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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 26 sierpnia 2020 roku, odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano spra-

wozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2020 r. a także podjęto uchwały m.in. 
w sprawie zmian budżetowych oraz zasad używania symboli gminy Mszczonów. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski.

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprawozdanie z funkcjonowania instytucji w pierw-

szych sześciu miesiącach br. złożyła główna księgowa Danuta 
Górniak. Omawiany okres był dla MOPS nietypowy z uwagi na 
ogólnokrajowe obostrzenia, związane z pandemią koronawi-
rusa. Pomimo utrudnień instytucja starała się normalnie reali-
zować swoje obowiązki. Wśród nich, tradycyjnie znajdowały 
się zadania własne gminy. Kategoria ta obejmuje m.in. opłaty 
za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, przeciw-
działanie przemocy w rodzinie, wypłatę zasiłków stałych, usługi 
opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne. W pierwszym półroczu 
2020 r. koszt tych działań wyniósł 1 321 926,14 zł, co oznacza 
wykonanie 45,11% zakładanego planu.

Zadania zlecone, które są realizowane przez MOPS, to 
m.in. wypłacanie świadczeń wychowawczych i rodzinnych, 
wydawanie Kart Dużej Rodziny oraz realizowanie funduszu 
alimentacyjnego. Wydatki na te działania w analizowanym 
okresie wyniosły 9 233 925,95 zł, co stanowiło 53,77% planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje 
zadania w oparciu o zespół pracowników, składający się z 27 
osób zatrudnionych na etacie oraz 6 współpracowników, 

świadczących usługi w oparciu o umowy zlecenia. W ramach 
swojej działalności MOPS współpracował z wieloma instytu-
cjami, służbami i organizacjami – m.in. z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, Stowarzyszeniem „Filos” 
(specjalistyczną placówką dla ofiar przemocy w rodzinie), 
komornikami sądowymi oraz szkołami podstawowymi i śred-
nimi. Po zakończeniu przedstawiania sprawozdania radny 
Ryszard Stusiński, jako przewodniczący komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa, poinformował o pozytywnej opinii, jaką 
zaprezentowany dokument uzyskał w trakcie obrad jego organu.

Tytuły honorowe i symbole gminy
Uchwały dotyczące zasad przyznawania tytułów „Hono-

rowy Obywatel Gminy Mszczonów” i „Zasłużony dla Gminy 
Mszczonów” przedstawiła sekretarz Małgorzata Badowska. 
Przed rozpoczęciem prezentowania sposobów ich nadawania 
przypomniała, że dotychczas pierwsze z tych wyróżnień przy-
znano burmistrzowi partnerskiego miasteczka Erding oraz prezy-
dentowi Lechowi Kaczyńskiemu. W gronie „Zasłużonych dla 
Gminy Mszczonów” znalazło się dotychczas 28 osób. Sekretarz 
Małgorzata Badowska omawiając uchwały podkreśliła, że odtąd 
tytuły te mogą być nadawane nie tylko osobom fizycznym, ale 
także organizacjom, firmom i instytucjom o szczególnych zasłu-
gach dla Ziemi Mszczonowskiej. W prezentowanych dokumen-
tach znalazły się również zapisy dotyczące procedur nadawania, 
kapituły przyznającej wyróżnienia, powodów ich odebrania 
a także przywilejów związanych z otrzymaniem honorowych 
tytułów. Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
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Oświaty i Spraw Społecznych oraz radny Ryszard Stusiński, 
poinformowali o pozytywnej opinii prowadzonych przez siebie 
organów dla obydwu uchwał.

W podsumowaniu głos zabrał przewodniczący RM 
Łukasz Koperski, który przypomniał, że radni minionej kadencji 
wraz z burmistrzem, postanowili uporządkować lokalne prawo. 
Wszyscy mieli nadzieję, że nowy statut gminy uda się opracować 
przed zakończeniem mandatów władz gminy. Prace zostały 
przerwane, ponieważ na szczeblu centralnym trwało opraco-
wywanie zmian ustawodawstwa dla samorządów. Dodatkowo, 
zawarty w statucie wizerunek obowiązującego herbu Mszczo-
nowa spotkał się z negatywną opinią Komisji Heraldycznej. 
Proces opracowywania jego nowego wzoru był działaniem 
długotrwałym i skomplikowanym, które kontynuowano już 
w nowej kadencji władz samorządowych.

W kwestii honorowych tytułów, przewodniczący Łukasz 
Koperski podkreślał, że kluczową zmianą było wprowadzenie do 
ich nazw „gminy Mszczonów” zamiast „miasta Mszczonowa”. 
W ten sposób wyróżnienia te będą przyznawane za szczególne 
zasługi dla całego obszaru lokalnego samorządu. 

Przewodniczący, opowiadając o zasadach, które przy-
świecały władzom przy wprowadzaniu zmian w nadawaniu 
honorowych tytułów, podkreślał, że specjalna kapituła będzie 
dbać o to, by wyróżnienia te się nie zdewaluowały. Taka sama 
idea przyświecała uchwałodawcom podczas wprowadzania 
zapisów o przyczynach odebrania nadanych odznaczeń. Prze-
wodniczący opowiedział także o przywilejach, które wiązać się 
będą z posiadaniem honorowych tytułów a także fundowa-
nych przez gminę okolicznościowych tablicach na nagrobkach 
zmarłych, którzy zostali w ten sposób wyróżnieni za życia lub 
po śmierci. Przemawiając, radny Łukasz Koperski podkreślił 
także, że cenną zmianą będzie także możliwość nadawania 
honorowych tytułów zasłużonym organizacjom, firmom czy 
instytucjom. Przewodniczący RM wyraził nadzieję, że najbliższe 
wręczenie wyróżnień będzie możliwe podczas uroczystości 
z okazji jubileuszu 30-lecia restytucji samorządności w Polsce.

Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła również 
uchwałę dotyczącą wykorzystania symboli gminy. Jak poinfor-
mowała, z organizacjami, które będą chciały posługiwać się 
nowym herbem Mszczonowa, podpisywana będzie stosowna 
umowa. Za proces udzielania zgód odpowiedzialne będzie 
Gminne Centrum Informacji.

Podjęte uchwały
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak, 

zaprezentowała uchwałę dotyczącą opłat za gospodarowanie 
odpadami od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Zgodnie 
z jej zapisami za śmieci segregowane będzie ona wynosić 
miesięcznie 28 zł od każdego domownika. W przypadku, 
gdy odpady nie będą rozdzielane zgodnie z obowiązującymi 
zasadami, stawka będzie wyższa – 56 zł. Właściciele nierucho-
mości kompostujący śmieci mogą liczyć na comiesięczną ulgę 
w wysokości 3 zł od opłaty za każdego domownika. Naczelnik 
Renata Wolak przedstawiła także przyczyny określenia nowych 
cen za gospodarowanie odpadami, z których wszystkie są nieza-
leżne od gminy.

Przewodniczący Łukasz Koperski i radny Ryszard 
Stusiński podkreślali, że w trakcie obrad Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa uchwała ta otrzymała pozytywną opinię, 
jednak poprzedziła ją aktywna dyskusja zgromadzonych, którzy 
wyrażali swoje wątpliwości dotyczące zapisanych w doku-
mencie kwot. Niestety, uplasowanie ich na takim poziomie 
było koniecznością związaną z ceną za usługi firmy odbierającej 
śmieci od mieszkańców gminy, która jako jedyna zgłosiła się do 
ogłoszonego przetargu, proponując swoje usługi.

Naczelnik Renata Wolak omówiła również uchwałę doty-
czącą ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów. Jej podjęcie 
wynika z ustawowego obowiązku przygotowywania pełnych 
dokumentów tego typu po wprowadzeniu do nich zmian. Wice-
przewodniczący Waldemar Suski pytał o obowiązek składania 
nowych deklaracji przez mieszkańców w wyniku zmian stawek 
za odbiór odpadów. Jak poinformowała naczelnik Renata Wolak, 
nie będzie takiej konieczności a wszyscy właściciele nierucho-
mości otrzymają zawiadomienie o nowej wysokości opłat.

Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych Ewa Zielińska przedstawiła 
uchwałę dotyczącą określenia średniej 
ceny paliwa, która uprzednio została 
przedstawiona do konsultacji społecz-
nych.

Małgorzata Krześniak, zastępca 
naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego, zaprezentowała uchwałę doty-
czącą zawarcia kolejnej umowy dzier-
żawy z dotychczasowym dzierżawcą. 
Przedłużenie obejmie kolejne trzy lata 
a działka, której dotyczy, położona jest 
w Mszczonowie. 

Naczelnik Wydziału Finanso-
wo-Budżetowego Aneta Ciechańska-
Gołyńska omówiła uchwałę w sprawie 
skargi na działalność burmistrza. Przed-
miotem zażalenia były dwa postano-
wienia wydane przez włodarza gminy, 
które dotyczyły pokrycia przez skar-
żących kosztów rozgraniczenia nieru-
chomości. Jak poinformował prze-
wodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji radny Andrzej Osial, skarga 
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została uznana za bezzasadną. Naczelnik Aneta Ciechańska-
Gołyńska przedstawiła także kolejne uchwały, dotyczące zmian 
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu na opracowanie 
projektu budowlanego „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu 
drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka 
– granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami.

Zastępca naczelnik Małgorzata Krześniak przedstawiła 
uchwałę w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Zażalenie dotyczy miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty 
miejscowości Wręcz i Wręcza A.

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

przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne, które doty-
czyło gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola Nr 1 za 
miniony rok oraz pierwsze półrocze br. W wyniku analizy nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Jak dowiedzieli się zebrani, w okresie pomiędzy sesjami 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek wydał 7 zarządzeń dotyczących 
m.in. zmian budżetowych, powołania komisji przetargowej 
oraz egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy 
stopień zawodowy.

Włodarz poinformował, że dobiega końca budowa 
zakładu amerykańskiej firmy Corning Optical Communica-
tions, która zajmuje się produkcją kabli światłowodowych. 
Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim ok. 200 osób. Wkrótce 
powstaną także nowe inwestycje zewnętrzne, m.in. nowa hala 

firmy Maersk. We wrześniu rozpoczną się odbiory na budowie 
Deepspot – najgłębszego na świecie basenu dla nurków. Jeśli 
wypadną one pozytywnie, obiekt zostanie otwarty najprawdo-
podobniej w październiku br.

We wrześniu rozpocznie się obowiązkowy Powszechny 
Spis Rolny, który potrwa do końca listopada. Kończą się prace na 
terenie przykościelnych błoni oraz skwerze przy osiedlu Dwor-
cowa I a także budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żyrardow-
skiej, Rawskiej i Nowy Rynek. Burmistrz zapowiedział również, 
że zmodernizowany zostanie Plac Piłsudskiego a trzy koncepcje 
jego zagospodarowania zostaną przedłożone do zaopiniowania 
mieszkańcom za pomocą strony internetowej gminny oraz 
profilu na Facebooku.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
Jako pierwszy w tej części obrad wystąpił radny Mirosław 

Wirowski, który przypomniał postać dawnego proboszcza parafii 
farnej, księdza doktora Henryka Napiórkowskiego, apelując, by 
został on patronem mszczonowskich błoni. Burmistrz obiecał 
zastanowić się nad propozycją oraz przedstawić ją do oceny 
mieszkańcom. Przewodniczący Łukasz Koperski wyraził zadowo-
lenie, że społeczeństwo będzie mogło się wypowiedzieć odno-
śnie koncepcji zagospodarowania Placu Piłsudskiego a także 
nazwy przykościelnego parku.

Radny Mirosław Wirowski pytał także o konieczność 
zachowania ustawionego ogrodzenia błoni. W odpowiedzi 
burmistrz poinformował, że zostało ono zamontowane dla 
bezpieczeństwa dzieci, które w przyszłości będą bawiły się 
w parku, położonym w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Radna 
Barbara Gryglewska powiedziała, że w trakcie wywiadów 
z seniorami okazało się, że dawniej błonia były ogrodzone 
a nawet posiadały zamykaną na kłódkę furtkę. Burmistrz zapo-
wiedział, że jeżeli parkan okaże się niepotrzebny, to zostanie 
rozmontowany i wykorzystany w innym miejscu.

Radny Ryszard Stusiński w imieniu mieszkańców ul. 
Józefpolskiej prosił o zamontowanie na niej progu zwalnia-
jącego. Włodarz gminy obiecał podjąć stosowne kroki. Prze-
wodniczący pytał o środki przeznaczone na dodatkowe patrole 
policyjne w związku z brakiem działań dotyczących nieprawidło-
wości w ruchu drogowym na ulicy Grójeckiej. Burmistrz obiecał 
rozwiązanie tego problemu.

Radny Andrzej Osial, w imieniu mieszkańców sąsiadują-
cych ze zbiornikiem wodnym we Wręczy przy ul. Szkolnej, prosił 
o interwencję u właścicieli Park of Poland, którzy powinni skosić 
chwasty na przylegającym terenie. W odpowiedzi burmistrz 
poinformował, że obszar ten jest wciąż własnością firmy 
Budokrusz, do której skieruje stosowne pismo o uporządko-
wanie okolic zbiornika wodnego. Na zakończenie obrad radny 
Andrzej Osiński pytał o możliwość przymuszenia właścicieli 
zaniedbanych działek w gminie do chociaż corocznego koszenia 
porastających posesje roślin. 

Dagmara Bednarek, GCI

Koledze

Mariuszowi Sobierajowi

wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia i otuchy

w tych najtrudniejszych chwilach

z powodu śmierci

MAMY

składają

    Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
wraz z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 
Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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Głównymi  tematami  posiedzenia Komisji  były  analizy  funkcjo-
nowania  gminnej  oświaty  oraz  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej.  Spotkanie  otworzyła  jej  przewodnicząca,  radna 
Barbara  Gryglewska.  W  Apracach  uczestniczyli  także  człon-
kowie:  radny Piotr Chyła,  radna Katarzyna Ciećwierska,  radny 
Krzysztof  Krawczyk,  rady Andrzej Osial,  radny Andrzej Osiński 
i  radny  Waldemar  Suski.  Gościnnie  w  obradach  udział  wziął 
również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Gminna oświata
O wydatkach na edukację najmłodszych mieszkańców 

Ziemi Mszczonowskiej w pierwszym półroczu 2020 r. opowie-
działa główna księgowa Centrum Usług Wspólnych Barbara 
Musiej. Bieżące koszty w siedmiu gminnych placówkach oświa-
towych w analizowanym okresie wyniosły ponad 11 mln zł. 
Oprócz sześciu „podstawówek” gmina prowadzi bowiem także 
miejskie przedszkole. Najwięcej z wydatkowanych środków 
zostało przeznaczone na funkcjonowanie SP Mszczonów – 
największej z lokalnych szkół. Edukacyjny budżet w Mszczo-
nowie, to również dotacje dla dwóch przedszkoli oraz klubów 
malucha, które są prowadzone przez osoby prywatne.

