie uliczne na terenach wiejskich, m.in. 
z Osuchowa do Wygnanki. Zostali już wybrani wykonawcy 
na realizację kolejnego etapu zieleni w parku i wodociągu 
w Budach-Zasłona. Najprawdopodobniej rozbudowywać się 
będzie inwestycja Mondi na terenie gminy.

Radna Barbara Gryglewska podjęła temat stypendiów 
w formie nagród burmistrza. Przypomniała, że dwie nagrody 
otrzymali także uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy 
wzięli udział w konkursie z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II 
i zajęli najwyższe miejsca. Włodarz gminy, w ramach uznania ich 
wiedzy, ufundował dla nich tablety. Przedstawiła także szcze-
góły dotyczące nagród burmistrza dla przedstawicieli Zespołu 
Szkół w Mszczonowie.

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania
W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Łukasz 

Koperski przedstawił dwie interpelacje, które złożyli radni. 
Pierwsza z nich dotyczyła montażu przewijaków dla niemowląt 
w miejscach odpoczynku w Mszczonowie. Zgłoszenia dokonał 
wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski. Drugą złożył radny 
Mirosław Wirowski a podejmowała ona temat uzupełnienia 
asfaltu pod progiem zwalniającym, który znajduje się przy ul. 
Tańskiego.

Wolne wnioski rozpoczął radny Mirosław Wirowski. 
Jego pytanie dotyczyło zmian w siedzibach okręgów w trakcie 
wyborów prezydenckich. Burmistrz poinformował, że dwa 
z nich faktycznie zostały zmienione, ponieważ lokale te miały za 
małą powierzchnię i niemożliwe byłoby zachowanie bezpiecz-
nych odległości. Sprawa ta dotyczyła okręgów zlokalizowanych 
w Gminnym Centrum Informacji oraz Spółdzielni Mieszka-
niowej. Każda rodzina, która głosowała w tych miejscach, otrzy-
mała informację o zmianie siedziby lokalu wyborczego.

Przewodniczący Łukasz Koperski podjął temat płatności 
za podatek, które regulowane muszą być do piętnastego dnia 
miesiąca. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym szcze-
gólnie starsi mieszkańcy nie mogli wnieść opłat i w związku 
z tym otrzymali upomnienia. Przewodniczący pytał o możliwość 
innej, tańszej formy przypomnień. Burmistrz poinformował, że 
obowiązek wysyłania upomnień nakłada ordynacja podatkowa. 
Jeżeli mieszkańcy zostawią swój numer telefonu, wtedy dostają 
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informację o zbliżającym się terminie wniesienia opłat. Włodarz 
powiedział, że anuluje konieczność zwrócenia kosztów listo-
wych upomnień, jeżeli otrzyma krótkie podanie od tych, którzy 
je otrzymali.

Radny Andrzej Osiński zgłosił problem z dużą kałużą 
przy sklepie w Lutkówce, która powiększyła się wskutek ulew. 
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że jest to droga powia-
towa i była już interwencja w tej sprawie. Obiecał sprawdzić, na 
jakim etapie jest rozwiązywanie zgłoszonej kwestii.

Rady Robert Głąbiński opowiedział o problemie z mecha-
nizmem otwierania bramy przy liceum ogólnokształcącym. 
Burmistrz poinformował, że problem ten należy zgłosić wice-
staroście Dziwiszowi, ponieważ szkoły średnie są prowadzone 
przez powiat a nie gminę i to w jego kompetencji znajduje się 
ten szczebel edukacji.

Radny Andrzej Osiński zapytał o możliwość stworzenia 
w Mszczonowie zamiejscowego oddziału Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Apel ten został poparty 
przez przewodniczącego Łukasza Koperskiego. Burmistrz 
poinformował, że będzie o tym rozmawiał ze starostwem 
w trakcie kolejnej sesji Rady Powiatu.

Radny Andrzej Osial opowiedział o paraliżowaniu ruchu 
na rondzie w Świnicach, które spowodowały deszcze, padające 
w trakcie prowadzonych robót. Burmistrz wyjaśnił zgłoszony 
problem. Radny Krzysztof Krawczyk apelował o montaż tabli-
czek zakazujących wprowadzania zwierząt na nowe tereny 
zieleni przy ul. Dworcowej. Radny Suski pytał o powstanie 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
miały stworzyć Mszczonów, Puszcza Mariańska i Radziejowice. 
Włodarz poinformował, że jest szansa na jego otwarcie. Na tym 
zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

Sesja Rady Miejskiej

Dwudziesta sesja na trzydziestolecie samorządności 

Z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 maja 2020 roku, odbyła się uroczysta XX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której symbolicznie uczczono 
przypadającą tego dnia 30. rocznicę restytucji samorządu terytorialnego. Oprócz tego wysłuchano także informacji o zasobach 
pomocy społecznej  i  funkcjonowaniu Gminnego Centrum Informacji. Odświętne spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski.
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30 lat samorządu terytorialnego w Mszczo-
nowie

Uroczystą sesję rozpoczęła zarządzona przez przewod-
niczącego Łukasza Koperskiego chwila zadumy. - Minutą ciszy 
uczcijmy pamięć mszczonowskich samorządowców: zastępców 
burmistrza, drugiego przewodniczącego Rady, radnych, 
sołtysów i pracowników gminnych instytucji, którym nie dane 
było doczekać dzisiejszego dnia i wraz z nami cieszyć się z trzy-
dziestu lat przywróconej samorządności – poprosił wszystkich 
zgromadzonych prowadzący obrady. Po uhonorowaniu zmar-
łych samorządowców przyszedł czas na okolicznościowe prze-
mówienia, w których dokonano podsumowania trzech ostat-
nich dekad gminy.

– Na początku lat 90-tych minionego stulecia w jednej 
z ogólnopolskich gazet ukazał się artykuł o wiele mówiącym 
tytule „Krzyż na zaoranym polu”. Redaktorzy opisali w nim 
Mszczonów jako zaścianek, małą, ponurą mieścinę, w której nic 
się nie dzieje, i do której nie warto zaglądać. Minęło trzydzieści 
lat i ta sama gazeta stawia naszą Gminę za wzór, przykład nowo-
czesnego zarządzania i dynamicznego rozwoju, nazywając ją 
„Tygrysem Mazowsza”. Fakt ten pokazuje, jak ogromne zmiany 
zaszły na Ziemi Mszczonowskiej przez te trzy dekady. Dostrze-
gamy je nie tylko my, Mieszkańcy, ale także osoby postronne. 
Gdyby nie zgoda i współdziałanie radnych oraz burmistrza od 
samego początku samorządności, nie mielibyśmy tak ogromnej 
metamorfozy Ziemi Mszczonowskiej – mówił Przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski. 

– Jako najdłużej urzędujący burmistrz w Polsce czuję 
dumę i satysfakcję, że mieszkańcy powierzają mi tę funkcję 
nieprzerwanie od trzydziestu lat. Każda kolejna kadencja na 
tym stanowisku była nie tylko dowodem społecznego zaufania, 
ale także tego, że wspólnie z Radą Miejską prowadzimy Ziemię 
Mszczonowską właściwą drogą. W stronę rozwoju, poprawy 
jakości życia i lepszej przyszłości nie tylko dla nas, ale i kolej-

nych pokoleń. (…) Marka Mszczonowa, która dawniej opierała 
się zaledwie na dogodnej lokalizacji pomiędzy dwoma dużymi 
miastami, nie wyewoluowała jednak samoistnie. Do jej posze-
rzenia i ugruntowania w zbiorowej świadomości potrzebne 
było trzydzieści lat zgody, współpracy, cierpliwości i wyobraźni. 
Potrzeba było wizji, która powstała w 1990 r. i przez kolejne trzy 
dekady prowadziła nas do miejsca, w którym wszyscy obecnie 
się znajdujemy. Prowadziła nas do marzenia, które urealniło 
się poprzez inwestycje i wodę geotermalną. Prowadziła nas do 
marzenia, które, mam nadzieję, mieliśmy wspólnie i dlatego też 
wszyscy możemy być dumni z jego zrealizowania – podkreślał 
w swoim wystąpieniu Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek.

Obydwaj włodarze na zakończenie przemówień podzię-
kowali wszystkim, którzy przez trzydzieści lat tworzyli lokalny 
samorząd, przyczyniając się do rozwoju tego terenu: wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej i wszystkim radnym minionych 
kadencji, zastępcom burmistrza oraz wszystkim pracownikom 
Urzędu Miejskiego i gminnych instytucji.

Przewodniczący Łukasz Koperski oraz jego zastępcy, 
radni Marek Zientek i Waldemar Suski, dokonali także prezen-
tacji nowego herbu Mszczonowa, który będzie wykorzystywany 
po jego uprawomocnieniu.

Pomoc społeczna
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Łukasz Kłopotowski zaprezentował materiały podsumowu-
jące wspieranie mieszkańców gminy Mszczonów w 2019 roku. 
W przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy skorzystało z niego 
365 osób, a więc 3,16% populacji całego terenu. Rok 2019 przy-
niósł zmniejszenie tej liczby o 49; zmalała również liczba rodzin 

WIEŚCI Z RATUSZA



8     czerwiec 2020 / nr 05 (294)

objętych pomocą społeczną. Miniony okres sprawozdawczy 
to 98 osób korzystających z długotrwałego wsparcia – to o 77 
mieszkańców mniej niż w 2018. Trudna sytuacja życiowa najczę-
ściej była spowodowana ciężką lub długotrwałą chorobą lub 
ubóstwem.  Świadczenia pieniężne w 2019 roku otrzymywało 
216 osób z 209 rodzin a pomoc pozafinansową – 201 ze 137 
familii. Oprócz tego gmina za pośrednictwem MOPS ponosiła 
odpłatność za pobyty w Dom Pomocy Społecznej i schronisku 
dla bezdomnych.

Pomoc rodzinom w 2019 r. świadczyło dwóch asystentów, 
którzy udzielali profesjonalnego wsparcia całym familiom. 
Liczba pobierających w 2019 r. świadczenie wychowawcze 
w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku wyniosła 
890 rodzin. Od 1 lipca roku do 31 grudnia liczba ta osiągnęła 
1470. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta wzrosła 
o 491. Na taki wzrost wpływ miała dokonana 1 lipca 2019 r. 
zmiana przepisów, pozwalających na przyznanie wsparcia na 
pierwsze dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Całkowita 
kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 10 
861 469,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 2 
850 279 zł.

Zasiłek rodzinny w 2019 r. pobierało 348 gospodarstw 
domowych. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zmalała 
o 28 (co stanowi spadek o 7,45% w stosunku do wcześniej-
szych 12 miesięcy). Całkowita kwota przyznanego świadczenia 
w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 508 534,26 zł i w porów-
naniu z rokiem poprzednim zmalała o 126 945,89 zł.

Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował pracow-
nikom MOPS, którzy przygotowali przedłożone informacje, za 
bardzo dobre przygotowanie merytoryczne materiałów i ich 
obszerność. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Barbara Gryglewska podkreśliła, że pomoc społeczna była 

tematem połączonych Komisji i uzyskała pozytywną opinię 
radnych.

Monika Malczak, dyrektor MOPS zaprezentowała 
uchwałę dotyczącą określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. Kierująca jednostką omówiła również doku-
ment w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej. Uchwała ta nadaje 
dyrektor MOPS uprawnienia wydawania decyzji w sprawie 
dodatku energetycznego.

Działalność Gminnego Centrum Informacji
Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCI w 2019 

r. przedstawiła dyrektor instytucji Magdalena Podsiadły. Na 
początek przypomniała obszary działalności jednostki, którymi 
są promocja gminy, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność 
informacyjna, doradcza i szkoleniowa, kultywowanie tradycji 
i pamięci o historii Ziemi Mszczonowskiej, aktywizacja miesz-
kańców obszarów wiejskich, udostępnianie pracowni kompute-
rowej oraz współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Kierująca instytucją przedstawiła następnie zadania 
wykonywane przez GCI w każdym z wymienionych obszarów 
funkcjonowania. W zakresie rynku pracy w 2019 r. były to m.in. 
pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, udostępnianie 
ofert zatrudnienia oraz wspieranie rekrutacji personelu przez 
firmy takie jak Park of Poland czy PepsiCo. Centrum współpraco-
wało również z innymi podmiotami np. z Żyrardowskim Stowa-
rzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Promocja gminy Mszczonów, którą zajmuje się GCI, 
w minionym roku obejmowała m.in. wydawania biuletynu 
„Merkuriusz Mszczonowski”, wysyłkę newslettera i SMS-ów 
informacyjnych, prowadzenie gminnej strony internetowej 
i fanpage`a na Facebooku a także realizację wydań „MMTV”, 
czyli telewizyjnej wersji gminnej gazety. Pracownicy Centrum 
współpracowali także z lokalnymi mediami; prasą, rozgłośniami 
radiowymi i telewizją. Na potrzeby promocyjne przygotowy-
wane były również materiały i prezentacje multimedialne. 
Gminne Centrum Informacji zajmowało się także procedurami 
związanymi z udziałem samorządu w konkursach i rankingach. 
Oprócz tego GCI było także współorganizatorem wydarzeń 
o charakterze promocyjnym.

W 2019 r. GCI przeprowadziło szkolenia z zakresu kompe-
tencji cyfrowych, podnoszące umiejętność obsługi komputera. 
Łącznie wzięło w nich udział 120 osób a tematami kursów były: 
Działam w sieciach społecznościowych, Moje finanse i trans-

akcje w sieci, a także Rolnik w sieci. Szkolenia te skierowane były 
do mieszkańców gminy Mszczonów a zrealizowano je w ramach 
Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość uzyskanej dotacji 
wyniosła 67 200 zł.

Cały 2019 rok był okresem propagowania wiedzy 
o historii rejonu poprzez działalność edukacyjną prowadzoną 
w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. W ramach jej podsta-
wowej działalności organizowane były lekcje muzealne dla 
grup zorganizowanych z pobliskich oraz ościennych szkół 
i przedszkoli. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 37 wycieczek 
z placówek oświatowych z terenu Mszczonowa, Radziejowic, 
Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej 
niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w tym okresie 
wzięło udział 567 osób, łączna liczba zwiedzających wyniosła 
1174 osoby, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku.

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające 
w IPRM. W 2019 r. zajęcia kontynuowała grupa 26 osób, a 13 

WIEŚCI Z RATUSZA
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rozpoczęło naukę gry na instrumencie. Trzech instruktorów na 
zakończenie minionych dwunastu miesięcy uczyło łącznie 39 
młodych artystów. Gminne Centrum Informacji zrealizowało 
również projekt „Muzyczny Mszczonów”, na który otrzymało 
dofinansowanie w kwocie 15 000 zł z małych grantów przy-
znawanych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmoń-
skiego”. W ramach tego działania zorganizowane były pokazy 
instrumentów (warsztaty/szkolenia) a także audycje i lekcje 
o muzyce i rodzie Maklakiewiczów. Kulminacją projektu był 
uroczysty koncert, zaplanowany na 24 listopada 2019 r. – w dniu 
przypadania 120. rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza. 
Na zakończenie dyrektor Magdalena Podsiadły podziękowała 
władzom samorządowym i gminnym instytucjom za współpracę 
i wsparcie.

Radna Barbara Gryglewska dziękując kierującej GCI 
podkreślała, jak szeroki zakres działań realizuje jej jednostka, 
także tych w zakresie promowania historii i tradycji Ziemi 
Mszczonowskiej. Podziękowała także za podejmowane przez 
dyrektor Magdę Podsiadły i jej zespół działania w trakcie trwa-
jącej pandemii, które nie zostały jeszcze ujęte w sprawozdaniu 
dotyczącym 2019 r. Podkreślała także ogromny potencjał 
zespołu Gminnego Centrum Informacji.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek przyłączając się do 
słów poprzedniczki zaznaczył, że GCI jest otwarte na wszelkie 
pomysły i inicjatywy. Szczególnie podziękował za istnienie i dzia-
łalność filii GCI w Osuchowie.

Podsumowując temat przewodniczący Łukasz Koperski 
podkreślał, jak wielką pasję ma załoga GCI i to, że jednostka 
zawsze stara się pomagać nawet, jeśli zgłoszony problem nie leży 
w jej zadaniach statutowych. Podziękował również dyrektor i jej 
pracownikom za wzorową współpracę z Radą Miejską a także 
za bezinteresowne inicjatywy np. szycia maseczek w czasie 
pandemii.

Ostatnia zaopiniowana w trakcie sesji uchwała dotyczyła 
rozpatrzenia skargi na kierującą GCI. Dotyczyła ona odpowiedzi 

dyrektor na postulat redaktora portalu „Echo Mszczonowa”, 
którą uznał on za niezadowalającą. Na wniosek przewodniczą-
cego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzeja Osiala skarga 
została uznana za bezzasadną. 

Działalność burmistrza, interpelacje i wolne 
wnioski

W okresie wydano 11 zarządzeń, dotyczących zmian 
w budżecie, przedłużenie kadencji dyrektor przedszkola i dyrek-
tora SP w Lutkówce, powołania komisji ds. zbadania przyczyny 
upadku pszczół w pasiekach Osuchów i Strzyże. Burmistrz poin-
formował, że te pożyteczne owady na pewno zostały otrute. 
Zgromadzeni radni dowiedzieli się także o otwarciu prze-
targów na wykonanie ronda łączącego ul. Żyrardowską, Rawską 
i Warszawską oraz budowę wodociągu w miejscowości Budy
-Zasłona. Zakończył się dwudniowy audyt certyfikatu ISO, który 
wypadł pozytywnie i zakończył się przyznaniem certyfikatu. 

Do przewodniczącego wpłynęła interpelacja radnej 
Doroty Kaźmierczak, która dotyczyła (na wniosek mieszkańca) 
poprawy nawierzchni ul. Wiśniowej i Spacerowej oraz spraw-
dzenie szerokości pierwszej z wymienionych.

Radny Andrzej Osial skierował do włodarza pytanie 
o prace na drodze powiatowej w Świnicach. W odpowiedzi 
burmistrz poinformował, że stan pandemii skomplikował reali-
zację inwestycji drogowych, stąd możliwe są opóźnienia w ich 
wykonywaniu.

Z okazji trzydziestolecia restytucji samorządności 
kilka słów podsumowania minionych kadencji wypowiedzieli 
radny Mirosław Wirowski i radna Barbara Gryglewska. Radny 
Dariusz Olesiński poinformował o problemach z drogą prowa-
dzącą z Piekar do Lindowa. Burmistrz obiecał zainterweniować 
w sprawie zdewastowanego pobocza. Na tym zakończono 
obrady uroczystej sesji, upamiętniającej 30-lecie przywrócenia 
samorządności w Polsce.

Dagmara Bednarek, GCI

20 maja 2020 r.

Podczas  majowych  obrad  Rady  Miejskiej  w  Mszczonowie 
spotkali  się  członkowie wszystkich, działających w  jej  ramach, 
Komisji. Głównymi  tematami  było  ocenienie  zasobów pomocy 
społecznej  oraz  wysłuchanie  sprawozdania  z  działalności 
Gminnego Centrum Informacji za 2019 r. Wspólne posiedzenie 
poprowadził wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. Spotkanie 
odbyło się zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami bezpie-
czeństwa.

Pomoc społeczna w gminie
O zasobach pomocy społecznej w 2019 roku zebranym 

radnym opowiedział Łukasz Kłopotowski z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W gminie Mszczonów wsparcie z pomocy 
społecznej w 2019 r. uzyskało 365 osób, co stanowiło 3,16% 
wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku 
do poprzedniego, łączna liczba osób korzystających z pomocy 
i wsparcia zmniejszyła się o 49 osób. Liczba rodzin, którym 
przyznano świadczenie zmalała o 8. W przypadku długotrwale 
korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 
98 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2018 o 77 
mieszkańców. W gminie Mszczonów najczęściej występującymi 
przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocze-
śnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, były długo-
trwała lub ciężka choroba (135 rodzin), ubóstwo (79 rodzin), 
bezrobocie (69 rodzin), niepełnosprawność (63 rodziny) oraz 
potrzeba ochrony macierzyństwa (50 rodzin).

Z prac komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Pomoc i wsparcie  z pomocy społecznej w 2019 roku 
w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 216 osób w 209 rodzi-
nach, a wsparcie niefinansowe 201 mieszkańców w 137 gospo-
darstwach domowych. Odpłatność gminy za pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób na łączną kwotę 223 118 
zł. Opłata za schronienie 16 bezdomnych osiągnęła wartość 173 
574 zł. W gminie funkcjonowało 2 asystentów rodziny, którzy 
objęli swoją opieką 18 rodzin. 

Liczba pobierających w 2019 r. świadczenie wycho-
wawcze w okresie od 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 roku 
wyniosła 890 rodzin. Od 1 lipca roku do 31 grudnia liczba ta 
osiągnęła 1470. W stosunku do roku poprzedniego wartość ta 
wzrosła o 491. Na taki wzrost wpływ miała dokonana 1 lipca 
2019 r. zmiana przepisów, pozwalających na przyznanie wsparcia 
na pierwsze dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Całko-
wita kwota przyznanego świadczenia wychowawczego wyniosła 
10 861 469,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła 
o 2 850 279 zł.

Zasiłek rodzinny w 2019 r. pobierało 348 gospodarstw 
domowych. W stosunku do poprzedniego roku liczba ta zmalała 
o 28 (co stanowi spadek o 7,45% w stosunku do wcześniej-
szych 12 miesięcy). Całkowita kwota przyznanego świadczenia 
w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 1 508 534,26 zł i w porów-
naniu z rokiem poprzednim zmalała o 126 945,89 zł.

Wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski podziękował 
przedstawicielowi MOPS za pracę jednostki i zapytał o dynamikę 
pomoc udzielanej mieszkańcom oraz liczebność opiekunów 
realizujących świadczenia. W odpowiedzi został poinformo-
wany, że zmalała liczba osób korzystających ze wparcia. MOPS 
zatrudnia 5 opiekunek środowiskowych, które z powodzeniem 
zaspokajają zgłoszone zapotrzebowanie na ich świadczenie. 
Korzystają z nich 23 osoby, które ukończyły 75 lat. Wsparcie 
opiekuńcze dla osób w tym wieku jest bezpłatne.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Barbara Gryglewska pytała o dodatki mieszkaniowe w gminie. 
Łukasz Kłopotowski poinformował, że świadczenie takie jest 
udzielane.