Sprawozdanie z przygotowań do nowego roku szkolnego, 
który będzie rozpoczęty z zastosowaniem rządowych ograni-
czeń sanitarnych, przedstawiła dyrektor CUW Ewa Zielińska. 
W roku edukacyjnym 2020/2021 sieć placówek oświatowych 
gminy Mszczonów będzie składała się z trzech szkół o struk-
turze 1---I-VIII (w Mszczonowie, Lutkówce i Piekarach), dwóch 
z klasami I-III (we Wręczy i Bobrowcach) oraz jednej z oddzia-
łami IV-VIII (w Osuchowie). W sześciu „podstawówkach” oraz 
miejskim przedszkolu od 1 września uczyć się będzie łącznie 
1 523 podopiecznych.

Jak zapewniała dyrektor CUW, gminne placówki są przy-
gotowane kadrowo do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 
w normalnym trybie. Opracowano także niezbędne procedury, 
które zapewnią bezpieczeństwo w istniejącej sytuacji zagro-
żenia zakażeniem koronawirusem. W ramach sprawozdania 
dyrektor Zielińska przedstawiła także liczebność poszczególnych 
szkół i ilość oddziałów w każdej z placówek a także dane doty-
czące zatrudnienia. Omówiła również prace remontowe, które 
przeprowadzano w szkołach w okresie wakacyjny, by w pełni 
przygotować je na nadchodzący rok edukacyjny.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał 
o wewnętrzną analizę wyników egzaminów ósmoklasisty. 
Dyrektor Zielińska poinformowała, że oceny osiągnięć uczniów 
będą dokonywane na najbliższych, sierpniowych Radach Peda-
gogicznych, po otrzymaniu oficjalnych wyników z Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Barbara Gryglewska pytała 
o dynamikę liczebności uczniów klas pierwszych szkół podsta-
wowych. Dyrektor CUW obiecała przygotować radnym dane 
dotyczące tego tematu. Radna była także zainteresowana funk-

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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cjonowaniem klas specjalnych. W odpowiedzi Ewa Zielińska 
poinformowała, że oddziały takie są organizowane dla dzieci, 
które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale 
mogą uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej. Uczniowie tacy 
mają np. inne wymagania programowe i zwiększoną liczbę zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych.

Radny Andrzej Osiński pytał o to, czy w związku 
z pandemią w mszczonowskiej szkole planowane jest nauczanie 
normalne, czy też w podziale klas na mniejsze grupy. W odpo-
wiedzi dyrektor Zielińska powiedziała, że na ten moment 
edukacja będzie prowadzona w sposób standardowy, ale 
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. O szczegóło-
wych wytycznych organizacyjnych dla szkół w związku z zagro-
żeniem koronawirusem opowiedział także burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek. 

Działalność MOPS
Sprawozdanie z funkcjonowania instytucji w pierwszym 

półroczu 2020 r. w imieniu dyrektor jednostki złożyła główna 
księgowa Danuta Górniak. W omawianym okresie w Ośrodku 
w różnych wymiarach etatu zatrudnionych było 27 osób oraz 
dodatkowo 6 w oparciu o umowy zlecenie. W ramach powie-
rzonych zadań MOPS współpracował m.in. z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatem Policji 
w Mszczonowie, Sądem Rodzinnym, Stowarzyszeniem „Złota 
Jesień” i Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

W zakresie pracy socjalnej prowadzone były m.in. 
diagnozy rodzin, doradztwo, rozmowy motywacyjne i spotkania 
rodzinne. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego była jednym z głów-
nych powodów przyznania wsparcia asystenta rodziny przez 
MOPS. W ciągu sześciu miesięcy 2020 roku z tej formy pomocy 
korzystało 26 rodzin (81 osób). Jedna z tych rodzin – cztero-
osobowa, korzystała z konsultacji psychologa zatrudnionego 
w Ośrodku. 

MOPS współfinansował także pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej oraz prowadził Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do końca czerwca 2020 
r. założono 10 Niebieskich Kart, w tym 6 rodzinom, w których 
była już wszczęta taka procedura.

Od 2011 roku MOPS prowadzi specjalistyczne porad-
nictwo psychologiczne, które świadczone jest przez psycho-
loga zatrudnionego w Ośrodku osobom i rodzinom z gminy 
Mszczonów, wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 
problemów życiowych. 

Przedstawicielka instytucji przedstawiła także dane doty-
czące realizacji rządowego programu „Opieka 75+”, w ramach 
którego z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób. W sprawoz-
daniu MOPS znalazły się również informacje dotyczące usług 

specjalistycznych, wydawania Karty Dużej Rodziny i funkcjono-
wania Klubu „Senior +”, ilości udzielonych świadczeń i realizacji 
programów „Dobry Start”.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska pytała o dynamikę 
osób korzystających z pomocy społecznej. Przedstawicielka 
MOPS poinformowała, że w pierwszym półroczu tego roku było 
ich mniej, ale jest to najprawdopodobniej skutek obostrzeń 
związanych z pandemią. Radna dopytywała również o bezpłatną 
opiekę dla seniorów powyżej 75 lat i możliwości zwiększenia 
liczby godzin takiej usługi dla konkretnej osoby. Dwie godziny 
pomocy uzyskują nestorzy z największymi problemami zdrowot-
nymi.

Zaopiniowane projekty uchwał
Dyrektor Ewa Zielińska przedstawiła projekt uchwały 

dotyczący określenia średniej ceny paliwa, który został przed-
stawiony do konsultacji społecznych.

Sekretarz gminy Małgorzata Badowska przedstawiła dwa 
projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył ustanowienia i okre-
ślenia zasad przyznawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy 
Mszczonów” oraz „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” a także 
związanych z nimi pamiątkowych ryngrafów i przypinek, których 
wzory zostały zaprezentowane w trakcie obrad Komisji. Prze-
wodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że z obydwoma wyróż-
nieniami będą wiązały się pewne przywileje, np. darmowy 
wstęp do kompleksu Term. Poinformował także, że tytuły 
te będą również nadawane pośmiertnie. Wśród propozycji 
jest także fundowanie przez gminę symbolicznej tabliczki na 
pomniku osoby, która została, za życia lub po śmierci, uhonoro-
wana danym wyróżnieniem.

Drugi projekt uchwały dotyczył zasad wykorzysty-
wania symboli gminy. Jak poinformowała sekretarz Małgo-
rzata Badowska, z organizacjami, które będą chciały wykorzy-
stywać nowy herb Mszczonowa, podpisywana będzie stosowna 
umowa. Za proces udzielania zgód odpowiedzialne będzie 
Gminne Centrum Informacji.

Sprawy różne
Burmistrz Mszczonowa podsumował prowadzone 

prace inwestycyjne i przedstawił przyszłe plany gminy w tym 
zakresie. Prace na mszczonowskim rondzie, które powstało przy 
ratuszu, dobiegają ronda. Rozpoczęły się roboty w Osuchowie 
– w miejscowości tej również przebudowane zostanie skrzyżo-
wanie, położone przy cmentarzu. Powstaną też nowe miejsca 
parkingowe. Włodarz gminy opowiedział także o inwestycjach 
prowadzonych na mszczonowskich błoniach i skwerze przy 
osiedlu Dworcowa. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI
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Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analizy wydatków 
i  funkcjonowania  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  za 
pierwsze  półrocze  2020  r.  oraz  stanu  rolnictwa  na  terenie 
Ziemi Mszczonowskiej. W trakcie obrad zaopiniowano również 
projekty uchwał m.in. w sprawie honorowych tytułów nadawa-
nych przez gminę oraz zmian budżetowych.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprawozdanie finansowe i z działalności MOPS złożyła 

główna księgowa Danuta Górniak. Koszt realizacji zadań 
własnych gminy  z zakresu pomocy społecznej w przeciągu 
pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. wyniósł 1 321 926,14 zł, co 
oznacza wykonanie 45,11% zakładanego planu. Działalność ta 
obejmuje m.in. usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie czy wypłatę stałych zasiłków. Na realizację zadań 
zleconych w omawianym okresie wydatkowano 9 233 925,95 
zł, co stanowiło 53,77% planu. W tej grupie zadań MOPS znaj-
duje się m.in. wypłacanie świadczeń takich jak „500 +” oraz 
z funduszu alimentacyjnego a także wydawanie Kart Dużej 
Rodziny.

W pierwszym półroczu 2020 r. zatrudnienie w Ośrodku 
wynosiło 27 osób zatrudnionych na etacie oraz 6 współpra-
cowników, świadczących usługi w oparciu o umowy zlecenia. 
Realizując swoje zadania jednostka współpracowała z wieloma 
instytucjami, służbami i organizacjami – m.in. ze Stowarzy-
szeniem „Filos” (specjalistyczną placówką dla ofiar przemocy 
w rodzinie), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrar-
dowie, sądami, policjantami i komornikami sądowymi oraz 
szkołami podstawowymi i średnimi.

Stan rolnictwa na terenie gminy Mszczonów 
Informacje o stanie rolnictwa przedstawiła naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak. Zaprezento-
wane dane pochodziły głównie z Powszechnego Spisu Rolnego 
z 2010 roku. Zgodnie z raportami otrzymanymi z Głównego 
Urzędu Statystycznego, gospodarstwa rolne na terenie gminy 
Mszczonów mają łączną powierzchnię 9097,15 ha. Użytki rolne 
zajmują 7485,98 ha, z czego te w dobrej kulturze rolnej to 
6438,37 ha, a pozostałe - 1047,61 ha. Użytki zielone na terenie 
gminy zajmują powierzchnię 977,74 ha i obejmują trwałe łąki 
i pastwiska. Wśród upraw dominują sady, obejmujące plantacje 
drzew, krzewów owocowych i upraw jagodowych, zajmujące 
ogółem powierzchnię 2072,18 ha.

Zaopiniowane projekty uchwał
Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zasad używania symboli gminy Mszczonów. 
Konieczność jej podjęcia jest związana z wprowadzeniem 
nowego herbu, który stał się obowiązującym w lipcu br. zgodnie 
z zapisami uchwały organizacje, które będą chciały wyko-
rzystywać symbol lokalnego samorządu, są zobowiązane do 
uzyskania zgody oraz podpisania stosownej umowy. Za proces 
ten odpowiedzialne będzie Gminne Centrum Informacji. 

Sekretarz omówiła również projekt uchwały w sprawie 
nadawania tytułów „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” oraz 
„Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”. Dokument szcze-
gółowo opisuje proces przyznawania i odbierania wyróżnień 
a także przywilejów, które są związane z ich posiadaniem. Kilka 
słów o zmianach w nadawaniu tytułów oraz powodach ich 
wprowadzenia, do członków Komisji wygłosił także przewod-
niczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. W trakcie omawiania 
projektu uchwały zaprezentowano też projekty pamiątkowego 
ryngrafu i przypinki, które będą wręczane wraz z wyróżnieniem. 
Radny Mirosław Wirowski zgłosił sugestię dotyczącą kształtu 
pierwszego z wymienionych symboli tytułów honorowych.

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Naczelnik Renata Wolak przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwol-
nienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydo-
mowym. 

Konieczność wprowadzenia nowych stawek jest związana 
z rozstrzygnięciem przetargu na gospodarowanie odpadami, do 
którego przystąpiła jedna firma. Zgodnie z nowymi zapisami 
za śmieci segregowane opłata będzie wynosić miesięcznie 28 
zł od każdego domownika. W przypadku, gdy odpady nie będą 
rozdzielane zgodnie z obowiązującymi zasadami, stawka będzie 
wyższa – 56 zł. Właściciele nieruchomości kompostujący śmieci 
mogą liczyć na comiesięczną ulgę w wysokości 3 zł od opłaty za 
każdego domownika. Naczelnik Renata Wolak poinformowała, 
że ilość odpadów na terenie gminy Mszczonów systematycznie 
wzrasta. Przedstawiła również porównanie kosztów opłat za 
odbiór śmieci w ościennych gminach.

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał wiceprzewodniczący 
RM Marek Zientek, który pytał o zawieszenie na 16 miesięcy 
opłat, które firmy gospodarujące odpadami wnoszą do Urzędu 
Marszałkowskiego, co obniży ich koszt składowania. W odpo-
wiedzi zastępca burmistrza Halina Wawruch poinformowała, 
że pieniądze te każde przedsiębiorstwo będzie musiało i tak 
zapłacić po okresie obowiązywania ulgi. Zawieszenie nie oznacza 
bowiem umorzenia i odstąpienia od pozyskania należności.

Drugi z wiceprzewodniczących RM, Waldemar Suski, 
dopytywał o sposób wyliczenia stawek za gospodarowanie 
odpadami. Burmistrz wyjaśnił, że w przypadku miejsc nocle-
gowych dla obcokrajowców, ich właściciele mają podpisane 
oddzielne umowy na odbiór nieczystości ze swoich posesji. 

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o możliwość 
obniżenia kosztów odbioru odpadów od mieszkańców. Radny 
Waldemar Suski w nawiązaniu przedstawił stawki, obowiązujące 
w jednej z okolicznych gmin, które są zróżnicowane w zależności 
np. od posiadania Karty Dużej Rodziny.

Naczelnik Renata Wolak zaprezentowała również projekt 
uchwały w sprawie a tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Mszczonów.

Dyrektor CUW omówiła projekt uchwały dotyczącej 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mszczonów, 
obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021, której poprzednia 
wersja została odwołana ze względów proceduralnych.

Zastępca naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, 
Małgorzata Krześniak, zaprezentowała uchwałę dotyczącą 
zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzier-
żawcą. Przedłużenie obejmie kolejne trzy lata a działka, której 
dotyczy, położona jest w Mszczonowie.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego omówiła uchwałę w sprawie skargi na dzia-

łalność burmistrza. Przedmiotem zażalenia były dwa postano-
wienia wydane przez włodarza gminy, które dotyczyły pokrycia 
przez skarżących kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Skarga 
została uznana za bezzasadną. Naczelnik Aneta Ciechańska-
Gołyńska przedstawiła także kolejne uchwały, dotyczące zmian 
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu na opracowanie 
projektu budowlanego „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu 
drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka 
– granica województwa – (Cychry)” wraz z dojazdami.