Przewodzący obradom Marek Zientek podziękował 
przedstawicielowi MOPS za ogromną pracę na rzecz społeczeń-
stwa. Wspomniał także o wysokich kosztach pobytu w domach 
pomocy społecznej. Pracownik MOPS poinformował, że wydatki 
te w całości pokrywa gmina, stąd ich wysoka wartość.

W ramach uzupełnienia Łukasz Kłopotowski poinfor-
mował o ostatnim problemie, który wiąże się z kwarantanną 

Ukraińców. Z powodu izolacji nie mają oni środków do życia, 
więc MOPS wspiera także ich.

Działalność Gminnego Centrum Informacji
Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCI w 2019 

r. przedstawiła dyrektor instytucji Magdalena Podsiadły. Na 
początek przypomniała obszary działalności jednostki, którymi 
są promocja gminy, przeciwdziałanie bezrobociu, działalność 
informacyjna, doradcza i szkoleniowa, kultywowanie tradycji 
i pamięci o historii Ziemi Mszczonowskiej, aktywizacja miesz-
kańców obszarów wiejskich, udostępnianie pracowni kompute-
rowej oraz współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

Kierująca instytucją przedstawiła następnie zadania 
wykonywane przez GCI w każdym z wymienionych obszarów 
funkcjonowania. W zakresie rynku pracy w 2019 r. były to m.in. 
pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, udostępnianie 
ofert zatrudnienia oraz wspieranie rekrutacji personelu przez 
firmy takie jak Park of Poland czy PepsiCo. Centrum współ-
pracowało również z innymi podmiotami np. z Żyrardowskim 
Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości. 

W 2019 r. GCI przeprowadziło szkolenia z zakresu kompe-
tencji cyfrowych, podnoszące umiejętność obsługi komputera. 
Łącznie wzięło w nich udział 120 osób a tematami kursów były: 
Działam w sieciach społecznościowych, Moje finanse i trans-
akcje w sieci, a także Rolnik w sieci. Szkolenia te skierowane były 
do mieszkańców gminy Mszczonów a zrealizowano je w ramach 
Projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość uzyskanej dotacji 
wyniosła 67 200 zł.

Promocja gminy Mszczonów, którą zajmuje się GCI, 
w minionym roku obejmowała m.in. wydawania biuletynu 
„Merkuriusz Mszczonowski”, wysyłkę newslettera i SMS-ów 
informacyjnych, prowadzenie gminnej strony internetowej 
i fanpage`a na Facebooku a także realizację wydań „MMTV”, 
czyli telewizyjnej wersji gminnej gazety. Pracownicy Centrum 
współpracowali także z lokalnymi mediami; prasą, rozgłośniami 
radiowymi i telewizją. Na potrzeby promocyjne przygotowy-
wane były również materiały i prezentacje multimedialne. 
Gminne Centrum Informacji zajmowało się także procedurami 
związanymi z udziałem samorządu w konkursach i rankingach.

Oprócz tego GCI było także współorganizatorem wyda-
rzeń o charakterze promocyjnym. Pierwszym z nich był VI 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Zlot Pojazdów Zabytkowych w Mszczonowie, w którym udział 
wzięło ok. 500 jednostek. Właściciele najciekawszych maszyn 
odebrali puchary i dyplomy, których wykonaniem zajęło się 
Gminne Centrum Informacji. Podsumowaniem zlotu była 
parada zabytkowych aut. Organizatorami imprezy była grupa 
„Mszczonów Klasycznie” oraz GCI.

Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmi-
strza Mszczonowa z cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders odbył 
się w listopadzie. W imprezie udział wzięło 321 zawodniczek 
z całej Polski. Zawody miały rangę ogólnopolską a odbyły się na 
hali sportowej w Mszczonowie. GCI zajęło się promocją wyda-
rzenia.

Gminne Centrum Informacji współpracowało nie tylko 
z organizacjami pozarządowymi, ale także z sołectwami. W 2019 
r. przygotowało wniosek w ramach MIAS dla Zimnic, który został 
zrealizowany z dotacją 10 tys. zł. Pod koniec roku złożyło kolejne 
z tego programu, dla Grabców Józefpolskich i Gąby, o łącznej 
wartości 20 tys. zł.

Cały 2019 rok był okresem propagowania wiedzy 
o historii rejonu poprzez działalność edukacyjną prowadzoną 
w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. W ramach jej podsta-

wowej działalności organizowane były lekcje muzealne dla 
grup zorganizowanych z pobliskich oraz ościennych szkół 
i przedszkoli. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 37 wycieczek 
z placówek oświatowych z terenu Mszczonowa, Radziejowic, 
Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej 
niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w tym okresie 
wzięło udział 567 osób, łączna liczba zwiedzających wyniosła 
1174 osoby, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku.

Jak poinformowała dyrektor GCI, 4 września odbyło 
się nagranie do programu „Szma Israel”, który emitowany jest 
w TVP 2. Barbara Gryglewska i Dagmara Bednarek opowiedziały 
filmowcom o historii mszczonowskich Żydów oraz zaprezen-
towały miejsca w Mszczonowie, które wiążą się z ich losami. 
Odcinek o tytule „Cadyk z Mszczonowa” wyemitowano we 
wrześniu na antenie Telewizyjnej Dwójki.

28 września na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie odbyła 
się inscenizacja historyczna Bitwy Mszczonowskiej z 11 wrze-
śnia 1939 r., która była częścią obchodów osiemdziesiątej rocz-
nicy tego wydarzenia. Impreza odbyła się w ramach projektu 
„Oko w oko z historią”, realizowanego przez Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, który uzyskał finansowy mały grant 
z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. GCI było 
partnerem MSH i odpowiadało m.in. za kwestie promocyjne 
przedsięwzięcia. Inscenizację obejrzało ponad 700 osób.

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające 
w IPRM. W 2019 r. zajęcia kontynuowała grupa 26 osób, a 13 
rozpoczęło naukę gry na instrumencie. Trzech instruktorów na 
zakończenie minionych dwunastu miesięcy uczyło łącznie 39 
młodych artystów.

6 stycznia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się 
Koncert Świąteczny, podczas którego zaprezentowali się uczest-
nicy zajęć umuzykalniających prowadzonych w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. W koncercie wzięło udział ok. 400 
mieszkańców.

16 czerwca zorganizowany został VI Festiwal Święto-
jański, który w tym roku odbył się w całości w parku przy ul. 
Narutowicza. Podczas koncertu wystąpili uczestnicy zajęć 
umuzykalniających prowadzonych w IPRM. Dodatkową atrakcją 
dla uczestników były atrakcje nawiązujące do lat 20-, 30- 
i 40-tych, czyli czasów życia Jana Adama Maklakiewicza. Festiwal 
był częścią obchodów przypadającej w tym roku rocznicy 120. 
rocznicy narodzin tego kompozytora. W imprezie łącznie udział 
wzięło ok. 1 000 osób.

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

Podobne zajęcia muzyczne, skierowane do starszych 
dzieci i młodzieży, były również prowadzone w okresie ferii 
w ramach akcji „Zima w mieście”. Z lekcji tych skorzystało ok. 
30 osób. 
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Gminne Centrum Informacji zrealizowało również projekt 
„Muzyczny Mszczonów”, na który otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 15 000 zł z małych grantów przyznawanych przez 
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Chełmońskiego”. W ramach 
tego działania zorganizowane były pokazy instrumentów (warsz-
taty/szkolenia) a także audycje i lekcje o muzyce i rodzie Makla-
kiewiczów. Kulminacją projektu był uroczysty koncert, zaplano-
wany na 24 listopada 2019 r. – w dniu przypadania 120. rocznicy 
narodzin Jana Adama Maklakiewicza. Z uwagi na duże zainte-
resowanie wydarzeniem, zrealizowano dwie imprezy: jedną dla 
uczniów szkoły podstawowej w Mszczonowie a drugą dla  pozo-
stałych mieszkańców Mszczonowa i całej Ziemi Chełmońskiego 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Składały się one z benefisu 
z okazji 120. Rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza 
oraz koncertu z udziałem członków rodziny Maklakiewiczów 
oraz zaproszonych artystów. Benefis wykonali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie w oparciu o rymowaną biografię 
bohatera, stworzoną w GCI oraz recitalu utworów kompozytora. 
W wydarzeniu wzięły udział łącznie 652 osoby. 

Radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor GCI 
za działalność, szczególnie tę w zakresie propagowania historii 
gminy. Podkreślała, że współpraca Centrum z lokalnymi pasjona-
tami umożliwiła powstanie dwóch Izba Pamięci – poświęconej 
dziejom Ziemi Mszczonowskiej oraz Rodu Maklakiewiczów. 

Wiceprzewodniczący Marek Zientek także podziękował 
dyrektor Magdalenie Podsiadły za bardzo szerokie pole działań 
Gminnego Centrum Informacji. Osobne słowa wdzięczności 
skierował za funkcjonowanie filii GCI w Osuchowie, za pomoc 
w organizacji lokalnych uroczystości i zajmowanie się ludzkimi 
problemami.

 Zaopiniowane uchwały
Pierwszy projekt uchwały przedstawiła Monika Malczak, 

dyrektor MOPS a dotyczył on określenia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego. Kierująca jednostką 
omówiła również dokument w sprawie upoważnienia do 
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej. Uchwała ta nadaje dyrektor MOPS uprawnienia 
wydawania decyzji w sprawie dodatku energetycznego.

Ostatni zaopiniowany dokument dotyczył rozpatrzenia 
skargi na kierującą GCI. Dotyczyła ona odpowiedzi dyrektor na 
postulat redaktora portalu „Echo Mszczonowa”, którą uznał 
on za niezadowalającą. Na wniosek przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Andrzeja Osiala skarga została uznana 
za bezzasadną. W krótkich wystąpieniach decyzję tę poparli 
radny Robert Głąbiński i Marek Zientek.

Sprawy różne
Punkt ten rozpoczął burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 

zapytany przez prowadzącego Marka Zientka o sprawę pszczół, 
które zginęły w pasiekach w Osuchowie i Strzyżach. Włodarz 
odpowiedział, że w trosce o dobro śledztwa Policja nie chce 
udzielać informacji o tej sprawie.

Burmistrz, podsumowując funkcjonowanie gminy 
w okresie, jaki minął od sesji Rady Miejskiej, powiedział 
o zerwaniu komunikacji z Grójcem, która w efekcie obostrzeń 
stała się dla przewoźnika nierentowna. Radni dowiedzieli się 
również, że wkrótce nastąpią rozstrzygnięcia konkursów odno-
śnie dofinansowania remontów gminnych dróg. Trwają nego-
cjacje z Komendą Wojewódzką PSP w sprawie samochodu dla 
OSP Osuchów. Mniejsze wpływy z podatków do firm, spowo-
dowane ograniczeniami epidemicznymi, sprawią, że konieczne 
będzie ograniczenie ilości gminnych inwestycji, ponieważ 
zabraknie środków finansowych na wszystkie zaplanowane na 
ten rok. 

Burmistrz poinformował zebranych o otwarciu prze-
targu na wykonanie wodociągu w miejscowości Budy-Zasłona. 
Wkrótce rozstrzygnięty będzie z kolei konkurs na wykonanie 
przebudowy skrzyżowania pomiędzy ulicami Warszawską, 
Żyrardowską i Rawską. Trwają prace nad koncepcją progra-
mową budynku przy ul. Kościuszki, czyli dawnego komisariatu. 
W swoim wystąpieniu burmistrz podsumował także prace na 
mszczonowskich błoniach i  opowiedział o ich drugim etapie 
a także przedstawił plan najbliższych inwestycji samorządo-
wych. Na tym  zakończono wspólne obrady Komisji Rady Miej-
skiej.

Dagmara Bednarek, GCI

10 czerwca 2020 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  była  analiza  projektu 
budynku Gminnego Centrum Informacji przeznaczonego na Izbę 
Pamięci i siedzibę ZHP oraz dyskusja o sporcie w gminie.

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

Projekt budynku GCI
Obrady Komisji rozpoczęło przedstawienie projektu 

budynku Gminnego Centrum Informacji, który jest zlokali-
zowany przy ul. Kościuszki. W obiekcie tym wcześniej funk-
cjonował komisariat a w okresie przedwojennym był to dom 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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lekarza Stanisława Zarachowicza, który został rozstrzelany 
przez Niemców 11 września 1939 r. O planowanej rozbudowie 
budynku opowiedziała Joanna Okraska z biura projektowego. 
Po przedstawieniu planu rozpoczęto dyskusję nad koncepcją, 
w której udział wzięli radni Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński 
a także przewodnicząca Barbara Gryglewska i burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek.

Sport w gminie
Jako pierwszy w tej części wystąpił dyrektor OSiR Michał 

Szymański, który opowiedział o funkcjonowaniu swojej insty-
tucji w 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach, składała 
się ona z Kompleksu Term, Boisk „Orlik” oraz hali sportowej. 
Dyrektor Szymański przedstawił wyniki dotyczące liczby korzy-
stających ze wszystkich obiektów oraz krótko omówił najważ-
niejsze imprezy sportowe, które zorganizował OSiR, często we 
współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami.

Wiesław Wilczyński, wiceprezes Zarządu, omówił działal-
ność piłkarskiego Klubu Sportowego „Mszczonowianka”. Poin-
formował on, że w minionym roku do rozgrywek zgłoszono pięć 
drużyn młodzieżowych oraz jedną seniorską do IV ligi. Wice-
prezes podziękował także władzom samorządowym za otrzymy-
waną subwencję, która umożliwia realizację celów „Mszczono-
wianki”. Oprócz tego Klub prowadzi też działalność gospodarczą, 
która pozwala uzupełnić budżet. Przedstawiciel Stowarzyszenia 
opowiedział również o projekcie budowy nowego obiektu spor-
towego.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Fresh” reprezento-
wała jego prezes Katarzyna Malinowska, która krótko podsu-
mowała bardzo intensywny rok 2019. Podziękowała za wsparcie 
finansowe, umożliwienie wyjazdu na zawody do Austrii a także 
pomoc w organizacji mszczonowskich zawodów cheerleaders 
w listopadzie.

Przed członkami Komisji wystąpił również przedstawiciel 
LKS Osuchów, który również podsumował minione dwanaście 
miesięcy. Klub zatrudnia trzech trenerów i prowadzi trzy drużyny 
młodzieżowe oraz seniorską 

Radny Waldemar Suski podziękował wszystkim działa-
czom sportowym za zaangażowanie i wyraził podziw dla planów 
projektu obiektu sportowego KS „Mszczonowianki”. W trakcie 
dyskusji poruszono także temat dotacji dla organizacji w czasie 
ograniczeń związanych z pandemią i trudności w realizacji 
zamierzonych przez nie zadań.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska w ramach podsu-
mowania podziękowała dyrektorowi Michałowi Szymańskiemu 
oraz przedstawicielom lokalnego sportu. Wyrazy wdzięcz-
ności skierowała do prezes Katarzyny Malinowskiej, która 
z ogromnym poświęceniem zorganizowała turniej cheerleaders 
w Mszczonowie. Podkreśliła znaczenie wychowawcze wszyst-
kich organizacji sportowych, które zarażają pasją najmłodszych 
mieszkańców gminy. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek również 
podziękował działaczom za ich pracę społeczną, która promuje 
aktywność wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Opowiedział 
także o planach na przyszłość. Na tym zakończono obrady 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI
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17 czerwca 2020 r.
Głównymi  tematami  posiedzenia  Komisji  były  analiza  wyko-
nania  budżetu  oraz  zaopiniowanie  projektów  uchwał  m.in. 
w  sprawie  zmian budżetowych oraz udzielenia pomocy finan-
sowej powiatowi żyrardowskiemu.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, 
radny Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także człon-
kowie: wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny 
Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert 
Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, 
radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. W obra-
dach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM Łukasz 
Koperski.

Pierwszym punktem obrad była analiza wykonania 
budżetu gminy w 2019 r. Sprawozdanie z gospodarki finansowej 
przedstawiła naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego 
Aneta Ciechańska-Gołyńska omówiła sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy Mszczonów za 2019 r. W tym okresie 
zrealizowano dochody w kwocie 82 500 408,48 zł, co stanowi 
101,74% zakładanego planu. Wydatki w okresie sprawozdaw-
czym osiągnęły wysokość 81 954 886,53 zł, czyli 96,23% zamie-
rzonych. Wartości te oznaczają, że w 2019 r. budżet osiągnął 
wyższe niż zakładane dochody przy niższych niż planowano 
kosztach. W efekcie rok rozliczeniowy zamknął się nadwyżką 
finansową w kwocie 545 521,95 zł. 

Przedstawicielka biura projektowego omówiła propo-
zycję uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego działek położonych w miejscowości 
Badowo-Dańki. Dokument określa na przykład przeznaczenie 
tego terenu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
infrastrukturę transportową gminną.

Raport o stanie gminy w 2019 roku omówił Jacek 
Kowalski, prezes Instytutu Bezpieczeństwa Biznesu 
w Warszawie. W swoim wystąpieniu zawarł szczegółową analizę 
kondycji Ziemi Mszczonowskiej w obszarach takich jak finanse, 
rozwój, rewitalizacja, gospodarka niskoemisyjna, inwestycja czy 
oświata. Po zatwierdzeniu raportu Komisja pozytywnie zaopi-
niowała również uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi 
Mszczonowa wotum zaufania oraz absolutorium a także tę 
dotyczącą sprawozdania finansowego i wykonania budżetu. 

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski zwrócił uwagę 
na kilka wskaźników, dotyczących m.in. dużej liczby inwestycji 
z funduszu sołeckiego, które potwierdzają doskonałą kondycję 
gminy. Podsumowując, podziękował za rzetelne i obszerne 
opracowanie raportu oraz podkreślił, że można z niego wysnuć 
wiele bardzo pozytywnych wniosków. W świetle tego wnio-
skował o udzielenie wotum zaufania burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi.

Trzy kolejne propozycje aktów prawa miejscowego doty-
czył finansów gminy stąd zebranym przybliżyła ja naczelnik 
Aneta Ciechańska-Gołyńska. Pierwszy projekt uchwały zmie-
niał bieżący budżet w związku z czym drugi wprowadzał zwią-
zane z tym korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trzeci 
dokument dotyczył udzielenia pomocy w wysokości 14 472,00 
zł powiatowi żyrardowskiemu na utworzenie linii komunikacji 
publicznej na terenie trzech gmin: Mszczonowa, Grójca i Pniew. 

W ramach spraw różnych naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Taida Sochańska przedstawiła propozycje nazw 
ulic dla terenu przemysłowego przy firmie Keramzyt: Wiatraczna 
lub Wiatrakowa, Techniczna, Przemysłowa i Odnawialna. 
Wszystkie one nawiązują do charakteru tego terenu. Radni 

zatwierdzili wszystkie nazwy, a spośród 
dwóch propozycji wybrali Wiatraczną.

Porządek obrad zawierał także punkt 
dotyczący dyskusji na temat koncepcji 
rozbudowy i przebudowy budynku starego 
komisariatu policji. W kwestii przedło-
żonego projektu wypowiedzieli się radni 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Andrzej Osiński i Marek Baumel. Burmistrz 
podkreślił, że jest to tylko koncepcja, więc 
wszystkie zgłoszone sugestie będą przemy-
ślane i w miarę możliwości uwzględnione 
w późniejszym projekcie.

W ramach spraw różnych burmistrz 
przedstawił prośbę mszczonowskiej 
stacji ratownictwa medycznego o pomoc 
w doposażeniu jednostki. Na tym zakoń-
czono obrady Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Jak Gmina Mszczonów funkcjonowała 
w okresie narodowej kwarantanny 
opowiada burmistrz Józef Grzegorz 

Kurek. 

Kończą się ograniczenia, związane z pandemią - jak Gmina 
Mszczonów funkcjonowała w tym trudnym okresie?
To był wyjątkowy czas, który dostarczył wszystkim zupełnie 
nowych doświadczeń. Uczyliśmy się funkcjonować w warun-
kach zagrożenia. Co znamienne mszczonowska zaradność nawet 
w takim kryzysie dała o sobie znać. Odnotowaliśmy wiele cieka-
wych inicjatyw. Nie zawiodły nasze lokalne służby. Wiele orga-
nizacji pozarządowych również wykazało się wzorową postawą. 
Byliśmy zdyscyplinowani. Pomagaliśmy sobie wzajemnie. Wpie-
raliśmy potrzebujących. Zarówno mieszkańcy jak i pracownicy 
jednostek samorządowych zdali egzamin na „5”. Pomimo trud-
ności, związanych z obostrzeniami pandemicznymi, staraliśmy 
się załatwiać czynności urzędowe na bieżąco. W efekcie takich 
działań nie mamy obecnie zaległych spraw. Gmina działała 
i działa sprawnie. 

Czy sytuacja pandemiczna wymusiła zmiany w gminnym 
budżecie?
Wpływy do gminnego budżetu niestety będą mniejsze. 
Konieczna stała się redukcja wydatków. Priorytet mają obecnie 
inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym. Natomiast część 
inwestycji realizowanych z własnych środków będzie przesu-
nięta w czasie. 

Jak poważne opóźnienia inwestycyjne odnotowała gmina 
w ostatnich miesiącach?
W okresie trwania tzw. narodowej kwarantanny nie odnotowa-
liśmy opóźnień inwestycyjnych. Niestety na skutek przewidy-
wanych mniejszych dochodów do budżetu pewne przesunięcia 
w kalendarzu inwestycyjnym będziemy dopiero wprowadzać. 
Tak jak wspomniałem dotyczyć one będą inwestycji realizowa-
nych z wykorzystaniem jedynie własnych środków finansowych. 
Przedsięwzięcia, na które mamy przyznane zewnętrzne dofi-
nansowanie chcemy realizować planowo. 

W związku z doświadczeniami pandemicznymi planuje Pan 
wprowadzenie określonych zmian w funkcjonowaniu lub 
strukturach gminnych jednostek budżetowych? 
Nie planuję takich zmian. W mojej ocenie wszystkie jednostki 
zdały bardzo dobrze pandemiczny egzamin. W czasie kwaran-
tanny na bieżąco poszczególne modyfikowały one swój sposób 
funkcjonowania. Gdybyśmy mieli ponownie zmagać się 
z podobnym zagrożeniem mamy już wypracowane odpowiednie 
procedury działania, które można by wprowadzać w życie bez 
zbędnej zwłoki. 