Sprawy różne
Punkt ten rozpoczęła dyskusja nad koncepcją budynku 

Centrum Usług Społecznych, który powstanie w miejsce gmin-
nego budynku przy ul. Tarczyńskiej, który obecnie mieści m.in. 
punkt rehabilitacyjny oraz lecznicę weterynaryjną. Burmistrz 
Mszczonowa wyjaśnił, że początkowo nowy obiekt miał składać 
się z czterech pięter, ale miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dopuszcza jedynie trzy kondygnacje.

Szczegółowej prezentacji koncepcji dokonała architekt, 
która ją stworzyła. Po omówieniu rozpoczęła się dyskusja, 
w trakcie której wyjaśniono wątpliwości oraz zgłoszono postu-
laty zmian. 

Radny Mirosław Wirowski pytał o przeznaczenie poszcze-
gólnych fragmentów terenu, wyróżnionych w przedstawionej 
koncepcji, oraz miejsca parkingowe. Przewodniczący Łukasz 
Koperski postulował o wprowadzenie do planu dodatkowych 
toalet a także o wydzielenie przestrzeni na przechowywanie 
dokumentacji przez organizacje pozarządowe, które będą się 
spotykały w tym obiekcie.

Burmistrz Mszczonowa poinformował o zwiększeniu 
się ilości problemów z podziałami terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe i wydzielaniem ulic. Pytał również o stanowisko 
Rady odnośnie dzierżawy działki dla Warszawskiego Towarzy-
stwa Strzeleckiego. Wiceprzewodniczący Marek Zientek propo-
nował zamieszczenie w umowie zapisu o możliwości nieod-
płatnego korzystania ze strzelnicy przez mieszkańców gminy 
Mszczonów. Przewodniczący Łukasz Koperski proponował, by 
jedno z lokalnych stowarzyszeń historycznych było współorga-
nizatorem tego miejsca.

Małgorzata Krześniak zaprezentowała trzy koncepcje 
zagospodarowania Placu Piłsudskiego w Mszczonowie, które 
zostały opracowane przez Politechnikę Warszawską. Przewodni-
czący Łukasz Koperski postulował, by propozycje te przedstawić 
mieszkańcom i umożliwić im wyrażenie opinii w tym temacie. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek powiedział, że wkrótce zostaną 
one zaprezentowane opinii publicznej. Przewodniczący Łukasz 
Koperski postulował też, by nowe rondo na skrzyżowaniu ulic 
Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek nosiło nazwę 30-lecia 
samorządu mszczonowskiego. 

Dagmara Bednarek, GCI 
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Z  radną  Rady  Miejskiej  Mszczo-
nowa  Barbarą  Gryglewską 
rozmawia Mateusz Milczarek.

Porozmawiajmy o tym, w jaki 
sposób w Mszczonowie prowadzi 
się politykę historyczną. To 
ostatnio bardzo modne sformu-
łowanie, używane w kontekście 
całego państwa, ale przecież 
można ją też realizować lokalnie. 
Proszę powiedzieć, czy gmina 
Mszczonów ma swoją politykę 
historyczną? 

Władze gminne przykładają olbrzymią wagę do kulty-
wowania historii, jej promocji a także nauczania o niej. Najlep-
szym dowodem na to jest istnienie lokalnych Izb Pamięci, które 
wprawdzie stworzone zostały przez osoby prywatne, lokalnych 
patriotów, ale przedsięwzięcia te otrzymały pełne wsparcie 
samorządu i ich obecne istnienie oraz funkcjonowanie jest 
finansowane z budżetu gminy. 

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izba Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów są zarządzane przez Gminne Centrum 
Informacji, czyli samorządową jednostkę budżetową. Mówiąc 
o Izbach nie można pominąć faktu, iż przygotowywana jest teraz 
duża inwestycja, polegająca na modernizacji budynku przed-
wojennej willi doktora Zarachowicza, która zostanie przystoso-
wana na potrzeby nowoczesnej placówki o charakterze muze-
alnym - z całym zapleczem, umożliwiającym organizowanie 
czasowych ekspozycji, lekcji historii, a także spotkań dyskusyj-
nych, prelekcji i projekcji filmów. Do tego nowego obiektu, jaki 
stanie przy ulicy Kościuszki, zostanie przeniesiona cała ekspo-
zycja Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, która zostanie przy 
okazji znacząco wzbogacona.

A co z obchodami historycznych rocznic i ich miejscową 
oprawą?

Samorząd tradycyjnie organizuje i finansuje obchody 
świąt narodowych. W kwestii pozostałych wydarzeń współpra-
cujemy z organizacjami pozarządowymi, wśród których znaj-
dują się: Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, Hufiec 
ZHP Mszczonów, miejscowa organizacja Strzelecka, a także 
niezwykle aktywne nasze Ochotnicze Straże Pożarne. Trzeba 
też wspomnieć o doraźnie organizujących się poszczególnych 
Mieszkańcach. Ostatnio z okazji rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego imponująco zaprezentowali się nam mszczo-
nowscy kibice Legii. Znana jest też popularność lokalnego 
forum internetowego.

Osoby reprezentujące wspomniane organizacje i grupy 
w większości spotykają się na zebraniach Forum Samorządo-

wego Organizacji Pozarządowych, które z inicjatywy przewodni-
czącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego zaczęło działać tuż 
przed wybuchem pandemii. Obecnie, co prawda, nie dochodzi 
do gremialnych spotkań Forum, ale kontaktujemy się ze sobą 
cały czas w mniejszych gronach lub online za pomocą naszej 
strony na Fb. 

Rozmawiając o lokalnej aktywności na polu histo-
rycznym, trzeba też pamiętać o koncertach organizowanych 
przez GCI, nawiązujących do tradycji rodziny Maklakiewiczów. 
Szczególnie cenną inicjatywą są coroczne Festiwale Świętojań-
skie. W kultywowanie rocznic historycznych tradycyjnie anga-
żują się ponadto: szkoły, Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, który bierze też zawsze na 
siebie główny ciężar organizacyjny gminnych obchodów świąt 
narodowych. 

O aktywności lokalnej z okazji wybuchu Powstania Warszaw-
skiego już pani wspomniała, a co z 100. rocznicą Bitwy 
Warszawskiej?

Faktycznie, lokalnie nie obchodziliśmy wspomnianej 
rocznicy, ale to nie znaczy, że mszczonowskie akcenty nie poja-
wiały się podczas krajowych wydarzeń organizowanych z tej 
okazji. Członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego i Strzelcy brali czynny udział w oprawie historycznej wido-
wiska na Stadionie Narodowym „1920. Wdzięczni Bohaterom”. 

Mszczonowscy pasjonaci historii wystąpili też w filmie 
„Wiktoria 1920”, który został nakręcony w technologii VR 
na stulecie Bitwy Warszawskiej. Jego premiera odbyła się 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Oba te wydarzenia odby-
wały się pod patronatem Fundacji Niepodległa. 

Rozpoczął się wrzesień. Rok 1939 i tamten pamiętny, wojenny 
wrzesień, to dla całej Ziemi Mszczonowskiej czas szczególny. 
Czy pamiętamy o tym w sposób należyty? 

1 września, wraz ze starostą Beatą Sznajder, zapaliłam 
znicze pamięci na wrześniowych mogiłach, znajdujących się na 
mszczonowskich cmentarzach. Wartę honorową przy grobach 
zaciągnęli lokalni rekonstruktorzy, kultywujący tradycje 31 
pułku Strzelców Kaniowskich. 11 września, czyli kolejną rocznicę 
zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej, obchodzić będziemy 
wspólnie z harcerzami, strzelcami i członkami Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego. Z pewność tego dnia spotkamy 
się przy miejskim pomniku Strzelców Kaniowskich. 

Oczywiście, wszystkie te uroczystości będą jedynie 
symboliczne i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ze zrozumia-
łych względów nie planujemy w tym roku takich widowisk, jak 
ubiegłoroczna rekonstrukcja bitewnych epizodów, zorganizo-
wana na miejskim rynku. 

Czas płynie szybko, więc można powiedzieć, że 1 listopada 
już tuż, tuż. Ponownie będzie Pani kwestować na ratowanie 
zabytków miejscowych nekropolii? 
Oczywiście, że tak. Jak co roku stanę z puszką na cmentarzu 
wraz ze strzelcami, członkami MSH i harcerzami. Przy okazji 
należy wspomnieć, że niedawno rozpoczęła się renowacja kolej-
nego zabytkowego nagrobka, finansowanego dzięki naszym 
zbiórkom. Prace trwają teraz na nowym cmentarzu, w jego 
północno-zachodnim rogu. Tam odnawiany jest nagrobek 
Marianny z Wróblewskich Sarosiek. Ufam, że zdążymy też 

Wywiad

Czy gmina Mszczonów prowadzi 
lokalną politykę historyczną? 
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w tym roku z wykonaniem krzyża na nagrobku burmistrza Fran-
ciszka Kumorskiego, który zlokalizowany jest przy cmentarnej 
dzwonnicy. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję i zachęcam wszystkich do tego, aby kultywować naszą 
historię. Jest po temu wiele okazji. Niedawno na przykład 

popularnej „ósemce”, czyli drodze S8 nadano imię Bohaterów 
Bitwy Warszawskiej. My, nazywając nasze nowo powstałe ulice, 
ronda, czy też inne obiekty, również powinniśmy pamiętać 
o historii, a najlepiej o naszych lokalnych bohaterach i wydarze-
niach z dziejów Ziemi Mszczonowskiej. Jeszcze raz dziękuję za 
rozmowę. 

Mateusz Milczarek

czyli - starosta do odwołania - 
radni z Mszczonowa po dwóch 
stronach barykady - powiat 
w opałach… 

Zawiłości powiatowej polityki wyja-
śnia starosta Beata Sznajder. 

Na Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego, która odbyła się 
w piątek, 28 sierpnia, nie udzielono Zarządowi Powiatu 
wotum zaufania. Przeciwko jego udzieleniu głosowało 13 
radnych, w tym trzech członków Zarządu. Za wotum zaufania 
opowiedziały się trzy osoby, w tym Pani, jako starosta. Jakie 
będą konsekwencje nieudzielenia wotum zaufania? 

Co roku Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ma ustawowy 
obowiązek rozliczenia swoich poczynań poprzez przedstawienie 
dwóch dokumentów. Pierwszym z nich jest Raport o stanie 
powiatu za poprzedni rok, który Zarząd przedkłada Radzie 
Powiatu. Ta, po jego analizie, udziela lub nie wotum zaufania 
Zarządowi. Kolejnym dokumentem, podsumowującym cało-
roczną pracę Zarządu, jest Sprawozdanie finansowe za miniony 
rok. Z tytułu wykonania budżetu Rada udziela Zarządowi abso-
lutorium. 

Mogłoby się wydawać, że wotum zaufania dla Zarządu, 
związane ze stanem powiatu oraz absolutorium, wynikające 
z właściwego gospodarowania finansami, są nierozerwalnie ze 
sobą połączone. Ostatnia sesja Rady Powiatu pokazała jednak, 
że myślenie takie niekoniecznie musi być uzasadnione. Radni 
zgromadzeni podczas obrad udzielili Zarządowi absolutorium, 
doceniając realizowaną na terenie Ziemi Żyrardowskiej politykę 
finansową, a jednocześnie nie przyznali mu wotum zaufania, 
a więc wyrazili powątpiewanie w słuszność działań, zaplanowa-
nych do realizacji w budżecie, który uzyskał ich aprobatę. 

Przyznam, że brzmi to dość skomplikowanie. Postarajmy się 
jednak, dla naszych Czytelników, wyjaśnić powody takiego 
działania i wynikające z niego konsekwencje. 

Trzeba wiedzieć, że brak wotum zaufania jest jedno-
znaczny ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu. 
Kolejnym posunięciem, jakie z tego wynika, jest zwołanie sesji 
Rady, na której zaproponowany zostanie skład nowego Zarządu. 

Sesja taka może zostać zaplanowana nie wcześniej niż po 
upływie 14 dni od dnia podjęcia wspomnianej uchwały. 

Precedensem, zapewne w skali kraju, jest fakt, że prze-
ciwko przyznaniu wotum zaufania, o jakie poprosiłam radnych 
Powiatu Żyrardowskiego na sesji w dniu 28 sierpnia, zagłoso-
wało trzech członków Zarządu (wicestarosta Krzysztof Dziwisz 
a także Członkowie Zarządu Stanisław Nalej i Andrzej Koźbiał). 

Czyli trzej członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego nie 
mają zaufania do samych siebie?
W mojej ocenie fakt ten trudno interpretować inaczej niż, 
jako brak zgody na działania, które samemu się podejmuje 
i zatwierdza. Trzej członkowie Zarządu wyrazili nieufność wobec 
siebie i swojej dotychczasowej pracy. Przypomnę, że Zarząd jest 
pięcioosobowy. Czwarty z członków nie był obecny na piątkowej 
sesji, więc nie wziął udziału w głosowaniu i tylko ja opowie-
działam się za udzieleniem wotum zaufania. Można więc podsu-
mować piątkowe głosowanie stwierdzeniem, iż chyba dobrze się 
stało, że Zarząd zostanie zmieniony, gdyż trudno dalej pracować 
i podejmować poważne decyzje w takim składzie. 

Pani Starosto, nasi Czytelnicy na pewno zrozumieją ten 
sarkazm, ale przede wszystkim oczekują, iż wyjaśnimy, co 
stało się powodem tego faktycznie dziwnego głosowania. 
Czyżby chodziło o nieporozumienia wokół funkcjonowania 
powiatowych instytucji, inwestycje, jakie zrealizował i reali-
zuje powiat, a może w tle są trudności finansowe, o których 
opinia publiczna nie była wcześniej informowana?

Przez ostatnie dwa lata wzrastały sukcesywnie dochody 
powiatu: (2017 r.) – 67 111 988 zł, (2018 r.) 76 755 306 zł (2019 
r.) – 89 761 383 zł. W roku 2018 r. z planowanego na blisko 5 
mln deficytu, zamknęliśmy budżet wynikiem korzystniejszym 
o ok. 700 tys. zł. W roku 2019 deficyt planowaliśmy już tylko 
na poziomie 3 mln zł, a ostatecznie wyniósł on jedynie 766 tys. 
zł. Różnica pomiędzy deficytami w 2018 i 2019 roku wynosiła 
około 3,5 mln zł. To mówi samo za siebie. 