Wiemy, że w tym roku mieszkańcy nie będą się mogli bawić na 
Jarmarku Mszczonowskim. Czy dwie inne, gminne, plenerowe 
imprezy - osuchowskie dożynki i lutkówiecki odpust - też się 
nie odbędą?
Tego jeszcze nie wiem. Wszystko zależy od dalszych decyzji 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeśli oficjalne informacje 
na temat stanu pandemii będą korzystne, to oczywiście 
będziemy chcieli zorganizować wspomniane wydarzenia kultu-
ralno – rozrywkowe. Wszystkim nam zależy na jak najszybszym 
powrocie do normalnego funkcjonowania. 

W tym roku obchodzimy trzydziestolecie samorządności. Jak 
ocenia Pan zmiany, jakie zaszły w Gminie Mszczonów przez 
ostatnie trzy dekady?
Osiągnęliśmy ogromny sukces! Gmina rozwinęła się i wypięk-
niała. Jesteśmy stawiani za wzór innym samorządom. W prze-
różnych rankingach nasza pozycja na Mazowszu jak też w całym 
kraju była bardzo często dostrzega i odpowiednio doceniana. 
Przez trzydzieści lat rozbudowaliśmy sieć dróg, media - całą 
infrastrukturę komunalną. Nasze szkoły zostały wyremonto-
wane i rozbudowane. W mieście powstał nowoczesny budynek 
gimnazjalny, który po reformie oświatowej przydzielony został 
miejscowej Szkole Podstawowej. Powstały nowoczesne obiekty 
sportowe. Miasto wykorzystuje do celów grzewczych zasoby 
geotermalne. Wybudowaliśmy Termy. Stworzyliśmy warunki 
do rozwoju terenów przemysłowych. Staliśmy się prawdziwym 
zagłębiem logistycznym. Dzięki dobremu położeniu i sprawnej 
administracji przyciągamy wielu cennych inwestorów. Możemy 
się pochwalić największym parkiem wodnym w Europie 
(Suntago). Niebawem W Mszczonowie otwarty zostanie 
najgłębszy na świecie basen do nurkowania (Deepspot). 
Wszystko wskazuje na to, że w końcu doczekamy się też wycze-
kiwanego połączenia kolejowego ze stolicą. Możemy się szczycić 
stabilną sytuacją samorządową. Od trzech dekad unikamy 
bezproduktywnych politycznych sporów. Pracujemy wytrwale 
na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Współpraca pomiędzy 
radnymi i burmistrzem, przekłada się na skuteczne zarządzanie 
gminą. Mieszkańcy to dostrzegają i doceniają. Wspomnę tylko, 
że dzięki wszystkim wyliczonym efektom trzydziestu lat pracy 
samorządowej jestem obecnie najdłużej urzędującym burmi-
strzem w Polsce. Oczywiście mamy też swoich krytyków. Ocena 
sytuacji zależy od recenzentów. Są też takie osoby, które żyją 
w przekonaniu, że wszystko można było robić „lepiej, szybciej 
i skuteczniej”. Im też swoją dalszą pracą zamierzam udowad-
niać, że Gmina Mszczonów, to marka rozpoznawalna w całej 
Polsce. Dziękuję Mieszkańcom za dotychczasową współpracę. 
Wierzę, że dalej będziemy zgodnie działać na rzecz rozbudowy 
Ziemi Mszczonowskiej. 

Dziękuję za rozmowę. 
Korzystając z okazji chciałbym wszystkim Czytelnikom tego 
wywiadu życzyć zdrowia oraz tego, abyśmy jak najszybciej mogli 
powrócić do normalnego funkcjonowania, bez krępujących 
obostrzeń sanitarnych. 

Wywiad przeprowadził Mateusz Milczarek

Wywiad

Mszczonowska zaradność w dobie 
pandemii 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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W minionym roku po raz pierwszy wójtowie, burmi-
strzowie i prezydenci mieli obowiązek opracowania raportów 
o stanie podlegających im terenów. Konieczność przedsta-
wienia takiego dokumentu wprowadziła nowelizacja ustawy 
o samorządzie gminnym. Do końca maja każdego roku raport 
o stanie gminy musi zostać przedłożony Radzie, która po 
dyskusji, opiniuje przygotowane podsumowanie. Swoje uwagi 
do dokumentu pisemnie mogą składać również mieszkańcy.  Po 
zakończeniu debaty nad sprawozdaniem przedstawionym przez 
burmistrza, Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzie-
leniem burmistrzowi wotum zaufania. 

Raport o stanie gminy stanowi podsumowanie jej funk-
cjonowania w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W doku-
mencie odnaleźć można dane demograficzne, założenia polityki 
finansowej, oświatowej oraz inwestycyjnej, wskaźniki doty-
czące realizacji lokalnej strategii rozwoju czy programu rewita-
lizacji. Raport podsumowuje także działalność Rady Miejskiej, 
przedstawiając złożone interpelacje oraz zatwierdzone uchwały. 
Coroczne dokumenty w wersji cyfrowej są dostępne w Biule-
tynie Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie gminy”. 

Dagmara Bednarek, GCI

Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy zabraniające sprze-
daży miału z węgla kamiennego dla gospodarstw domowych. 
Ci, którzy do tego czasu będą jednak mieli miał w swoich piwni-
cach będą mogli go spalić, o ile nie będą naruszać przepisów 
antysmogowych.

Z początkiem wakacji wchodzą w życie kolejne zmiany 
dotyczące tego czym ogrzewamy nasze domy. Wśród paliw 
zakazanych od pierwszego lipca znajdzie się miał z węgla 
kamiennego. Nie można go będzie sprzedawać gospodarstwom 
domowym i używać w kotłach o mocy poniżej 1MW. Powodem 
jest brak norm jakościowych dla miału węglowego. 

Ci, którzy mają zapasy miału z poprzedniego sezonu lub 
kupią go przed 1 lipca będą mogli go wykorzystać do ogrzania 
domu o ile nie będą naruszać obowiązujących przepisów anty-
smogowych. Przypominamy, że na terenie Mazowsza od 2017 
roku obowiązuje uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik 

Województwa Mazowieckiego. Miał zużyć będą mogli też ci, 
którzy zaopatrzą się w niego przed 1 lipca. Nowe przepisy nie 
tylko zabraniają palenia miałem ale też jego sprzedaży po tej 
dacie.

Jak podaje portal nettg.pl z badań przeprowadzonych 
na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, 
miał węglowy od 2018 r. był najczęściej używanym paliwem do 
kotłów średniej mocy stosowanych w Polsce.

Tekst i fot. jp, GCI

Podsumowanie

Raport o stanie gminy w 2019 roku

Nowe przepisy

Miałem już domu nie ogrzejesz

WIEŚCI Z RATUSZA
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Ulica Dworcowa zyskała nie tylko nową nawierzchnię 
i chodniki. Zaaranżowano też nowe tereny zielone. Prace wyko-
nano w ramach projektu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni 

miejskiej w Mszczonowie– zieleń towarzysząca ulicom(obiekty 
liniowe) – ulica Dworcowa” . Wartość robót to 114 416 zł.

Po wykonanym remoncie nawierzchni ulicy Dworcowej 
przyszła pora by zadbać o zieleń. Przy chodnikach powstały 
nowe trawniki. Wykonano też nowe nasadzenia drzew (graby, 
wiązy) i krzewów oraz kwiatów (kilkanaście gatunków). Są też 
byliny aromatyczne. 

- Dobór roślin zgodnie w wymaganiami programu ogra-
nicza się do gatunków roślin rodzimych. W ramach projektu 
zostaną również ustawione dwa karmniki dla ptaków oraz dwa 
stojaki na rowery – wylicza Małgorzata Krześniak, zastępca 
naczelnika Wydziały Rozwoju Gospodarczego.

Mieszkańcy mogą w otoczeniu zieleni odpocząć korzy-
stając z nowych ławek. Całość dopełniają nowe latarnie. 

Rozpoczęte 13 listopada ubiegłego roku prace dobiegły 
końca. Zakres zadania obejmował wykonanie zagospodaro-
wania zieleni miejskiej w ciągu pasa drogowego ulicy Dwor-
cowej na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Tarczyńskiej 
w Mszczonowie. Zakres wykonanych robót: prace przygoto-
wawcze i porządkowe, mała architektura, zieleń.

Inwestycje

Dworcowa pełna zieleni

W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Skwer przy osiedlu Dworcowa zyska nowe oblicze. 
Wszystko dzięki współpracy Gminy Mszczonów z Geotermią 
Mazowiecką S.A.. 

W ramach inwestycji zostaną przebudowane istniejące 
alejki. Na terenach zielonych pojawią się nowe nasadzenia, 
o które dbać będzie, między innymi, instalacja nawadniająca. 
By mieszkańcy mogli wypocząć skwer zostanie wyposażony 
w nowe ławki oraz kosze na śmieci. 

Główną atrakcją będą tężnia, dwa zdroje parkowe 
z woda pitną oraz dwie mini fontanny, które wykona Geotermia 
Mazowiecka. Skwer będzie wyposażony w monitoring wizyjny. 
Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia. 

 jp, GCI

Realizowany projekt to część większego zadania - 
„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”, 
na które gmina Mszczonów zdobyła dofinansowanie w ramach  
działania 2.5, oś priorytetowa II POIŚ 2014-2020. Wartość 
kosztów kwalifikowanych całego projektu to 2 760 563,51 zł, 
w tym 85 procent dofinansowania w kwocie 2 346 478,98 zł. 
Cały projekt obejmuje: zieleń towarzysząca ulicom:  Dwor-
cowa, Wschodnia, Północna, Grójecka, Rolnicza, Spółdzielcza, 
Tarczyńska, Ługowa, Błonia przy ul. Żyrardowskiej, teren na 
osiedlu przy ul. Poniatowskiego, skwer przy ul. Grójeckiej, teren  
zbiornika przy ul. Grójeckiej.

Oprac. jp, GCI
FOT. jp, GCI

Pierwsze kradzieże
Ulica Dworcowa wypiękniała. Zauważyli to wszyscy. 

Niestety złodzieje również. Jeszcze przed ostatecznym 
odbiorem prac skradziono część nasadzeń. To nie jedyne 
szkody. W nowych trawnikach pojawiły się już niedopałki 
papierosów oraz pozostałości po wizytach czworonogów. 
Dlatego też apelujemy do wszystkich korzystających z uroków 
odnowionej ulicy Dworcowej o dbanie o nią. Dajmy zieleni 
się rozwinąć, zakwitnąć by cieszyła oczy i byśmy mieszkali 
wśród drzew, krzewów i kwiatów. 

W Internecie nie brakuje przykładów miast, w których 
z każdym rokiem ubywa terenów zielonych na rzecz kostki 
i betonu. Władze Mszczonowa starają się zachować maksy-
malną liczbę terenów zielonych. Tworzyć je tam, gdzie wcze-
śniej ich nie było. Pomóżmy tym staraniom i dbajmy o nasze 
miasto, by wszystkim żyło się w nim przyjemnie.

Inwestycje

Tężnia i zdroje parkowe

Z ŻYCIA GMINY
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W tym roku, ramach Programu Stypendialnego Gminy 
Mszczonów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz 
Mszczonowa przyznał trzy stypendia. Najlepsi, wyróżniający się 
uczniowie szkół średnich otrzymają w sumie 3 300 zł. Wszyscy 
nagrodzeni uczą się w Zespole Szkół w Mszczonowie.