Prowadzimy bardzo racjonalną politykę budżetową. Od 
początku kadencji wykonaliśmy sześć dużych inwestycji drogo-
wych, a także zaangażowaliśmy się w kolejnych sześć znaczą-
cych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym remonty na terenie 
szpitala i modernizację Muzeum Mazowsza Zachodniego. 
Przed nami kompleksowy remont SOSW. Śmiem twierdzić, że 
zakończone dwa lata były niezwykle owocne dla całego powiatu. 
Sytuacja finansowa jest stabilna. Aktywność inwestycyjna też 
jest na zadowalającym poziomie. Bez przesadnej skromności 
mogę stwierdzić, że powierzone mi zadanie wykonałam najle-
piej jak potrafiłam. Dziękuję dyrektorom jednostek powiato-
wych oraz wszystkim 
pracownikom staro-
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Powiatowy House of Cards
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stwa. Stworzyliśmy sprawnie działający zespół. Jednak, jak 
widać, nie doceniono efektów naszej pracy.  

Znaczące inwestycje, dobra sytuacja finansowa, obiecujące 
perspektywy rozwoju i jednak rewolucja na szczytach powia-
towej władzy. Pozostaje tylko jedno wyjaśnienie tej zagadki – 
względy polityczne. 

Podczas sesji Rady w zasadzie nie odbyła się 
wystarczająca debata na interesujący nas temat, stąd trudno 
wnioskować, jakie jest uzasadnienie uchwały o nieudzie-
leniu wotum zaufania. Głos zabrała jedynie Radna Genowefa 
Milczarek, która w sumie nie odniosła się do przedstawionego 
przeze mnie raportu o stanie powiatu. Nie chcę spekulować, co 
kierowało osobami, które opowiedziały się przeciwko obecnie 
działającemu Zarządowi. Jeśli są to faktycznie względy czysto 
polityczne, to nasuwa się bardzo ważne pytanie, a mianowicie 
- jak będzie funkcjonował powiat, w którym rzetelną, zaanga-
żowaną, merytoryczną i dobrą pracę, jaką wykonywałam wraz 
z gronem zaufanych współpracowników przez prawie dwa lata 
- zastąpi się... polityką.

Internauci, komentujący zaistniałą sytuację na jednym z portali 
społecznościowych, sugerują, że niezrozumiałe decyzje, 
podjęte na ostatniej sesji, to może być pokłosie wzbierają-
cego konfliktu mszczonowsko-żyrardowskiego. Czy może Pani 
odnieść się do tych sugestii? 

Sądzę, że taki konflikt byłby dla Powiatu Żyrardowskiego 
bardzo niebezpieczny, a wręcz mógłby poskutkować jego 
rozpadem. Chcę wierzyć, że te sugestie są dalekie od prawdy. 
W kontekście tych przypuszczeń zastanawiająca jest natomiast 
postawa dwójki mszczonowskich radnych z KW PiS (Klaudiusza 
Stusińskiego i Anny Bednarek), którzy także podnieśli rękę za 
nieudzieleniem Zarządowi wotum zaufania. 

Rozpad koalicji, która funkcjonowała dotychczas 
w samorządzie powiatowym, faktycznie poskutkuje tym, że 
radni wybrani z okręgu obejmującego Mszczonów i Radziejo-
wice znajdą się po dwóch stronach barykady. Sądzę, że taki stan 
rzeczy może wzburzyć Mieszkańców, którzy oczekują od nas 
zgodnego działania. Powinniśmy się w swojej pracy samorzą-
dowej kierować opiniami naszych wyborców. Przecież jesteśmy 
w powiecie ich reprezentantami. Podziały między nami ze 
zrozumiałych względów nie są wskazane.

Czy dochodziło już wcześniej do takich podziałów? 

Tak, przypomnę chociażby ostatni konflikt wokół funk-
cjonowania Wydziału Komunikacji. Przypomnę, że niedawno 
ze strony władz gminnych Mszczonowa i Wiskitek wyszła inicja-
tywa, aby w związku z trudnościami w działaniu tego Wydziału, 
uruchomić dwie delegatury na terenie obu Gmin. Koszty ich 
funkcjonowania miały zostać pokryte przez samorządy gminne. 
Rozwiązanie byłoby bardzo korzystne nie tylko dla Mieszkańców 
wspomnianych gmin, którzy mogliby u siebie na miejscu zała-
twić wszystkie sprawy obsługiwane przez Wydział, ale także 
przyniosłoby też ewidentną korzyść samemu starostwu i popra-
wiło sytuację petentów z terenu Żyrardowa i pozostałych gmin 

powiatu. Rozładowane kolejki pod starostwem. Krótsze terminy 
na rozpatrzenie składanych wniosków. Tego chyba nawet nie 
trzeba szczegółowo tłumaczyć. Dobra propozycja korzystna dla 
wszystkich, ale jak się okazuje nie do końca. 

Nie potrafię sobie do dziś wyjaśnić, co skłoniło radnych, 
którzy nie poparli tej inicjatywy. Niestety, w tym gronie znalazła 
się także dwójka radnych PiS z naszego terenu (Anna Bednarek 
i Klaudiusz Stusiński). Mieszkańcy Mszczonowa, którzy od lat 
mogą się cieszyć z nieupolitycznionej Rady Miejskiej, przywykli 
do tego, iż decyzje samorządowe podejmuje się na zasadzie 
racjonalnych przesłanek i zwyczajnie tego samego oczekują 
od swoich radnych powiatowych. Niestety, nie doceniamy, jak 
przemożny wpływ mają względy polityczne na najbardziej przy-
ziemne z naszych spraw. Odwołam się jeszcze raz do komen-
tarzy internautów z portalu społecznościowego. Jak to ujęła 
jedna z komentujących – to powiatowy House of Cards [serial 
o bezwzględnej grze o władzę, rozgrywający się w środowisku 
polityków - przyp. red.]. Sądzę, że fani tego znanego serialu 
wiedzą, co mam na myśli. Naprawdę, już jaśniej nie mogę wytłu-
maczyć, co stało się na ostatniej Sesji Rady Powiatu - podczas 
której część z członków obecnego Zarządu utraciła zaufanie do 
samych siebie. 

Dziękuję za rozmowę.
Ja również, choć zdaję sobie sprawę, iż pozostawiam 

Czytelników z olbrzymim niedosytem informacyjnym. Jeszcze 
raz dziękuję radnym Wojciechowi Szustakiewiczowi oraz Kazi-
mierzowi Sadowskiemu za to, iż w sprawie wotum zaufania 
zagłosowali kierując się względami merytorycznymi i dobrem 
powiatu.  

Rozmawiała Dagmara Bednarek, GCI
 

 Na Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego, która odbyła 
się w piątek, 28 sierpnia, nie udzielono Zarządowi Powiatu 
wotum zaufania. Przeciwko udzieleniu wotum głosowało 13 
radnych, w tym trzech członków Zarządu. W gronie głosują-
cych znaleźli się przedstawiciele następujących Komitetów 
Wyborczych: (6 radnych KW PiS) – Klaudiusz Stusiński, Anna 
Bednarek, Krzysztof Dziwisz (wicestarosta), Andrzej Koźbiał 
(członek Zarządu), Stanisław Nalej (członek Zarządu), Dariusz 
Mitrowski; (3 radnych KWW K. Rdesta „Ty jesteś najważ-
niejszy”) – Krzysztof Rdest, Błażej Zawadzki, Robert Jani-
szewski; (1 radny KWW „Nasza Gmina Wiskitki”) – Piotr Kraw-
czyk; (1 radna KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywa-
telska) – Genowefa Milczarek; (1 radny KWW L. K. Chrzanow-
skiego) – Robert Rybicki i (1 radny KWW Marcina Rosińskiego) 
– Michał Ochnicki. 
 Za udzieleniem wotum opowiedziały się trzy osoby, 
w tym starosta Beata Sznajder - reprezentantka KWW Forum 
Samorządowe, drugi radny z Forum Samorządowego - 
Wojciech Szustakiewicz oraz radny Kazimierz Sadowski (z KW 
PSL). Od głosu wstrzymał się radny Andrzej Wilk (KW Plat-
forma Nowoczesna Koalicja Obywatelska). Dwóch radnych nie 
głosowało z powodu nieobecności na sesji (Stanisław Kani-
szewski - KW PiS i Jacek Czubak - KWW L. K. Chrzanowskiego). 
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Gmina Mszczonów w partnerstwie z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazo-
wiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do 
nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja 
dla rozwoju regionu” , Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego 
celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach 
z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu 
i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na 
celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Piekarach 
otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, 

laptopów, tabletów, 
drukarek, urządzenia 
wielofunkcyjnego, 

projektora multimedialnego, monitora interaktywnego3 oraz 
pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. 

Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania 
zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość 
projektu wynosi: 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

O tym, jak wielkim problemem może być brak wody, 
ostatnio przekonują się nie tylko mieszkańcy Afryki, ale też 
pobliskich miejscowości. Susza to groźne zjawisko, z którym 
niewątpliwie należy walczyć. Ministerstwo Gospodarski Wodnej 
i Żeglugi postanowiło częściowo rozwiązać ten problem wpro-
wadzając… podatek od deszczu.

Zgodnie z opracowywaną nowelizacją Prawa wodnego 
będzie to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenu. Ma 
ona przekonać właścicieli domów, sklepów czy fabryk, że nie 
warto jest betonować działek i podwórek. Pieniądze, pozyskane 
w ten sposób, mają być przeznaczone na walkę z suszą.

Nową opłatę będą uiszczać właściciele, którzy zabeto-
nowali połowę (lub więcej) powierzchni swojej działki. Podatek 
od deszczu obowiązuje już od stycznia 2018 r., jednak wcześniej 
opłacali go tylko właściciele nieruchomości o areale ponad 3,5 
tys. m2, jeżeli zmniejszyli retencje na ponad 70% ich terenu. 
Teraz opłatę wnosić będą posiadacze działek o powierzchni 
powyżej 600 m2, którzy zabetonowali przynajmniej połowę ich 
wielkości. Podatek nalicza się od areału terenu zabudowanego, 
czyli tego, na którym postawiono dom, taras, garaż, budynek 
gospodarczy, ale także od podwórka pokrytego kostką brukową.

Średnia wartość należności od gospodarstw domowych 
wyniesie 1350 zł rocznie. Opłatę będą musieli uiszczać nie tylko 
właściciele domów czy sklepów, ale także posiadacze mieszkań 
w blokach. W ich przypadku w skali roku będzie to kilkadziesiąt 
złotych. Ostateczna wysokość podatku będzie uzależniona od 
wielkości zabetonowanej powierzchni oraz posiadania instalacji 
do zbierania wody. Podatku od deszczu nie będą płacić kościoły 
i związki wyznaniowe a także zarządcy dróg publicznych. 

W przypadku nieruchomości, na których nie zamon-
towano urządzeń do zbierania wody (np. zbiornika retencyj-

nego) roczna opłata będzie wynosić 1,5 zł od każdego metra 
kwadratowego zabetonowanej powierzchni. Zainstalowanie na 
działce systemu do zbierania deszczówki o pojemności do 10% 
odpływu rocznego, zmniejsza podatek do 0,9 zł za 1 m2. Montaż 
urządzeń do zbierania wody o pojemności 10-30% rocznego 
odpływu obniża stawkę do 0,45 zł za 1 m2 rocznie.

Zgodnie z projektowaną ustawą, pieniądze od właści-
cieli nieruchomości trafią w 75% do Wód Polskich, a w 25% 
będą stanowiły dochód budżetu właściwej gminy. Samorząd 
będzie miał obowiązek przeznaczenia co najmniej 80% tej 
kwoty na rozwój retencji wód opadowych w zlewni obejmującej 
jego obszar. Rządowy projekt nowelizacji ustawy jest na etapie 
konsultacji społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

Podatki

Zapłacimy podatek od… deszczu

Projekt

Multimedia dla SP Piekary
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Z czterech inwestycji składa się rozpoczęta przez gminę 
operacja o nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodo-
ciągowej, przebudowa oraz rozbudowa ujęcia wody wraz 
z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie Gminy 
Mszczonów”. Celem projektu jest rozwój infrastruktury tech-
nicznej i poprawa poziomu życia na obszarze wiejskim. Operacja 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 248 032,00 zł ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-
ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Pieniądze te stanowią 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych realizacji projektu.

Pierwsza inwestycja, która zostanie zrealizowana 
w ramach operacji, to budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wościach Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo i Michalin. 
Będzie ona poprowadzona w drogach gminnych – ul. Kubusia 
Puchatka, Lipowej i Brzozowej; powiatowej – ul. Skiernie-
wickiej oraz w arteriach wewnętrznych i przez tereny działek 
prywatnych. Łączna długość nowej sieci wodociągowej na tym 
obszarze wyniesie ok. 2,876 km.

Kolejne zadanie to rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Marków Towarzystwo. Gmina zakupi agregat 
prądotwórczy, który pomoże w zapewnieniu niezawodnych 
dostaw życiodajnego płynu do domów mieszkańców.

Ujęcie wody to także przedmiot działania, które będzie 
zrealizowane w miejscowości Lindów. Planowane są jego prze-
budowa i rozbudowa, a elementami prac będzie m.in. zaprojek-
towanie i budowa hydroforni w kontenerze razem z systemem 

do sedymentacji wód płucznych i ich odprowadzaniem do 
istniejącego zbiornika wodnego (stawu). Lindowskie ujęcie 
również wzbogaci się o agregat prądotwórczy a na przylega-
jącym do niego terenie wykonana zostanie nawierzchnia i jej 
utwardzenie.

Ostatnia z projektowych inwestycji zrealizowana będzie 
w miejscowości Ciemno-Gnojna, w której wybudowana zostanie 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna ciśnieniowa. Zakres 
zadania obejmuje ok. 17 przyłączy wraz z przydomowymi 
pompowniami ścieków oraz ok. 11 przyłączy wodociągowych. 
Szacunkowa długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1,6 
km a sieci wodociągowej - ok. 1,1 km.

Gmina Mszczonów ogłosiła przetargi na realizację 
wszystkich zadań a także rozstrzygnęła postępowania przetar-
gowe, wybierając wykonawców  każdego z nich. Prace związane 
z pierwszą inwestycją zostały już rozpoczęte.

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

Po raz pierwszy, po raz drugi… po raz 
czwarty… INWESTYCJE
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Wraz z nastaniem września rozpoczął się Powszechny 
Spis Rolny 2020. Ostatnie takie zbieranie danych, dotyczących 
rodzimego rolnictwa, miało miejsce dekadę temu. Właśnie 
w ten sposób można najdokładniej poznać kondycję gospo-
darstw indywidualnych, nie tylko na  terenie kraju, ale także 
samorządów lokalnych. Znaczna część informacji, opisujących 
stan rolnictwa na terenie Ziemi Mszczonowskiej, pochodzi 
właśnie z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

Gospodarstwa indywidualne na terenie gminy zajmują 
łączną powierzchnię 9 097,15 ha. Wśród nich znajduje się 
7 485,98 ha użytków rolnych, z których 6 438,37 ha to grunty 
rolne utrzymywane w tzw. dobrej kulturze. Oznacza to, że speł-
niają one przynajmniej minimalne normy określone przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powierzchnia 1 047,61 ha, to 
łączny teren gospodarstw, które nie mieszczą się w określonych 
rozporządzeniem wytycznych.

Wśród użytków rolnych w dobrej kulturze na terenie 
gminy Mszczonów największy areał zajmują grunty pod zasie-
wami: uprawy zasiane lub zasadzone (2 884,58 ha) i trwałe 
(2 205,73 ha). Ostatnie z nich na obszarze samorządu stanowią 
przede wszystkim sady, czyli plantacje drzew, krzewów owoco-
wych i upraw jagodowych. Ich łączna powierzchnia to 2 072,18 
ha.

Użytki zielone w gminie Mszczonów znajdują się na 
łącznym terenie obejmującym 977,74 ha. Kategoria ta obejmuje 
trwałe łąki (pokryte trawami przez minimum 5 lat, w dobrej 
kulturze, koszone przynajmniej raz w roku) o pow. 874,63 ha 
oraz pastwiska (pokryte trawami przez minimum 5 lat, w dobrej 
kulturze, z reguły niekoszone lub wypasane) o pow. 103,12 ha.

Użytki rolne w dobrej kulturze to również przydomowe 
ogrody, uprawiane głównie w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb. Powierzchnia takich gruntów w gminie Mszczonów to 
22,77 ha.

Zgodnie z ministerialnymi wytycznymi w dobrej kondycji 
znajdować się mogą także grunty ugorowane, które nie są 
wykorzystywane do celów produkcyjnych. Ich powierzchnia na 
terenie Ziemi Mszczonowskiej wynosi 347,55 ha. Dodatkowe 
1 047,61 ha to ugory, które nie spełniają wymogów utrzymy-
wania w dobrej kondycji.

Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych obej-
muje również lasy i grunty leśne (pokryte leśną roślinnością lub 
częściowo jej pozbawione a także związane z gospodarką leśną), 
które zajmują 837,23 ha terenu gminy. Pozostałe 773,95 ha to 
tereny zabudowane, bagienne oraz znajdujące się pod podwó-
rzami, placami, ogrodami ozdobnymi, żwirowniami, rowami 
melioracyjnymi a także nieużytki (zadrzewione i zakrzaczone). 
W grupie tej znajdują się także niewykorzystywane użytki rolne, 
jeśli nie będą one już wykorzystywane z racji np. przeznaczenia 
na budowę drogi.

Oprac. Dagmara Bednarek, GCI

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!
Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowa-

dzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany 
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa 
i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa 
stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe stan-
dardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. 
Nie ma więc możliwości kradzieży danych zebranych w spisie 
rolnym.

Informacje zebrane podczas badań statystycznych 
dotyczące poszczególnych gospodarstw nigdy nie były i nie 
będą przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, w tym 
organom państwowym czy międzynarodowym korporacjom. 
Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej gwarantuje 
ustawa o statystyce publicznej.

Ponadto osoby wykonujące prace spisowe są również 
zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o sank-
cjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego 
komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następu-

jącej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na 
rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką 
zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania 
dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trze-
cich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzysty-
wane tylko i wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz staty-
stycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycz-
nych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.
gov.pl

SPIS ROLNY 2020

Rolnictwo w gminie Mszczonów
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Złota polska jesień i ostatnie ciepłe promienie słońca zachęcają 
do aktywności i relaksu na świeżym powietrzu. Od września 
mieszkańcy gminy Mszczonów z dobrodziejstw babiego lata 
mogą skorzystać przebywając w przebudowanej strefie wypo-
czynku – na skwerze zdrojowym.

Nowe miejsce rekreacji znajduje się przy osiedlu Dworcowa 
I. Przy tzw. „starych blokach” można poczuć się niemalże jak 
w Ciechocinku i zakosztować zdrojowej atmosfery. Centralnym 
punktem odnowionego skweru jest bowiem tężnia z wodą 
geotermalną. 
Nowy obiekt ma sześć metrów średnicy i cztery wysokości. 

Tężnia jest zbudowana z drewna i gałęzi, które służą do zwięk-
szania stężenia soli w solance. W przeszłości takie obiekty 
służyły do pozyskiwania soli kuchennej, dziś pełnią rolę potęż-
nych inhalatorów w uzdrowiskach.
Skąd wzięła się nazwa 
tężnia? Od procesu 

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się 
spisać

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą 
o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do 
Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna 
– można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu 
z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon 
będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do 
rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego 
w ten właśnie sposób.  

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy 
(aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). 
Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują 
komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze 
stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym 
Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon.  

Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99. Infolinia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 
8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem po telefon warto przygotować 
wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego i mieć je przy sobie. 

Rolnikom o możliwości spisu telefonicznego będą od 
16 września przypominać rachmistrze. Jeśli do nas zadzwonią, 
warto skorzystać z ich propozycji i wypełnić od razu formularz 
spisowy. 

W przypadku pytań lub wątpliwości co do tożsamości 
i uprawnień rachmistrza, należy zadzwonić na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99 i zweryfikować te informacje. 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.
gov.pl

#liczysięrolnictwo
Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej 
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe 
scharakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, 
jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą 
władzom i przede wszystkim polskim rolnikom 
w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych, które będą 
poparte analizą wiarygodnych danych dostarczanych przez 
statystykę publiczną. Wyniki spisu będą też wykorzystane 
w negocjacjach z Komisją Europejską w sprawie programów 
wsparcia dla polskiego rolnictwa.

W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące 
gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny 
i pracowników najemnych, strukturę dochodów 
gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza 
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków 
rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię 
zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje 
budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, 
nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:  
   • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),  
   • osób prawnych,  
   • jednostek organizacyjnych niemających osobowości
     prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach 
rolnych poprzez:  
   • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu
     rolnego (spisrolny.gov.pl),  
   • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
     przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,  
   • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim
     przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, 
     który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

              Więcej informacji: spisrolny.gov.pl

Skwer miejski

Mszczonów prawie jak Ciechocinek!
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Począwszy od dnia 1 października 2020r. zmianie ulegnie 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości będzie prowadził 
segregację odpadów opłata będzie wynosiła 28 zł od osoby na 
miesiąc, a w przypadku braku prowadzenia segregacji – 56 zł od 
osoby na miesiąc.

Tak jak dotychczas właściciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 paździer-

nika 2020r. zwolnienie to będzie przysługiwało w  wysokości 3 
zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość. 

Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi jest spowodowane rozstrzygnięciem prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Do upływu terminu składania ofert, złożona została jedna 
oferta tj. oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” 
s.a. na kwotę 4 722 518,24 zł brutto z terminem realizacji usługi 
od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.12.2021r.

Problem „śmieciowy” dotyczy dzisiaj nie tylko naszej 
gminy, ale całego kraju.  Od początku roku, czyli od ustalenia 
obecnie obowiązujących stawek, nie zmieniały się przepisy 
prawne dotyczące  odpadów komunalnych. Nadal bardzo 
istotnym problemem jest brak możliwości pełnego zagospoda-
rowania odpadów, co przekłada się na ceny oferowane w prze-
targach. Największym jednak problemem jest brak systemowych 
rozwiązań w finansowaniu gospodarki odpadowej, a zwłaszcza 
brak realnej, rozszerzonej odpowiedzialności producentów 
opakowań, która pokrywałaby koszty zbierania i zagospodaro-
wania odpadów opakowaniowych – uiszczaliby ją producenci 

zwiększania stężenia soli w wodzie, skapującej po gałązkach 
np. tarniny. Spływanie i rozbijanie się jej kropel o drewniane 
patyczki nazywane jest tężeniem. W ten sposób intensyfikuje 
się parowanie cieczy, dzięki czemu powstaje wodny roztwór 
o co najmniej 16% zawartości soli. Proces tężenia jest silnie 
uzależniony od pogody. Najintensywniejsze parowanie solanki 
odbywa się w dni słoneczne i wietrzne. Na mszczonowski skwer 
warto więc wybrać się szczególnie w ciepłym, jesiennym okresie, 
by doświadczyć zdrowotnego działania leczniczej mgiełki.
Powstający wokół tężni mikroklimat wykorzystywany jest 
w profilaktyce i terapii schorzeń górnych dróg oddecho-
wych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, 
alergii, bólów reumatycznych, nerwicy wegetatywnej i ogól-
nego wyczerpania. Inhalacja dostarcza także ważnych mikro-
elementów i wspomaga kondycję organizmu. W solankowych 
oparach znaleźć można bowiem m.in. brom, jod, magnez, 
żelazo, wapń oraz potas. Dzięki inhalacjom odciążana jest praca 
nerek czy wątroby a także następuje wzmocnienie układu 

odpornościowego, co może się przydać już wkrótce, gdy jesień 
pokaże swoje zimniejsze i bardziej deszczowe oblicze.
Naturalnego, płynnego bogactwa Ziemi Mszczonowskiej, 
które spływa po gałązkach tężni, można również skosztować 
- w dwóch, zlokalizowanych na terenie skweru punktach 
z kraników płynie pitna woda geotermalna. Całość dopełniają 
dwie małe fontanny, które podkreślają zaciszny charakter tego 
miejsca. 
 Na przebudowanym skwerze nie brakuje także typowo użyt-
kowych elementów. Jego nowy wygląd podkreślają przebu-
dowane alejki, wymienione ławki i kosze na śmieci a także 
nasadzenia zieleni wraz z nawodnieniem. Nad niezmienionym 
charakterem tego miejsca i spokojem odwiedzających go miesz-
kańców czuwa monitoring.
 Inwestycję przy osiedlu Dworcowa I gmina Mszczonów 
zrealizowała wraz z Geotermią Mazowiecką.  Wykonawcą prac 
była firma MKL-BUD Sp. z o. o. Przebudowa skweru kosztowała 
samorząd 305 247,88 zł.

Dagmara Bednarek, GCI 

Gospodarka odpadami

Informacja dotycząca opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi
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Co roku o tej porze Mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej 
spotykali się na Gminnych Dożynkach w Osuchowie. Niestety, 
z powodu pandemii władze samorządowe nie podjęły się orga-
nizacji tegorocznej edycji tego wydarzenia. 

Osuchowianie pozostali jednak wierni tradycji i na 
parafialne dożynki zaprosili burmistrza Mszczonowa Józefa 
Grzegorza Kurka oraz radnych Rady Miejskiej. W gronie samo-
rządowców znaleźli się: miejscowi radni (z terenu Bobrowiec - 
radna Dorota Kaźmierczak i wiceprzewodniczący Rady – radny 
z terenu Osuchowa Marek Zientek), wiceprzewodniczący Rady 
Waldemar Suski, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Barbara Gryglewska, przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Krzysztof Krawczyk i przewodniczący Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński. We Mszy Świętej uczest-

Dożynki

Osuchowskie dożynki 
z samorządowym akcentem

i importerzy, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. W Polsce podmioty wprowadzające 
na rynek produkty z tworzyw sztucznych płacą opłatę produk-
tową w wysokości 0,6 euro za tonę, natomiast w sąsiednich 
Czechach opłata wynosi 206 euro za tonę, w Hiszpanii – 377 
euro, a w Austrii – 610 euro (według danych ze stycznia 2020r.)

Rynek odpadowy jest niedofinansowany. To przekłada 
się na ceny w przetargach. W poprzednim przetargu cena za 
odbiór i zagospodarowanie tony niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych wynosiła 814,80 zł netto, a od 1 
września 2020r. cena ta wzrośnie do 951,87 zł netto. Ponadto 
na terenie Gminy Mszczonów zwiększył się strumień odpadów. 
Od początku 2020r. do końca czerwca, w porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku, odebranych zostało o 177,37 
Mg (ton) odpadów więcej. 

W tej ciągle bardzo trudniej sytuacji niezwykle 
ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czuli się odpowie-
dzialni za gminny system odbioru odpadów komunal-
nych. Podstawą jest prawidłowa segregacja. Tymczasem 

w I połowie 2020r. w porównaniu z I połową 219r. odnoto-
wano na terenie Gminy wzrost o 41% masy niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych  
z nieruchomości zamieszkałych. Ta sytuacja miała także swoje 
przełożenie na wzrost ceny w przetargu. 

Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
stanowi, iż podstawą ustalenia wynagrodzenia przedsiębiorcy 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów  stanowi stawka za 1 Mg 
(tonę) odebranych i 1 Mg zagospodarowanych odpadów. Może 
się zatem okazać, iż faktycznie Gmina będzie musiała zapłacić 
przedsiębiorcy za dany miesiąc kwotę wyższą, albo niższą niż ta, 
która ustalona została na podstawie przetargu. Wszystko zależy 
od tego, ile i jakich odpadów przedsiębiorca odbierze od miesz-
kańców gminy oraz jakiej jakości będą to odpady tzn. czy będą 
nadawały się do dalszego zagospodarowania czy tylko do skła-
dowania. Zatem w trakcie realizacji umowy może się okazać, że 
stawka 28 zł od osoby na miesiąc, jest albo za niska, albo za 
wysoka i wtedy konieczna będzie jej korekta, po to aby system 
się „samobilansował”.
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niczył też leśniczy Leśnictwa Osuchów Paweł Budnik wraz 
z małżonką. 

Wieńce dożynkowe przygotowały dwa sołectwa: Pieka-
rowo oraz Małachowszczyzna - Olszewek - Pawłowice. Staro-
stami dożynek byli: Monika i Piotr Wójcikowie. Ks. kanonik Jerzy 
Witkowski do poświęcenia wieńców zaprosił burmistrza Kurka 
oraz honorowych starostów dożynek. Modlitwę powszechną 
podczas Mszy Świętej odczytała radna Barbara Gryglewska.

Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście zapozo-
wali do wspólnej fotografii na schodach osuchowskiej świątyni, 

a następie udali się na teren dobiegającej już do finału miej-
scowej inwestycji, za którą ks. proboszcz Witkowski podzię-
kował oficjalnie burmistrzowi podczas ogłoszeń parafialnych. 

Wspomniane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy 
skrzyżowania ulic Białogórskiej i Piekarskiej, wybudowania 
parkingów wzdłuż ulicy Białogórskiej na wysokości cmentarza, 
a także położenia chodnika od centrum miejscowości aż do 
nekropolii. 