Wiktoria Wojnarowska ze Stypendium Burmistrza cieszy 
się po raz drugi. Jak mówi, to wynagrodzenie ciężkiej pracy 
przez cały rok szkolny, które napędza do dalszego działania.

- Staram się brać udział w jak największej ilości 
konkursów, by móc sprawdzić swoją wiedzę na każdy możliwy 
temat. Powiem słowami moich rodziców, „nie uczysz się dla 
nikogo innego, tylko dla siebie..” dzięki tym słowom lubię się 
uczyć, bo wiem że to co teraz osiągnę i to czego się nauczę 
wpłynie na moją przyszłość i dzięki temu, że teraz wymagam 
od siebie dużo kiedyś może mi być łatwiej – stwierdza Wiktoria.

We wrześniu rozpocznie ostatni rok nauki w Zespole 
Szkół w Mszczonowie i, jak zapowiada, zamierza równie mocno 
pracować, by jeszcze raz otrzymać stypendium. 

Nagrody w postaci stypendiów są również domeną Prze-
mysława Kwaśniewskiego. 

- Nauka nie sprawia mi większych problemów, więc 
nie muszę się martwić o pozytywne oceny natomiast udział 
w konkursach był większym wyzwaniem, gdyż wymagały one 
ode mnie większej wiedzy i lepszego przygotowania. Jestem 
zadowolony ze zdobytego stypendium ponieważ wynagradza 
mój wysiłek – komentuje nagrodę stypendysta.

Stypendia Burmistrza Mszczonowa przyznawane są od 
kilku lat i co roku otrzymują je uczniowie szkół z terenu gminy 
Mszczonów. Stypendium, może być przyznane uczniowi, który  
w roku szkolnym, za który przyznaje się stypendium, został 
laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad i turniejów organi-
zowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu.

jp, GCI
fot. ZS w Mszczonowie

Laureaci Stypendium Burmistrza w roku 
szkolnym 2019/2020
- Przemysław Kwaśniewski - klasa III Technikum w Zespole 
Szkół w Mszczonowie
- Wiktoria Wojnarowska – klasa III Technikum w Zespole 
Szkół w Mszczonowie
- Wiktor Satro - klasa I Technikum w Zespole Szkół w Mszczo-
nowie

Nagrody

Stypendia Burmistrza rozdane

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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We wtorek, 19 maja, odbył się pogrzeb śp. Andrzeja 
Sobczaka – pracownika Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
i zaangażowanego społecznika. Eucharystię koncelebrowali 
dziekan ks. Tadeusz Przybylski, kapelan strażaków ks. Sławomir 
Tulin oraz ks. Paweł Pietrzak, były wikariusz. 

Zmarłego, w imieniu organizacji pozarządowych, 
w których działał, pożegnali Prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP w Żyrardowie druh Waldemar Suski oraz człon-
kini Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej Barbara Gryglewska. 

Po mszy żałobnej trumnę w ostatnią drogę odprowa-
dzili poczet sztandarowy OSP Mszczonów, pojazdy miejskiej 
jednostki, przedstawiciele instytucji gminnych oraz lokalnych 
organizacji pozarządowych. Nie zabrakło również tradycyjnego 
wycia syren strażackich w momencie mijania remizy przez 
kondukt pogrzebowy oraz po zakończeniu uroczystości na 
cmentarzu.

Dagmara Bednarek, GCI

Z niesamowitym prezentem odwiedziła w Dzień Dziecka 
Gminne Centrum Informacji Karina Kowalska, uczennica I klasy 
Szkoły Podstawowej w Lutkówce. Właśnie dziś ścięła swoje 
włosy by oddać je na peruki dla dzieci chorych na białaczkę. 

Dorota Kowalska, mama Kariny,  chwilę szuka w torbie 
i wyciąga z niej zawinięte w papier cztery warkocze. Każdy ma 
27 centymetrów długości. Taki jest wymóg, by włosy mogły 
zostać użyte do wykonania peruki. 

- Rok temu córka widziała w telewizji reportaż o chorych 
na białaczkę dzieciach i podjęła decyzję, że odda im swoje włosy 
– wspomina Pani Dorota.

Obie odwiedziły wówczas jedną z pracowni fryzjerskich 
w Mszczonowie. Tam dowiedziały się o wymaganiach jakie 
muszą zostać spełnione, by włosy nadawały się do przygoto-
wania peruki. Przez kolejny rok Karina dbała o swoje włosy, 
mając w pamięci postanowienie. Na jego realizację nie mogła 
chyba wybrać lepszego dnia niż 1. Czerwca, którego to jest 
Dzień Dziecka. 

- Chciałam oddać włosy bo małe, chore dzieci zasłużyły 
na takie szczęście, by mieć włosy mówi ośmiolatka.

Twierdzi, że nie było jej żal ściąć włosy. Co więcej, 
zamierza to powtórzyć za około trzy lata, gdy ponownie osiągną 
wymaganą długość.  

Teraz rodzice ustalą fundacją w jaki sposób i gdzie prze-
słać włosy. Karina ma tylko jedną prośbę z nimi związaną.

- Chciałabym, by trafiły do dziewczynki – mówi nieśmiało.
Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Ostatnie pożegnanie

Pożegnano pracownika 
samorządowego i społecznika

Dobroczynność

Oddała swoje włosy chorym na 
białaczkę

Z ŻYCIA GMINY
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W piątek, 19 czerwca, w Parafii 
Lutkówka obchodzono uroczyście setną 
rocznicę postawienia figury Serca Pana 
Jezusa. Znajduje się ona w pobliżu 
świątyni, od strony północno -wschod-
niej. W 1920 roku została postawiona 
z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. 
Wacława Wolskiego, który w pamięci 
mieszkańców Lutkówki zachował się też 
jako budowniczy i organizator miejscowej 
szkoły powszechnej. 

W homilii piątkowej (popołu-
dniowej) Mszy Świętej obecny proboszcz, 
ks. prałat Zbigniew Chmielewski, 
wspominał zasługi swego wielkiego 
poprzednika. Po zakończeniu Euchary-

stii proboszcz poprowadził procesję pod 
figurę, gdzie odmówiona została litania, 
a także Akt Poświęcenia Rodzaju Ludz-
kiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Proboszcz dokonał ponownego 
poświęcenia figury, a także pobłogo-
sławił wszystkich, którzy uczestniczyli 
w obchodach. Zapowiedział ponadto, 
że niebawem na podstawie figury obok 
tablicy, upamiętniającej jej postawienie, 
zostanie też umieszczona informacja 
o odbytych obchodach setnej rocznicy. 

Mieszkańcy Lutkówki znani są 
z przywiązania do tradycji i historii. 
Pamiętają o swojej przeszłości i są z niej 
dumni. Obchody setnej rocznicy przy-
świątynnej figury są tego najlepszym 
potwierdzeniem. Obecnie z inicjatywy 
lokalnych pasjonatów historii trwają 
przygotowania do wydania monografii 
Lutkówki i sąsiednich miejscowości, 
wchodzących w skład Parafii. 

MM

Rocznica

Parafia Lutkówka - tak 
należy dbać o swoją 
historię
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 W połowie czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Zlewni Krainy Jeziorki wydało pierwszy numer 
czasopisma „Kraina Jeziorki”, które w ciekawy sposób będzie 
przybliżać Czytelnikom tradycję, kulturę, sztukę, historię 
oraz wyjątkowych ludzi i miejsca na obszarze krainy rzeki 
Jeziorki. Warto dodać, że teren ten obejmuje również gminę 
Mszczonów.
 W każdym numerze pojawi się wiele interesujących 
treści: wywiad, felieton oraz artykuły przedstawiające inspi-
rujących ludzi z terenów związanych z krainą Jeziorki. Podpo-
wiemy, jak aktywnie spędzić weekend na szlaku, opowiemy 
o lokalnych biznesach, zaprezentujemy niezwykłe fotografie 
ukazujące piękno naszego regionu. Odkryjemy również ciekawe 
miejsca, do których koniecznie trzeba się wybrać, ale będą to 
niestandardowe propozycje. Zaprezentujemy sztukę i kulturę 

na najwyższym poziomie przedstawiając znamienite postacie 
i ich dzieła. Pojawią się również kulinaria charakterystyczne dla 
tego obszaru, inspirowane lokalnymi produktami i tradycjami 
i bogata historia tych terenów.
 Całość uzupełniona będzie wspaniałymi zdjęciami, które 
wraz z treścią będą stanowiły najważniejszy element budujący 
charakter czasopisma. Do współpracy zatrudniliśmy lokalnych, 
szanowanych fotografów, którzy przez cały rok fotografują 
piękno Krainy Jeziorki.
 W pierwszym numerze gościliśmy Józefa Wilkonia, świa-
towej sławy mistrza ilustracji i rzeźby, opowiedzieliśmy o feno-
menie Grójecko-Piaseczyńskiej Kolejki Wąskotorowej, zajrze-
liśmy do pracowni artysty ludowego Eugeniusza Węgiełka, 
którego jedna z rzeźb jest nawet w kolekcji Watykanu, pozna-
liśmy historię Karola Wójcickiego, najbardziej znanego w Polsce 
popularyzatora kosmosu, zajrzeliśmy w zakurzone archiwa 
historii dworu Ryxów, przyjrzeliśmy się niesamowitej przyro-
dzie Skarpy Jeziorki, a także odwiedziliśmy stolarską pracownię 
Alicji w Krainie Drewna, Tęczową Pasiekę słynącą z wyśmie-
nitego miodu oraz poznaliśmy historię starych odmian jabłek 
z Tarczyna. 

 Lista miejsc w gminie Mszczonów, w których 
dostępne jest czasopismo:
- Urząd Miejski w Mszczonowie,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Gminne Centrum Informacji,
- Termy Mszczonów.
 Pismo wydawane przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Zlewni Krainy Jeziorki, lokalnej orga-
nizacji działającej na południe od Warszawy na 
obszarze zlewni rzeki Jeziorki. Tworzy je 10 gmin, 
w tym Mszczonów, wraz z 3 powiatami. Celem dzia-
łania jest wspieranie działań samorządowych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospo-
darczego na terenie działania Stowarzyszenia, 
a w szczególności szeroko pojętą ochroną środo-
wiska obszaru zlewni rzeki Jeziorki, gdyż pierwszo-
planowymi zadaniami są: zahamowanie degradacji 
środowiska, kontynuacja procesu oczyszczania wód 
i obszaru zlewni rzeki Jeziorki i całościowe uregu-
lowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
działania Stowarzyszenia.
 Kraina Jeziorki to malowniczy region poło-
żony na południe od Warszawy, który wyznacza 
rzeka Jeziorka i jej zlewnia. Na jej terenie powstało 
ponad 400 km szlaków rowerowych, wodny szlak 
kajakowy, szlaki piesze i biegowe.  Można tu 
nie tylko aktywnie i miło spędzić weekend, ale 
też przeżyć prawdziwą przygodę, wziąć udział 
w ciekawym wydarzeniu, obcować z dziką naturą, 
zobaczyć wiele pięknych, zabytkowych i inspirują-
cych miejsc, poznać tradycję i kulturę regionu, a na 
koniec dobrze zjeść. 
Odkryj z nami piękno Krainy Jeziorki!

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Krainy 
Jeziorki

Organizacje pozarządowe

Nowy tytuł prasowy „Kraina Jeziorki” 
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Egzaminy maturalne w tym roku miały się rozpocząć 
tradycyjnie po trzech dniach świątecznych, 4 maja. Jeszcze wcze-
śniej, bo w okresie 21-23 kwietnia, swoją wiedzę sprawdzać 
mieli ósmoklasiści. Z uwagi na obostrzenia rządowe wszystkie 
placówki edukacyjne w Polsce zamknięto już 12 marca. Nie 
odbywały się lekcje, nie odbyły się także planowane w tych 
terminach sprawdziany wiedzy absolwentów szkół podstawo-
wych i średnich.

Tegoroczne egzaminy dojrzałości rozpoczęły się dopiero 
8 czerwca i trwały prawie do końca tego miesiąca.  Swoje 
zmagania maturalne abiturienci zaczęli od języka polskiego, 
który zdawali w formie pisemnej. Egzamin składał się z dwóch 
części. W pierwszej uczniowie musieli wykazać się umiejętnością 
czytania ze zrozumieniem. Tegoroczni abiturienci zmierzyli się 
z tekstem o sztuce przekonywania, fragmentem książki filozofa 
Józefa Tischnera oraz cytatem z „Pana Tadeusza”. Drugą częścią 
egzaminu maturalnego z języka polskiego jest praca pisemna. 
Czerwcowi maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy 
nawiązywał do przytoczonego fragmentu „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego i dotyczył wpływu elementów fantastycznych 
na przesłanie tego dramatu. Oczywiście, zadaniem maturzy-
stów było odniesienie się do całej lektury oraz jeszcze przynaj-
mniej jednego tekstu kultury. Drugi temat dotyczył interpretacji 
wiersza Anny Kamieńskiej „Daremne”.

Dzień później abiturienci zmierzyli się z kolei z łamigłów-
kami matematycznymi a wśród obowiązkowych przedmiotów 
pisemnych czekał ich także egzamin z języka obcego nowożyt-
nego. Dodatkowo, każdy absolwent szkoły średniej musiał także 
przystąpić do sprawdzianu wiedzy z wybranego przez siebie 
przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Z uwagi na sytuację 
w kraju odwołano matury w formie ustnej. Zwyczajowo spraw-
dzają one wiedzę o mowie ojczystej oraz znajomość posługi-
wania się językiem obcym. 

Oczywiście, nietypowy, bo czerwcowy, egzamin matu-
ralny, zdawali także uczniowie szkół średnich działających na 
terenie Mszczonowa. W Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych 

Szeregów deklarację ubiegania się o świadectwo dojrzałości 
złożyło dwudziestu trzech uczniów. Maturę zdawali także 
abiturienci z Zespołu Szkół. Łącznie do egzaminu przystąpić 
miało pięćdziesięciu uczniów – ekonomistów, spedytorów, 
hotelarzy, ogrodników i architektów krajobrazu. 

Kwietniowe egzaminy ósmoklasistów również zostały 
przeniesione na czerwiec. Ich zdawanie absolwenci szkół 
podstawowych rozpoczęli we wtorek, 16 czerwca, od spraw-
dzianu wiedzy z zakresu języka ojczystego. W ciągu dwóch 
godzin uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące 
zamieszczonych tekstów oraz napisać wypracowanie. W tego-
rocznym arkuszu egzaminacyjnym znalazły się fragmenty „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza oraz utworu „Artysta” Sławomira 
Mrożka oraz popularnonaukowy artykuł Małgorzaty Smoczyń-
skiej „Życie z pasją”. Uczniowie musieli również napisać ogło-
szenie dotyczące spotkania z interesującym człowiekiem. 
Wśród dwóch tematów wypracowań znalazło się opowiadanie 
o poznaniu bohatera jednej z lektur obowiązkowych oraz prze-
mówienie dotyczące książek jako źródła mądrości. 

Egzamin ósmoklasisty w gminie pisali uczniowie dwóch 
placówek – mszczonowskiej i osuchowskiej, ponieważ tylko one 
kształcą najstarsze roczniki. W miejskiej szkole podstawowej do 
egzaminu przystąpiło siedemdziesięciu czterech wychowanków 
trzech klas. Dwudziestu uczniów zdawało egzamin ósmoklasisty 
w osuchowskiej placówce.

Dagmara Bednarek, GCI

Edukacja

Czerwiec miesiącem… matur 
i egzaminów

Matura ZS

Egzamin SP MszczonówMatura LO
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W roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Liceum 
Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie we 
współpracy z Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr 
Niepokalanek w Szymanowie ogłosiło konkurs literacki dla 
uczniów szkół średnich. Spośród 20 prac wyłoniono laureatów 
w kategorii poezja i proza. 

W kategorii poezja III miejsce zdobyła uczennica LO 
Mszczonów Anna Gajda. Autorem najlepszej prozy został z kolei 
Piotr Cabaj, także z lokalnej placówki.

Do organizacji konkursu przyczynili się sponsorzy nagród 
rzeczowych: Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
Przedsiębiorstwo Pamavi, PU Strynio, Art-Moto oraz Darczyńcy 
pragnący zachować anonimowość.

LO Mszczonów 

LO Mszczonów

Konkurs literacki dla uczniów szkół 
średnich

SP Mszczonów

SKO Mszczonów - sukces w konkursie 
85 lat SKO 

W tym roku szkolnym przypadało 85-lecie Szkolnych Kas 
Oszczędności. Z tej okazji od listopada 2019 do kwietnia 2020 
trwał ogólnopolski konkurs organizowany przez Bank PKO BP. 

Głównym celem turnieju była promocja praktycznej 
edukacji finansowej w szkołach. W tym czasie szkoły musiały 

MERKURIUSZ SZKOLNY
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pozyskać jak największą liczbę nowych SKOwiczów oraz zorga-
nizować wiele kiermaszów czy loterii a zebrane z nich środki 
wpłacić na specjalne konkursowe konto. 

Do zmagań zgłosiło się prawie 200 placówek eduka-
cyjnych z całego kraju, w tym, oczywiście, nasz Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Placówki 
zostały podzielone na 3 ligi, w zależności od liczby uczniów. 
Mszczonowska podstawówka znalazła się w 3 lidze i rywalizo-
wała z 54 szkołami. 

W czasie trwania konkursu SKO bardzo aktywnie praco-
wało. Zostało zorganizowanych wiele ciekawych lekcji przedsię-
biorczości, szczególnie w klasach I-III, akcji promocyjnych oraz 
kiermaszów pierniczków, ciast czy galaretek. W rezultacie SKO 
Mszczonów zdobyło nagrodę I stopnia i zestaw 5 robotów oraz 
akcesoria do nauki robotyki. Nagrody trafią do szkół zapewne 
dopiero w wakacje i od września będą uatrakcyjniać zajęcia 
w zwycięskich placówkach. 

Przed nami kolejny, ogólnopolski konkurs, podsumowu-
jący cały rok edukacyjny i mimo, że nie chodzimy do szkoły, cały 
czas działamy, co można zaobserwować na platformie interne-
towej Szkolne Blogi. Trzymajcie kciuki za nasze SKO!

SKO Mszczonów
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Z okazji przypadającego w dniu 26 maja Dnia Mamy 
dzieci z klasy pierwszej na zajęciach edukacji technicznej pod 

kierunkiem pani Grażyny Frelik, wykonały róże dla swoich mam. 
Za instruktaż posłużył im film.

Wykonane kwiaty są przepiękne i oddają miłość, jaką 
pociechy żywią do swoich drogich matek. Oprócz róż dzieci skła-
dają Kochanym Mamusiom z serca płynące życzenia: dobrego 
zdrowia, dużo optymizmu i spełnienia wszystkich marzeń.

Grażyna Frelik

PSP Bobrowce

Róża dla Mam

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Edukacja

Niezwykły rok szkolny, niezwykłe jego 
zakończenie

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego biorą udział w akcji 
,,Kartka dla medyka”. Akcja ma na celu wesprzeć służbę 
medyczną, która odgrywa znaczącą rolę w walce z korona-
wirusem. Dzieci odpowiedziały na zachętę wychowawczyni 
Eweliny Olesińskiej i wspólnie z rodzicami przygotowali prze-
piękne karki.

Ewelina Olesińska

PSP Bobrowce

Kartka dla medyka

Nietypowy był ten rok szkolny i takie też było jego zakoń-
czenie. Zamiast wspólnego świętowania odbyły się tylko kame-
ralne spotkania wychowawców, ich podopiecznych oraz dyrek-
torów placówek. Nie zmienia to faktu, że wszyscy uczniowie 
z terenu gminy mogą już śmiało powiedzieć „witajcie wakacje!”. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Makla-
kiewicza w Mszczonowie w tym roku swoje świadectwa odbie-
rali aż w sześciu punktach na terenie obydwu części placówki. 
Dodatkowo, najliczniejsze oddziały robiły to podzielone po to, 
by uniknąć zbierania się większej liczby osób w jednym miejscu. 
Gratulacjom towarzyszył szum wentylatorów a wychowawcy 
wręczali świadectwa w rękawiczkach i maseczkach ochron-
nych. Zamiast tradycyjnych uścisków i pożegnań dziękowano 
sobie symbolicznym przybiciem łokciami. Część zakończeń roku 
odbyła się także przed obiektem, szczególnie wówczas, gdy 
najmłodszym towarzyszyli ich opiekunowie. Klasy VIII, które 
zakończyły edukację w szkole podstawowej, pożegnali nauczy-
ciele, wykonując dwa utwory napisane specjalnie dla nich na 
tę okazję.

Podczas zakończeniu roku Puchary Mistrza Oszczędzania 
odebrali najbardziej aktywni SKOwicze ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie. W klasach I - III był to Alan Wójcik z klasy Ib, 
a w kategorii IV-VI - Wiktor Szczygielski z klasy Va. Uczniowie ci 
mieli najwięcej wpłat na swoje konta, brali też udział w konkur-
sach organizowanych przez SKO Mszczonów

Wyjątkowy rok edukacyjny zakończono w Szkole Podsta-
wowej w Lutkówce. Choć obecność podczas odbioru świadectw 
nie była obowiązkowa, to jednak czwartoklasiści pojawili się 
niemal w komplecie. Wszystko za sprawą najwyższej średniej 
w szkole. Uczniowie czwartej klasy osiągnęli imponujący wynik 
4,76. Wśród nich znalazło się też dwóch uczniów, którzy osią-
gnęli najwyższą średnią w szkole. Tradycją już jest, że nagrodą za 
takie osiągnięcie jest statuetka imienia Alicji Krawczyk. Dziew-
czynka była pierwsza uczennicą szkoły, która otrzymała tego 
typu nagrodę. Niestety, zginęła tragicznie w wypadku samocho-
dowym. Od tej pory nagroda nosi jej imię. W tym roku statuetki 
powędrowały do Dominika Soszalskiego i Konrada Dębskiego. 

Podziękowania, w formie listów gratulacyjnych, odebrali 
też rodzice uczniów, którzy otrzymali świadectwa z biało-czer-
wonym  paskiem. Na wychowanków czekały też nagrody książ-
kowe, nie tylko za wyniki w nauce, ale też za stuprocentową 
frekwencję, czytelnictwo czy osiągnięcia sportowe. 

W Szkole Podstawowej w Osuchowie zakończenie 
roku odbywało się podobnie jak w innych placówkach a świa-
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dectwa rozdawane były z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Podwójnie wyjątkowy charakter koniec roku miał dla uczniów 
klas ósmych. 