MM

Dożynki

Dożynki w Parafii Lutkówka

W niedzielę, 6 września, parafianie ze swoim proboszczem ks. 
prałatem Zbigniewem Chmielewskim podziękowali za tego-
roczne plony. Na dożynkowej sumie przedstawiciele poszcze-
gólnych miejscowości oraz sołectw, należących do Parafii, 
pojawili się z koszami pełnymi owoców z okolicznych sadów, 
a także kwiatów i kłosów zebranych niedawno zbóż. Po Mszy 
Świętej na kościelnych schodach wierni wraz ze swym duszpa-
sterzem zapozowali do pamiątkowej fotografii. 

Fotoreportaż: Irmina Słojewska
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Kwesty na renowację zabytków mszczonowskich 
nekropolii odbywają się od 2012 roku, choć do historii zbiórek 
można umownie dodać także rok 2011, gdy to na naszych 
cmentarzach miejscowi rekonstruktorzy wraz z harcerzami 
wspólnie zbierali pieniądze na sfinansowanie budowy nagrobka 
dla leśnej mogiły nieznanego żołnierza polskiego, który poległ 
pod Gnojną we wrześniu 1939 roku. 

W tym roku członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
i harcerze, wspierani już od kilku lat przez strzelców, ponownie 
planują 1 listopada stawić się na cmentarzach, aby do swych 
puszek zbierać datki na wsparcie akcji Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego pn.: „Ratujmy zabytki 
mszczonowskich nekropolii”. Kwesta dotyczyć będzie renowacji 
zabytkowego nagrobka z 1898 roku - Marianny z Wróblewskich 
Sarosiek, który zlokalizowany jest w północno-zachodnim rogu 
nowego cmentarza. Należy wyjaśnić, że będzie to kontynuacja 
ubiegłorocznych działań, które zaowocowały kwotą ponad 
sześć tysięcy złotych. Ta wstępna suma pozwoliła rozpocząć 
drogi remont imponującego zabytku. Całkowity koszt jego 
odnowienia został określony przez specjalistów na blisko 
dwadzieścia tysięcy złotych. 

Przypomnijmy, że za pieniądze pozyskane 
z wcześniejszych zbiórek odrestaurowane zostały nagrobki: 
śp. burmistrza Franciszka Kumorskiego i jego żony śp. Stefanii 
Walentyny z Pogorzelskich (mogiła dawnego burmistrza 
Mszczonowa i jego małżonki znajduje się na nowym cmentarzu, 
tuż przy dzwonnicy), byłego proboszcza Parafii pw. Świętego 
Jana Chrzciciela (budowniczego kościoła) śp. ks. Marcina 
Polkowskiego (lok. na starym cmentarzu), śp. księdza Józefa 
Filipowicza (lok. na starym cmentarzu) i płyta nagrobna z mogiły 
śp. Walerii Reuttowiczowej (lok. na starym cmentarzu – przy 
nagrobku wspomnianego ks. Filipowicza). 

Ze zbiórek organizowanych przez MSH sfinansowane też 
zostało lapidarium przy wspomnianych mogiłach kapłanów na 
starym cmentarzu, a także pobudowany został grób zasłużonych 
dla lokalnej społeczności dziedziców majątku Gnojna śp. Eugenii 
i Henryka Bieleckich (lok. nowy cmentarz). Jeśli dołożymy do 

Zbiórka

Ratujmy zabytki mszczonowskich 
cmentarzy!
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tej listy także wykonany nagrobek leśnej mogiły NN żołnierza 
w lesie w Gnojnie, to na efekty trwającej już dziewiąty rok akcji 
mszczonowskich miłośników historii naprawdę można spojrzeć 
z uznaniem.

Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że tegoroczne plany 
kwestowania nie zostaną pokrzyżowane przez rozwijającą się 
tak dynamicznie sytuacją pandemiczną. Z pewnością wszyscy 
chcielibyśmy uniknąć uciążliwych ograniczeń, jakie mogą zostać 
na nas nałożone z powodów sanitarnych. 1 listopad w polskiej 
tradycji wiąże się nierozerwalnie z nawiedzaniem mogił naszych 
śp. krewnych i znajomych i oby pod tym względem nic w tym 
roku się nie zmieniło. Jeśli uda się nam spotkać we Wszystkich 
Świętych na mszczonowskich nekropoliach, to nie zapomnijmy 
o wrzuceniu symbolicznej złotówki do puszki, trzymanej przez 
wolontariusza, któremu drogie są skarby lokalnej historii.

W tym roku wolontariuszami akcji Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego „Ratujmy zabytki mszczonowskich 
nekropolii” będą: rekonstruktorzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK, 
strzelcy z mszczonowskiej Jednostki Strzeleckiej 5132 „Strzelcy 
Rzeczypospolitej”, a także harcerze z drużyny 17 RDH PHOENIX 
(Hufiec ZHP Mszczonów). W zbieranie funduszy tradycyjnie 
zaangażują się też osobiście: przewodnicząca Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska oraz 
dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder.

W galerii zamieszczamy zdjęcia przedstawiające 
odrestaurowane za pieniądze z kwest nagrobki oraz prace 
renowacyjne prowadzone obecnie przy pomniku nagrobnym 
z 1898 roku - Marianny z Wróblewskich Sarosiek, jak też 
fotografie przypominające wcześniejszy (zdewastowany) stan 
tego zabytku.  

Prosimy odwiedzających mszczonowskie nekropolie 
o finansowe wsparcie działań MSH!
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Zakończenia realizacji pierwszego etapu inwestycji 
„Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przyko-
ścielnymi w Mszczonowie” wyczekiwano od dawna. Niestety, 
otwarcie błoni dla mieszkańców opóźniały problemy z pierw-
szym wykonawcą. Ostatecznie realizatorem prac została 
warszawska firma MKL-BUD Sp. z o. o. Pierwszy etap rewitali-
zacji parku został już zakończony a koszt przebudowy wyniósł 
ok. 3,8 mln zł. Jego otwarcie nastąpiło w środę, 16 września. 
Z uwagi na rządowe ograniczenia nie było możliwe zaproszenie 
mieszkańców do wspólnego świętowania zakończenia prac.

Spotkanie rozpoczęło symboliczne przekazanie kluczy do 
bramy parkowej. Przedstawiciele wykonawcy wręczyli je Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu i Burmi-
strzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi. Po przej-
ściu na teren parku nastąpiło przecięcie biało-czerwonej wstęgi. 
W ten sposób nowy teren rekreacji otworzyli przewodniczący 
Łukasz Koperski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska oraz Michał 
Lulis, przedstawiciel wykonawcy. 

Jako pierwszy głos zabrał ksiądz dziekan Tadeusz 
Przybylski, który powiedział, że stwarzając świat Bóg podkreślił, 
że człowiek ma prawo do odpoczynku, koniecznego do jego 
właściwego rozwoju. Proboszcz kościoła farnego żartował, że 
sąsiedztwo parku i świątyni ma logiczne uzasadnienie – jeżeli 
zabawa będzie zbyt radosna, wtedy będzie można szybko 
skorzystać ze spowiedzi w konfesjonale. Po krótkiej modlitwie 
dziekan Tadeusz Przybylski poświęcił odrestaurowany pomnik 
św. Jana Pawła II oraz cały teren mszczonowskich błoni. 

Przewodniczący Łukasz Koperski swoje wystąpienie 
rozpoczął od historii, tej bliższej i tej bardziej odległej. Przypo-
mniał, że pomysł, by w przykościelnym parku powstało miejsce 
zadumy i modlitwy, powstał w 2010 r. Stworzył go Komitet 
Wyborczy Wyborców „Forum Samorządowe”, który zarządzał 
gminą zarówno dekadę temu jak i obecnie. Samorządowcy 
chcieli w te sposób upamiętnić burzliwe wydarzenia, których 
miasto doświadczyło w okresie II wojny światowej. Obecny 
teren parkowy w tamtych czasach był bowiem drugim rynkiem, 
wokół którego zbudowano kamienice z mieszkaniami i skle-
pami. Bestialstwo niemieckich okupantów sprawiło, że jedynym 
„milczącym świadkiem” tamtych wydarzeń został transfor-
mator. Cała zabudowa, z wyjątkiem niego, została zniszczona. 
Korzystając z okazji, przewodniczący Łukasz Koperski podzię-
kował mieszkańcom, którzy interweniowali w sprawie rozbiórki 
historycznego obiektu.

Inwestycje

Przykościelny park zachęca do 
wypoczynku
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Przemawiając kierujący pracami Rady Miejskiej przy-
pomniał także o pierwszym elemencie podkreślającym wyjąt-
kowość przykościelnego parku, czyli pomniku św. Jana Pawła 
II, który niedawno został odnowiony i zyskał wyższy cokół. 
Komitet jego budowy nie ograniczył się do postawienia figury, 
ale wcielał także w życie nauczanie wybitnego Polaka poprzez 
przyznawanie stypendiów najzdolniejszej młodzieży z terenu 
Ziemi Mszczonowskiej. 

- W przykościelnym parku stworzono miejsce, które, 
podobnie jak przed wrześniem 1939 r., będzie tętniło życiem. 
(…) Park został odgrodzony, ale nie został zagrodzony przed 
mieszkańcami. Został odgrodzony tylko i wyłącznie dlatego, 
by żadne dziecko nie wyszło prosto z niego na ruchliwą ulicę. 
(…) Zapraszam wszystkich Mieszkańców do korzystania z tego 

miejsca – powiedział przewodniczący Łukasz Koperski w trakcie 
swojego wystąpienia.

Podczas otwarcia głos zabrał również burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek, który podkreślał, że jest to najdłużej trwająca 
inwestycja za czasów pełnienia przez niego funkcji zarządzają-
cego gminą Mszczonów. Wyjaśnił również, że opóźnienie prac 
wynikało z problemów z pierwszym wykonawcą, który osta-
tecznie nie dokończył realizacji zadania. Korzystając z okazji 
podziękował swojemu nieżyjącemu zastępcy – burmistrzowi 
Grzegorzowi Kozłowskiemu, który koordynował projekt przy-

Z ŻYCIA GMINY
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kościelnego parku – oraz wszystkim swoim pracownikom, zaan-
gażowanym w jego realizację, szczególnie Wydziałowi Rozwoju 
Gospodarczego. Włodarz poinformował również, że w kolejnym 
etapie inwestycji powstaną m.in. pumptruck i plac zabaw dla 
dzieci. Podziękował też proboszczowi Tadeuszowi Przybylskiemu 
za użyczenie gruntów parafialnych na realizację trzeciego etapu 
prac. 

Na zakończenie głos zabrała naczelnik Taida Sochańska 
z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, która 
przypomniała historię inwestycji, rozpoczętej wiosną 2018 r., 
oraz przedstawiła jej składowe elementy, które zostały wyko-
nane już w ramach pierwszego etapu.

W tej fazie realizacji inwestycji zbudowano altany 
parkowe, amfiteatr wraz z zapleczem a także ogrodzenie. 
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Na przykościelnych błoniach pojawiły się 
też fontanna kulowa, nowe oświetlenie, 
elementy małej architektury i tereny zielone 
z nawodnieniem. O bezpieczeństwo relaksu-
jących się mieszkańców oraz trwałość wyko-
nanych prac zadba zainstalowany monito-
ring.

Zrewitalizowany park miejski jest 
idealnym miejscem do spędzania czasu 
wraz z dziećmi, odpoczynku od codziennego 
zgiełku a także spotkań z przyjaciółmi czy 

ukochanymi. Kojący szum fontanny uspokoi 
nerwy a dla spragnionych intelektualnych 
rozrywek na świeżym powietrzu dostępne 
są stoliki szachowe. Rekreacji nie trzeba 
przerywać nawet w przypadku deszczu. 
W razie niekorzystnej aury spotkania można 
szybko przenieść pod dach – do zbudowa-
nych altanek.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI 
Foto: Dagmara Bednarek i Piotr Dymecki, 

GCI

Mówi się, że czas wszystko zmienia. Świat, ludzi, 
miejsca... Jak wiele prawdy jest w tym powiedzeniu zrozumieć 
można poznając historię mszczonowskiego parku, który znaj-
duje się na terenach przykościelnych.

Z szacunku dla przeszłości…
Lata 30-te XX wieku. Centrum miasta tworzą dwa 

place. Życie mieszkańców koncentruje się wokół obecnego 
rynku oraz drugiego, który znajdował się na terenie zrewitali-
zowanego parku. Ten fragment Mszczonowa przyciąga ludzi 
tętniącą, pozytywną energią. Poprzednikami dzisiejszych drzew 
były kamienice żydowskie. To tu, gdzie dziś mogą się przecha-
dzać szukający wytchnienia mieszkańcy, kiedyś odbywały się 
cykliczne targi. Każdy cech miał swoje miejsce do wystawiania 
wyrobów, z których słynęła rzemieślnicza Ziemia Mszczo-
nowska. Ludzie odwiedzali aptekę, robili zakupy na stoiskach, 
czerpali wodę ze studni. Bawili się, śmiali, mieszkali, kochali. Po 
prostu żyli…

Wszystko skończyło się we wrześniu 1939 roku… 
Okropny, wojenny czas zmienił świat, ludzi i miejsca… Zmienił 
także mszczonowski plac, który znajdował się w bezpośrednim 
sąsiedztwie kościoła. Już na początku miesiąca spadły na niego 
pierwsze, zrzucone na miasto bomby, które zniszczyły aptekę, 
stojącą w miejscu obecnego pomnika św. Jana Pawła II, i zabiły 
jego właścicielkę. 

Potem w Mszczonowie pojawili się Niemcy… Nad 
miastem skrzydła rozpostarło zło, które zadomowiło się w nim 
na kilka lat. Przykościelny plac nie był już miejscem weso-
łego handlu i domem mszczonowian, polskich i żydowskich. 
Stał się areną łapanek a także punktem, w którym najeźdźcy 
zebrali ludność semicką, by następnie wywieźć ją do Żyrardowa 
i pociągami do obozu zagłady w Treblince. Przykościelny plac 
został więc symbolem okupacyjnego terroru i strachu a także 
pierwszym przystankiem na drodze do śmierci… Być może był 

nim już wcześniej, ponieważ w ewidencji zabytków tzw. „białe 
karty” posiadają trzy, mszczonowskie cmentarze. Dwa z nich 
nadal funkcjonują. Ostatni znajdował się, zgodnie z zapisami 
konserwatorów, pod mszczonowskim kościołem. Stąd też 
najprawdopodobniej wzięło się wzniesienie, na którym znaj-
duje się miejscowa fara. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
pod świątynią i na obszarze przy jej murze, znajdują się szczątki 
dawnych osadników. 

Teren, na którym znajduje się współczesny park, stał 
się także świadkiem innych, dramatycznych wydarzeń wojen-
nych. W jego pobliżu rozegrały się najważniejsze, lokalne wyda-
rzenia z czasów Wojny Obronnej. Bitwa Mszczonowska, która 
była prowadzona nocą, 10 września, i nie wygasła do wschodu 
Słońca, oraz rozstrzelanie trzech mieszkańców pod kościelną 
ścianą. 11 września, w godzinach popołudniowych, przy świą-
tyni, Niemcy zamordowali proboszcza Józefa Wierzejskiego, 
burmistrza Aleksandra Tańskiego oraz miejscowego lekarza 
Stanisława Zarachowicza. Tego dnia w pobliżu plebani został 
też zastrzelony ks. Władysław Gołędowski. Niemcy bestialsko 
pozbawili go życia w chwili, gdy opatrywał rannego. 

Świadkiem tych wszystkich, tragicznych wydarzeń, był 
plac, który po zrewitalizowaniu zyskał nowe oblicze i stał się 
miejscem zadumy, refleksji oraz modlitwy. Niedawno oddany 
pierwszy etap upamiętnia przeszłość, której jest swoistym, 
zielonym pomnikiem. Trawniki, ławki, altany i stoliki zachęcają 
do spokojnego wypoczynku, z książką, rodziną czy przyjaciółmi. 
Wszelkie wprowadzone ograniczenia wynikają z historycznego 
znaczenia tego miejsca oraz jego obecnego, refleksyjnego 
charakteru.

Dla miłośników aktywności
Mieszkańcom, spragnionym czynnego wypoczynku, 

dedykowany jest drugi etap inwestycji parkowej, na którego 
wykonanie wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Co będzie 
zawierał? Dla najmłodszych znajdą się w nim specjalna miejsca 
– dwa, rozbudowane place zabaw. Jeden z nich będzie natura-
listyczny, czyli zbudowany wyłącznie z naturalnych materiałów, 
głównie drewna. Na terenie nowego placu znajdą się atrakcje, 
wykonane właśnie z tego surowca, m.in. domek i sklepik. Dzieci 
będą mogły pokonywać także tory przeszkód, składające się 
z pniaków i konarów drzew. 

Inwestycje

Przykościelny park – tu historia 
miesza się z przyszłością

Z ŻYCIA GMINY
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Do dyspozycji najmłodszych będzie również ścieżka 
sensoryczna, wiklinowy tunel – idealna kryjówka do zabawy 
w chowanego a także specjalne, wyłożone kamiennymi płytami, 
miejsce do gry w klasy. Całość ozdobią drewniane rzeźby zwie-
rząt. Wszystko to powstanie z myślą o najmłodszych, którzy są 
przyszłością Ziemi Mszczonowskiej. 

Oprócz naturalistycznego planowane jest także 
powstanie dużego, standardowego placu zabaw. Znajdą się 
w nim tradycyjne elementy takie jak bujawki, huśtawki czy 
karuzela. Oprócz nich najmłodsi będą mogli również skorzystać 
z atrakcji sprawnościowych, zjazdu linowego, równoważni i toru 
przeszkód. Na placu tym znajdzie się też ogromny zestaw zaba-
wowy z wieżami, zjeżdżalniami, drabinkami, rurą strażacką czy 
też tubami.

Rekreacyjny etap rewitalizacji parku to również propo-
zycja dla młodzieży. Na przykościelnym terenie powstanie 
pumptrack. Co kryje się pod tą obcobrzmiącą nazwą? Specjalnie 
przygotowany niewielki tor do jazdy np. rowerem, który składa 
się z zakrętów i rowów z okrągło wyprofilowanym dnem. 
Atrakcja taka pozwala na ćwiczenie refleksu, zmysłu równowagi 
i kondycji. Na takim torze jeździć mogą i dorośli, i dzieci. Można 
też rozgrywać zawody z pomiarem czasu pokonania wyzna-
czonej trasy.

Zarówno dla młodzieży jak i dorosłych przeznaczona 
będzie również kolejna strefa aktywności, czyli zewnętrzna 
siłownia. Choć nie będzie ona pierwszą, która powstanie 
w Mszczonowie, to jednak idealnie wpisze się w rekreacyjny 
charakter przykościelnego parku. Wśród rozmaitych urządzeń, 
jakie zostaną zamontowane, znajdą się m.in. orbitrek, wahadło 
i nożna prasa. Wszystko, co posłuży miłośnikom ćwiczeń na 
otwartej przestrzeni.

Aktywność fizyczna wymaga także stworzenia miejsc 
odpoczynku. W tej fazie realizacji inwestycji znajdzie się więc 
duża altana, większa niż te powstałe w pierwszym etapie, 
która będzie sprzyjać nie tylko przerwom w ćwiczeniach, ale 
również zachęcać do spędzania czasu w większym gronie. 
Kiedy temperatura stanie się za wysoka lub ćwiczenia pozbawią 
energii, będzie można ochłodzić się w pobliżu pięknej fontanny 
dyszowej. Dzięki nowoczesnemu WC relaksu nie będzie trzeba 

przerywać krótkimi wizytami w domu. Dla mam i ich pociech 
zamontowane zostaną z kolei przewijaki, które również pozwolą 
na dłuższe cieszenie się odpoczynkiem na powietrzu. 

Drugi etap rewitalizacji mszczonowskiego parku to 
także infrastruktura, niezbędna dla jego gości. Przebudowany 
zostanie przykościelny parking a dzięki temu możliwe będzie 
komfortowe zostawienie samochodu w pobliżu miejsca odpo-
czynku. W planach jest także montaż oświetlenia, które umoż-
liwi korzystanie z wypoczynku także po zmroku, oraz monito-
ringu, który zapewni spokój odpoczywającym oraz powstrzyma 
przed próbami wandalizmu.

Dla przyrody bliskości
Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe trzeciego 

etapu rewitalizacji parku, które zostaną sfinalizowane do końca 
października. Skąd ten brak numerologicznej chronologii? Ta 
faza inwestycji jest realizowana na terenach użyczonych przez 
parafię – znajdują się one za mszczonowską świątynią. Dzięki 
temu możliwe było prowadzenie robót jednocześnie nad 
dwoma etapami – pierwszym i trzecim. Ten ostatni będzie skie-
rowany do miłośników przyrody i wspólnego relaksu. 

Co znajdzie się w ostatniej części parku? Przede 
wszystkim urokliwy zbiornik retencyjny, który zapewni odrobinę 
wytchnienia wszystkim chcącym choć na chwilę oderwać się od 
miejskiego zgiełku. Nie zabraknie też elementów małej archi-
tektury, które uatrakcyjnią pobyt w tym miejscu. Oprócz stan-
dardowych ławek, w trzecim etapie pojawią się również leżaki, 
budki dla ptaków oraz widokowa luneta. Przede wszystkim 
jednak na tym terenie znajdą się trawniki i rodzime rośliny, 
w tym różnokolorowe kwiaty. 

Ta faza inwestycji z pewnością zasłuży na miano „błoni”, 
czyli znacznej przestrzeni trawiastej, które będą zapraszały do 
spacerów z ukochanymi, kontemplacji piękna przyrody, beztro-
skiego odpoczynku czy też zorganizowania grilla z przyjaciółmi. 
Wszystkie te atrakcje będą dostępne już wkrótce i z pewnością 
zrekompensują ograniczenia, wprowadzone w etapie pierw-
szym, będącym pamiątką tragicznych kart historii Ziemi Mszczo-
nowskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Sadzenie parku na starym Placu Piłsudskiego - lata 40-te
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Plac Piłusudskiego 1924
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W niedzielę, 13 września, w siedzibie OSP Mszczonów 
odbyła się uroczystość wręczenia Odznak „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza” najmłodszym strażakom-ochotnikom. Do 
udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni: prezes Zarządu Powia-
towego OSP dh Waldemar Suski, prezes OSP Mszczonów dh 
Janusz Legięcki, członek Zarządu OSP Mszczonów dh Grzegorz 
Koperski i naczelnik OSP Mszczonów dh Marcin Wiśniewski. 
Uroczystość poprowadzili opiekunowie drużyny młodzieżowej - 
dh Robert Starostka i dh Krzysztof Brzozowski. 

Złote Odznaki MDP przyznano: Natalii Starostce, Natalii 
Stępień, Julii Wiśniewskiej, Darii Wiśniewskiej, Paulinie Skow-
rońskiej, Wiktorii Wojnarowskiej, Mateuszowi Kuranowi, Patry-
kowi Zięcikowi, Patrykowi Cyrkanowiczowi, Wiktorowi Szust-
kiewiczowi i Kamilowi Świdnickiemu. Srebrne Odznaki MDP 
przyznano: Aleksandrze Gaik, Witorowi Kołaczowi, Patrykowi 

Majewskiemu i Jakubowi Króli-
kowskiemu. Brązowe Odznaki 
MDP przyznano: Julii Dudek, 
Filipowi Kociszewskiemu, 
Wiktorowi Brzozowskiemu, 
Bartłomiejowi Kociszew-
skiemu, Dawidowi Kinapfelowi 
i Maksymilianowi Jakubow-
skiemu. 

Dla wszystkich obecnych 
na uroczystości młodych druhen 
i druhów prezes Zarządu Powia-
towego OSP Waldemar Suski 
przygotował drobne upominki 
w postaci apteczek. Odczytał 
też publicznie podziękowania 
dla OSP Mszczonów od Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” za współpracę w tworzeniu 
Centrum Aktywności Obywatelskiej. Podziękowania podpisane 
zostały przez prezes LGD Magdalenę Podsiadły. 

MM

OSP Mszczonów

Podniosła uroczystość MDP 

Społeczność Sołectwa Gąba doceniła znaczenie miej-
scowych strażaków. Mieszkańcy wraz z sołtysem Sylwestrem 
Legięckim zdecydowali się przeznaczyć środki z funduszu sołec-
kiego na zakup sprzętu dla OSP Mszczonów. Za przekazaną 
kwotę zakupiono siedem węży strażackich o średnicy 42 mm. 
Zakup sprzętu skonsultowano wcześniej z Zarządem OSP.

Nowe węże były długo oczekiwane i niezmiernie 
potrzebne. Pozyskany sprzęt został wyprodukowany przez reno-
mowaną firmę OSW. Władze jednostki wyraziły wdzięczność 
mieszkańcom sołectwa, przekazując oficjalne podziękowania 
oraz zamieszczając informacje o wsparciu w lokalnych mediach. 
– Ten nieoczekiwany prezent – jak powiedział nam naczelnik 

OSP Mszczonów Marcin Wiśniewski – to dla mszczonowskich 
ochotników najlepsze potwierdzenie, iż strażackie zaangażo-
wanie i poświęcenie jest doceniane przez miejscową społecz-
ność. 

MM

OSP Mszczonów

Prezent Gąby dla OSP Mszczonów
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JAK PODNIEŚĆ ODPORNOŚĆ nie tylko w czasie 
epidemii koronawirusa

Grażyna Kuczek

Jesteśmy stale narażeni na działanie drobnoustrojów - wirusów, bakterii 
czy grzybów. Masowe infekcje, takie jak epidemie i pandemie były, istnieją dzi-
siaj i z dużym przypuszczeniem będą się również pojawiać w przyszłości. Jest 
oczywiste, że bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie zawsze potrafimy 
ich uniknąć. 

Obecnie zagraża nam nowy wirus SARS-CoV-2 z rodziny koronawirusów, 
który dopiero poznajemy. Pewne jest jednak to, że sprawny układ odporno-
ściowy jest w stanie dać sobie z nim radę. Świadczą o tym setki tysięcy osób, 
które po zakażeniu wróciły już do zdrowia lub przechodzą zakażenie łagodnie 
bądź bezobjawowo. 

Jak zadbać o dobrą sprawność układu odpornościowego - to jedno z naj-
ważniejszych pytań, na które warto sobie dzisiaj odpowiedzieć. 

Fundacja Źródła Życia przekazuje Państwu w prezencie jubileuszowy 70. 
numer kwartalnika „Zdrowie z wyboru”. W numerze tym wyjaśniamy, jak 
poprzez codzienne wybory związane ze stylem życia i odżywiania możemy 
wzmacniać odporność, co jest szczególnie istotne w obecny czasie. Redakcja 
kwartalnika życzy mieszkańcom gminy Mszczonów dużo zdrowia, a przede 
wszystkim wysokiej odporności na nadchodzące dni i miesiące.

KLUB ZDROWIA W MSZCZONOWIE

Informujemy, iż po kilkumiesięcznej przerwie związanej 
z pandemią, wznawia swoją działalność Klub Zdrowia 
w Mszczonowie. Nasze spotkania odbywają się już od 10 lat 
i są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich, którzy cenią zdrowie 
i pragną jak najdłużej je zachować. 
W tematykę zdrowego stylu życia wprowadzają uczestników 
specjaliści – lekarze, dietetycy, promotorzy zdrowia, terapeuci 
do spraw uzależnień, którzy traktują człowieka w sposób 
całościowy. 

Osoby biorące udział w spotkaniach mają możliwość:
• uczestniczyć w wykładach, które w przystępny sposób 

przedstawiają informacje związane między innymi 
z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, walką ze stresem, 
prawidłowym odżywianiem, utrzymywaniem ciała w dobrej 
kondycji fizycznej oraz psychicznej

• skorzystać z klubowej wypożyczalni książek
• spędzić czas w miłej atmosferze, w otoczeniu osób, które 

mają podobne zainteresowania.

Zapraszamy w każdą drugą środę miesiąca o godz. 17.30 do 
sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie (za 
wyjątkiem spotkania listopadowego, które odbędzie się 18 XI 
2020 r.)

Więcej informacji dostępnych pod telefonem organizatora: 
+46 857 13 54 wew. 20

ZDROWIE



36     wrzesień 2020 / nr 08 (297)

Pierwsza sobota września, to tradycyjny czas wspólnego, 
Narodowego Czytania najpiękniejszych dzieł polskiej literatury. 
W bieżącym roku odbyła się już dziewiąta edycja akcji zapo-
czątkowanej przez parę prezydencką. Tym razem lekturą, której 
słowa rozbrzmiewały w całej Polsce, była „Balladyna” Juliusza 
Słowackiego.

Tegoroczna odsłona wydarzenia, które w gminie 
Mszczonów organizuje Miejska Biblioteka Publiczna, nie odbyła 
się, jak w poprzednich latach, w plenerze. Z uwagi na ograni-
czenia postanowiono ją przenieść do wirtualnej rzeczywistości. 

Zamiast we wrześniowe przedpołudnie, lektorzy spotkali 
się w siedzibie Biblioteki już w sierpniu, by wspólnie nagrać 
swoją wersję romantycznego dramatu. Uczestników akcji powi-
tała wówczas dyrektor MBP Anna Czarnecka a w imieniu władz 
samorządowych kilka ciepłych słów do zebranych skierowała 
zastępca burmistrza Halina Wawruch.