W Piekarach również zakończenie roku podzielono 
na części, aby było bezpiecznie. W szkolnej sali po raz ostatni 
zebrali się najstarsi uczniowie. Z rąk dyrektor odbierali nagrody 
książkowe oraz świadectwa. Drobne upominki przygotowała też 
Rada Rodziców. Najważniejsze tego dnia były, oczywiście, świa-
dectwa. Rodzicom uczniów z najlepszymi wynikami przekazano 
też listy gratulacyjne.

W Szkole Podstawowej we Wręczy klasowego zakoń-
czenia roku nie było. Każde z dzieci odbierało świadectwo indy-
widualnie. Jak w innych szkołach tak i tutaj dzieci tęsknią już za 
wspólną zabawą i rozmowami na szkolnych korytarzach. 

Wszystkim podopiecznym gminnych i powiatowych szkół 
położonych na Ziemi Mszczonowskiej życzymy, by, pomimo 
wszystko, rozpoczęte już lato było wspaniałe.  Niech spotykają 
Was pozytywne przygody, przybywa ciekawych umiejętności 

i czasu do realizowania pasji. Wypoczywajcie i korzystajcie 
z uroków lata, by nabrać energii do kolejnego spotkania w szkol-
nych murach.

MM

Złota „dziesiątka” uczniów Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 2019/20
1 5,75 promowany z wyróżnieniem Nowis Agnieszka 6C
1 5,75 promowany z wyróżnieniem Potasiak Weronika Michalina 6C
2 5,67 promowany z wyróżnieniem Dobrzyńska Lena 6A
3 5,64 promowany z wyróżnieniem Kaczorowska Zofia 4C
4 5,58 promowany z wyróżnieniem Dąbrowska Weronika Natalia 6E
4 5,58 promowany z wyróżnieniem Pawlak Amelia 6A
4 5,58 promowany z wyróżnieniem Traczyk Amelia 6A

MERKURIUSZ SZKOLNY
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5 5,50 promowany z wyróżnieniem Dąbrowski Mikołaj Bartłomiej 5D
5 5,50 promowany z wyróżnieniem Kulicka Marcelina 6A
5 5,50 promowany z wyróżnieniem Matusiak Oliwia 6A
5 5,50 promowany z wyróżnieniem Owczarek Amelia 6E
5 5,50 promowany z wyróżnieniem Siatkowski Jakub 5B
5 5,50 promowany z wyróżnieniem Szczepańska Julia 6E
5 5,50 promowany z wyróżnieniem Tęcza Wojciech Piotr 6B
6 5,45 promowany z wyróżnieniem Kubiak Błażej 4C
7 5,44 ukończył szkołę z wyróżnieniem Gołyńska Gabriela 8A
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Górzyńska Zuzanna 6E
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Kobierska Maja Martyna 5F
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Malowaniec Aleksy 6B
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Matysiak Marcjanna 5E
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Osial Maja 5C
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Siatkowska Klaudia 6B
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Smulska Olga 6B
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Włodarczyk  Martyna Anna 5B
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Zdulski Kacper 5C
8 5,42 promowany z wyróżnieniem Żaboklicka Zofia 5D
9 5,36 ukończył szkołę z wyróżnieniem Makulska Alicja 8B
9 5,36 promowany z wyróżnieniem Markus  Nadia 4A
9 5,36 ukończył szkołę z wyróżnieniem Sadowska Martyna Dobrawa 8B
10 5,33 promowany z wyróżnieniem Jędruszczak Krzysztof 5B
10 5,33 promowany z wyróżnieniem Wacławek Szymon 6C
11 5,29 promowany z wyróżnieniem Gadomska Marcelina 7B
11 5,29 promowany z wyróżnieniem Nalej Maciej 7A
11 5,29 promowany z wyróżnieniem Szustkiewicz Kacper 7A
11 5,29 ukończył szkołę z wyróżnieniem Zielińska Gabriela 8B
12 5,27 promowany z wyróżnieniem Sosnowska Maria 4A
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Chuchra Zuzanna 5A
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Czyżewicz Gniewomir Robert 5F
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Kociszewski Ksawery 6C
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Nowakowska Martyna Kinga 5F
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Piotrowska Amelia 6B
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Siekierski Kacper Piotr 5F
13 5,25 promowany z wyróżnieniem Wojtczak Jan 5C
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Korczak Aleksandra Anna 4B
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Kowalczyk Dominika 4A
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Kulicka Patrycja 4A
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Laskowski Michał 4A
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Popczyk Natalia Alicja 4B
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Ptasiński Jakub Damian 6A
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Rzążewska Gabriela 4B
14 5,18 promowany z wyróżnieniem Sypulski Mateusz 4D
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Jankowska Julia Izabela 6D
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15 5,17 promowany z wyróżnieniem Neblik Denis Patryk 5C
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Radkiewicz Kamila 5A
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Rogoziński Wiktor 6B
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Strzelecka Kinga 5A
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Święconek Katarzyna 5F
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Tomaszewski Mateusz 6C
15 5,17 promowany z wyróżnieniem Wojtczak Szymon 6B
16 5,14 promowany z wyróżnieniem Kok Krzysztof Edward 7A
17 5,11 ukończył szkołę z wyróżnieniem Młynarska Nikola, 8A
17 5,11 ukończył szkołę z wyróżnieniem Świderska Marika 8A
18 5,09 promowany z wyróżnieniem Dziża Patrycja 4A
18 5,09 promowany z wyróżnieniem Jarząbek Alicja 4A
18 5,09 promowany z wyróżnieniem Piekarek Gabriel 4B
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Banasiewicz  Antonina 5E
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Jakubiak Natalia Róża 6D
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Jankowska  Maja 5D
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Karolewska Oliwia 5A
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Kuran Weronika 5E
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Mirgos Oliwier Józef 5C
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Sielska Maria Izabela 5C
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Sosnowska Hanna 6C
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Wasik Aleksandra Natalia 5F
19 5,08 promowany z wyróżnieniem Zdybski Mariusz Krzysztof 5A
20 5,07 promowany z wyróżnieniem Tomaszewski Łukasz 7A
20 5,07 promowany z wyróżnieniem Zielonka Aleksander 7A
21 5,00 promowany z wyróżnieniem Adamczyk Laura 6E

5,00 promowany z wyróżnieniem Chałek Jakub Szymon 5A
5,00 promowany z wyróżnieniem Draniak Bartłomiej 4D
5,00 promowany z wyróżnieniem Iwanowicz Dominika Aleksandra 7C
5,00 promowany z wyróżnieniem Kosiński Aleksander Janusz 7A
5,00 ukończył szkołę z wyróżnieniem Krakowiak Filip 8A
5,00 promowany z wyróżnieniem Michalska Natalia Halina 5A
5,00 promowany z wyróżnieniem Niewolewska Martyna 5E
5,00 promowany z wyróżnieniem Osiadacz Zofia 6A
5,00 promowany z wyróżnieniem Pawłowska Laura Ewa 4A
5,00 promowany z wyróżnieniem Piotrowska Zuzanna 7B
5,00 promowany z wyróżnieniem Pyza Szymon 4A
5,00 promowany z wyróżnieniem Regulska Marta Nikola 4B
5,00 promowany z wyróżnieniem Rydzewska Wiktoria 5D
5,00 ukończył szkołę z wyróżnieniem Sałajczyk Weronika 8A
5,00 promowany z wyróżnieniem Słotwińska Emilia Stanisława 6C
5,00 ukończył szkołę z wyróżnieniem Supeł Weronika Ewelina 8C
5,00 promowany z wyróżnieniem Szkop Zuzanna Anna 4C
5,00 promowany z wyróżnieniem Wąsiewski Mateusz Patryk 7B

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Linia komunikacyjna Mszczonów – Bobrowce – Mszczonów
Od 1.07.2020 r. do 31.08.2020 r. na okres dwóch miesięcy wakacyjnych zostaje uruchomiona linia komu-
nikacyjna na trasie Mszczonów - Bobrowce - Mszczonów przez Wymysłów, Badów Górny, Piekary, Zimnice, 
Osuchów, Bobrowce I, Bobrowce II. Kursy będą się odbywały od poniedziałku do soboty zgodnie z załączonym 
rozkładem jazdy. Pierwszy kurs z Mszczonowa do Bobrowiec - wyjazd o 7:30, powrót z Bobrowiec do Mszczo-
nowa o 8:00, drugi kurs z Mszczonowa do Bobrowiec o 12:00, powrót z Bobrowiec do Mszczonowa o 12:30.

5,00 promowany z wyróżnieniem Wieteska Patrycja 6B
5,00 promowany z wyróżnieniem Wijatyk Filip Wiktor 5A
5,00 promowany z wyróżnieniem Wilk Natalia Andżelika 5C
5,00 promowany z wyróżnieniem Witalewski Franciszek 4C
5,00 promowany z wyróżnieniem Wrzodak Julia Anna 6E
5,00 promowany z wyróżnieniem Zawistowski Michał 6D
5,00 promowany z wyróżnieniem Ziółkowski Bartłomiej 6B

Na uroczystą akademię nie mogliśmy zaprosić najzdol-
niejszych i najpracowitszych do odebrania nagród i wyróżnień, 
stąd w takiej formie chcemy im pogratulować. 

Naszą listę zatytułowaliśmy Złota  dziesiątka,  ale umie-
ściliśmy na niej wszystkich uczniów i uczennice, którzy uzyskali 
średnią 5,00 i więcej (wszyscy oni otrzymają stypendia za wyniki 
w nauce).

Najwyższa średnia Agnieszki Nowis i Weroniki Potasiak, 
uczennic klasy VIc, to 5,75 (I msc.), Lena Dobrzyńska uczennica 
klasy VIa osiągnęła średnią 5,67 (II msc.), 5,64 uzyskała Zofia 
Kaczorowska uczennica klasy IVc (II msc). W klasach V najlep-

szymi uczniami ze średnią 5,50 są Mikołaj Dąbrowski i Jakub 
Siatkowski, a w klasach VII – Marcelina Gadomska, Marcin Nalej 
i Kacper Szustkiewicz ze średnią 5,29. 

Najwyższa średnia absolwentki Gabrieli Gołyńskiej to 
5,44. Kolejnymi z bardzo wysokimi wynikami są Alicja Makulska 
i Martyna Sadowska (5,36) oraz Gabriela Zielińska (5,29).

Za całokształt osiągnięć sportowych tytuły „Sportowych 
Absolwentów” nadano: Filipowi Krakowiakowi, Natalii Piotrow-
skiej, Marice Świderskiej i Agacie Zdzieszyńskiej.

Wszystkim gratulujemy i życzymy udanych wakacji!
SP Mszczonów
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PODZIĘKOWANIA, REKLAMY

 W związku 
z zamknięciem Pracowni 
Badań Rentgenowskich 
AMA-MED chciałabym 
serdecznie podziękować 
za zaufanie, którym 
przez lata jej funkcjono-
wania obdarzali mnie 
pacjenci, lekarze oraz 
Przychodnie Zdrowia. 
Wyrazy wdzięczności 
kieruję także do wszyst-
kich, którzy wspierali 
mnie w jej prowadzeniu 
– szczególnie mojej 
rodziny, współpracu-
jących ze mną lekarzy 
specjalistów, księgowych 
i stażystów. 

Anna Bednarek

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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INFORMACJE
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       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
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