W dalszej części również najważniejsze były słowa, ale 
tym razem należały one do romantycznego wieszcza, którego 
dzieło przeczytali zgromadzeni przedstawiciele władz samo-
rządowych, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie a także mieszkańcy – czytelnicy 
Biblioteki. W skład lektorskiej drużyny weszli:
Balladyna - Zuzana Prus
Alina - Natalia Galińska
Wdowa - Barbara Gryglewska
Kirkor - Ryszard Stusiński

Pustelnik - Michał Waszczyk
Chochlik - Jakub Balcerowski
Goplana - Kamila Jańczak
Skierka - Jakub Świderski
Grabiec - Michał Koch
Sługa - Waldemar Suski 
Swaty - Aleksandra Badowska, Henryka Wolniewicz, Zofia 
Trzcińska, Danuta Stefańska, Krystyna Dropińska i Ewa Kowalska

Wspólne czytanie dramatu zostało uwiecznione na 
filmie, w którego nagraniu i montażu Bibliotekę wsparło 
Gminne Centrum Informacji. Premiera tego niezwykłego obrazu 
miała miejsce 5 września o godz. 11:00 na stronie MBP, czyli 
dokładnie wtedy, gdy odbywałoby się plenerowe spotkanie 
z perłą polskiej literatury. 

Zachęcamy do obejrzenia mszczonowskiej interpretacji 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego, którą znajdziecie na stronie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej: https://biblioteka.mszczonow.
pl/premiera-narodowego-czytania-balladyny/.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Narodowe Czytanie online

Tegoroczne uroczystości, podczas których wspomi-
nani byli Bohaterowie Bitwy Mszczonowskiej`39, miały szcze-
gólny wymiar. Odbyły się z inicjatywy i przy współpracy dwóch 

mszczonowskich organizacji – Hufca ZHP, noszącego imię 31 
pułku Strzelców Kaniowskich, oraz Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego, w ramach którego funkcjonuje Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej, odwołująca się do tradycji tego 
samego patrona. 

Przypomnijmy, że Strzelcy Kaniowscy i ich wrześniowy 
dowódca, podpułkownik Wincenty Wnuk, przed 81 laty - 
11.09.1939 roku, zwyciężając w bitwie, która rozegrała się 
na mszczonowskich ulicach, dali miastu i jego mieszkańcom 
ostatni dzień wolności przed długą, trwającą ponad pięć lat 

MSH

Oddali hołd bohaterom Bitwy 
Mszczonowskiej
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niemiecką okupacją. To niezwykłe wydarzenie mszczonowianie 
wspominają co roku, spotykając się w kościele farnym i modląc 
się podczas Mszy Świętej, odprawianej w intencji bitewnych 
Bohaterów, a także wszystkich Mieszkańców, którzy podczas 
wrześniowych walk, bombardowań oraz niemieckiego terroru 
utracili życie. Wrzesień 1939 roku był najtragiczniejszą kartą 
w ponad 600-letniej historii miasta. 

Mszę Świętą, która odprawiona została w kościele pw. 
Świętego Jana Chrzciciela w piątkowe popołudnie, 11 września, 
koncelebrowali: proboszcz ks. dziekan Tadeusz Przybylski oraz 
wikary ks. Łukasz Warzyński. Po Eucharystii, niosąc znicze, udali 
się razem z harcerzami i rekonstruktorami do miejsca, w którym 
we wrześniu 1939 roku pochowano ich rozstrzelanych poprzed-
ników: ks. proboszcza Józefa Wierzejskiego oraz wikariusza 
Władysława Gołędowskiego, a także ówczesnego burmistrza 
Aleksandra Tańskiego i lekarza Stanisława Zarachowicza. 

Następnie na grobie rozstrzelanych wiązankę kwiatów 
w barwach narodowych złożyli przedstawiciele Hufca ZHP 
Mszczonów a kolejne znicze pamięci zapaliły przedstawi-
cielki samorządów powiatowego i gminnego – starosta Beata 
Sznajder oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska. Honorową wartę przy 
mogile zaciągnęli rekonstruktorzy. W podniosłej uroczystości 
uczestniczyli również zastępca komendanta Hufca druhna prze-
wodnik Magdalena Narożna-Szymczak, skarbnik Hufca druhna 
przewodnik Aleksandra Sęk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

harcmistrz Zbigniew Grabek, prezes MSH Marek Wardak, wice-
prezes Piotr Dymecki oraz członek Komisji Rewizyjnej MSH 
Łukasz Olesiński. 

Niestety, w tym roku biorący udział w uroczystości nie 
mogli udać się pod pomnik Strzelców Kaniowskich, gdyż znaj-
duje się on w miejscu, gdzie wciąż trwa budowa parku miej-
skiego. Teren budowy w dniu obchodów pozostawał jeszcze 
zamknięty. 

MM
Foto: Marek Wardak

Historia

Wrzesień 1939 w Mszczonowie 

81. rocznica Bitwy Mszczonowskiej – 
11.09.1939 r. 

Pamiętny wrzesień 1939 roku przyniósł mszczono-
wianom cierpienie i łzy. Ten czas był dla miasta najtragiczniejszą 
kartą w jego historii. Pierwsze bombardowanie rozpoczęło się 6 
września o godzinie 15.00. W tym czasie w Mszczonowie stacjo-
nował sztab Armii Łódź. Kolejne bombardowanie rozpoczęło 
się 7 września o godzinie 10.00. Przez miasto ciągnęły wtedy 
tłumy uchodźców oraz wycofującego się wojska.
 Pierwsze niemieckie czołgi wjechały do Mszczonowa 8 
września o godzinie 8.00. Miasto, położone na drodze do stolicy, 
było bardzo ważnym punktem tranzytowym. Sunęły przez nie 
zmotoryzowane wojska Wehrmachtu, które parły na Warszawę.

HISTORIA i TRADYCJA
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 Hitlerowcy rozpoczęli swoje rządy w Mszczonowie od 
egzekucji 10 polskich jeńców i jednego cywila. Rozstrzelania 
dokonali na placu targowym przy ulicy Grójeckiej. W nocy 9 
września wybuchła w mieście strzelanina, której powody do 
dziś są niejasne. Podobno rozpoczął ją pijany żołnierz niemiecki, 
który zastrzelił innego Niemca. Winę za ten incydent zrzucono 
na miejscową ludność. W odwecie kilka mszczonowskich rodzin 
rozstrzelano. Niemcy palili sukcesywnie budynek po budynku. 
Mszczonowianie ginęli także w płomieniach swoich domostw. 
W sumie tej nocy życie straciło 25 mieszkańców.
 W niedzielę, 10 września, do Mszczonowa przybyły 
jednostki tyłowe XVI Korpusu Pancernego. Niemcy rozlokowali 
swoje czołgi, ciągniki artyleryjskie oraz ciężarówki wzdłuż ulicy 

Rawskiej, na Placu Piłsudskiego, Nowym 
Rynku, a także na polu za tzw. starym cmentarzem. Hitlerowcy 
byli pewni siebie. Sprawiali wrażenie silnych i niezwyciężonych. 
Mszczonowianie nie przypuszczali wtedy, że lada chwila polski 
żołnierz złamie pychę bezwzględnego najeźdźcy.
 11 września miasto zostało odbite brawurowym (nocnym) 
atakiem 31 pułku Strzelców Kaniowskich, którym dowodził 
ppłk. Wincenty Wnuk. Strzelcy w żadnym mszczonowskim 
zakamarku nie dali Niemcom zorganizować skutecznej obrony. 
Gdzie trzeba było bili się z wrogiem na bagnety. Dla żołnierzy 
Wehrmachtu była to przerażająco krwawa noc. Natomiast 
strat wśród żołnierzy 
polskich, jak wynika 
z relacji uczestników 

Płonące kamienice na Placu Piłsudskiego – wrzesień 1939 r. Rozbity niemiecki czołg na Placu Piłsudskiego (przy wlocie ulicy 
Rawskiej) źródło: Bundesarchiv

Burmistrz Mszczonowa Aleksander Tański - 
rozstrzelany przez Niemców 11.09.1939 r.Proboszcz mszczonowskiej Parafii pw. 

Świetego Jana Chrzciciela - ks. Józef 
Wierzejski - rozstrzelany przez Niemców 

11.09.1939 r.

Podpułkownik Wincenty Wnuk – wrześniowy 
dowódca 31 pułku Strzelców Kaniowskich – 

zwycięzca Bitwy Mszczonowskiej 
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W drugi wrześniowy weekend 
nasz hufiec zorganizował biwak z okazji 
Święta Hufca, które jednocześnie wiąże 
się z rocznicą Bitwy Mszczonowskiej. 
W piątek, o godzinie 16.00, wszyscy 
uczestnicy spotkali się pod harcówką 
i ruszyli na specjalnie przygotowany 
Questing po mieście. 

Po grze wrócili do harcerskiej 
siedziby, skąd wybrali się na Mszę Świętą 
w kościele farnym w Mszczonowie. Tam 
razem ze strzelcami z GRH Strzelcy im. 31 
pułku Strzelców Kaniowskich uczcili 81. 
rocznicę Bitwy Mszczonowskiej. Warto 
również wspomnieć, że bohaterem 
naszego hufca są właśnie kaniowszczycy. 
Pod koniec Mszy wszyscy razem udali się 
pod pomnik poświęcony rozstrzelanym 
mszczonowianom, by wspólnie zapalić 
znicz i oddać hołd zmarłym. 

Po nabożeństwie nasi harcerze 
poszli po swoje plecaki, by następnie 
busem przetransportować się do Skuł. 
Po dotarciu na miejsce, pomogli naszej 

kadrze rozłożyć namioty. Dzień zakończył 
się ogniskiem ze śpiewami, przy którym 
harcerze zjedli ciepłe kiełbaski. 

Sobota rozpoczęła się krótkim 
apelem. Po nim odbyła się gra tere-
nowa po Skułach. Przed południem nasi 
harcerze, patrolami, wyruszyli w 16-kilo-
metrową wędrówkę po okolicznych 
lasach. Na trasie czekali na nich punktowi 
z bardzo ciekawymi zadaniami, które 
sprawdziły ich umiejętności harcerskie. 
W trakcie, gdy uczestnicy byli na trasie, 
w obozowisku kadra biwaku przygoto-
wywała dla nich obiad, który zakończył 
naszą wędrówkę około godziny 19.00. 
Następnie wszyscy przygotowywali się 
do obrzędowego ogniska, na którym 
zagościł harcmistrz dh Zbigniew Grabek. 
Po oficjalnej części ci, którzy nie czuli się 
zmęczeni, zostali przy ogniu i rozmawiali 
na różne ciekawe tematy. 

W niedzielę po śniadaniu odbył się 
apel kończący biwak, na którym uczest-
nicy dostali nagrody za sobotnią grę. Po 

HISTORIA i TRADYCJA

Wikariusz mszczonowskiej Parafii 
pw. Świętego Jana Chrzciciela 
- ks. Władysław Gołędowski 
- zastrzelony przez Niemców 

11.09.1939 r.

Mszczonowski lekarz - Stanisław 
Zarachowicz - rozstrzelany przez Niemców 

11.09.1939 r.

kilkanaście motocykli. Dowódca oddz. 
pancernego - mjr został zabity.”
 Za ten chwalebny wyczyn, 
który wpisał się do historii pamiętnego 
września, jako jedno z najwspanial-
szych (niestety, nielicznych) zwycięstw 
polskiego żołnierza – Niemcy zemścili się 
okrutnie. Kierownik ówczesnej Publicznej 
Szkoły Powszechniej nr 1 Stanisław 
Kasperkiewicz, w szkolnej kronice skwi-
tował ich barbarzyństwo następująco: 
„(...) Za mało napisał Blasco Ibanez 
w „Czterech jeźdźcach Apokalipsy”. 
„Kulturalni” Niemcy pokazali właściwe 
oblicze. Nie wiadomo, czy które miasto 
już w pierwszych dniach wojny złożyło 
taki haracz krwi i mienia, jak nieszczę-
śliwy Mszczonów”.
 Hitlerowcy po ponownym wkro-
czeniu do miasta rozstrzelali pod murem 
kościelnym: proboszcza Józefa Wierzej-
skiego, burmistrza Aleksandra Tańskiego 
oraz miejscowego lekarza Stanisława 
Zarachowicza. 11 września w pobliżu 
plebanii został też zastrzelony ks. Włady-
sław Gołędowski. Niemcy bestialsko 
pozbawili go życia w chwili, gdy opatrywał 
rannego. 
 11 września był ostatnim dniem 
wolności przed długą nocą niemieckiej 
okupacji, która zakończyła się dopiero 16 
stycznia 1945 roku.

oprac. Piotr Dymecki

walk, było zadziwiająco mało. Niektóre 
źródła podają, iż zginęło zaledwie trzech 
strzelców.
 31 pSK pokonał w Mszczonowie 
tyłowe pododdziały XVI KPanc. W ich 
skład wchodziły tabory i służby zarówno 
XVI KPanc, jak też 1 i 4 DPanc oraz 31 
DP. Strzelcy zniszczyli też kompanię 
propagandową Luftwaffe oraz kolumnę 
samochodów z 1 DPanc, które przybyły 

do Mszczonowa tuż przed samą bitwą, 
aby zabrać w okolice Warszawy zapasy 
paliwa. Zgodnie z tym, co zawarł w spisa-
nych wspomnieniach kapitan Ogrodnik 
- w Mszczonowie „(…) wzięto do niewoli 
2 oficerów, 35 szeregowych oraz kasę 
oddz. w której znajdowało się 21000 
mk. niem. Zniszczono 3 najcięższe czołgi 
i 22 lekkie; spalono ok. 20 samochodów 
ciężarowych i 10 osobowych oraz 

ZHP

Harcerskie świętowanie
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apelu wszyscy ochoczo zabrali się do składania obozowiska. Gdy 
już wszystko było złożone, zebrali się na ostatni wspólny posiłek. 
Po załadowaniu sprzętu wszyscy udali się do swoich domów. 

Za pomoc dziękujemy: Gminnemu Centrum Informacji 
w Mszczonowie, Firmie MiM Trans, Narodowemu Centrum 
Kultury, Lasom Państwowym, Przedsiębiorstwu „WP”, Minister-
stwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiśniewski Artur. Deli-
katesom, Meblom Wiśniewski, Panu Piotrowi Strzemiecznemu, 

Dh. Pawłowi Sosnowskiemu, Dh. Tomaszowi Majewskiemu, Dh. 
Grzegorzowi Nalejowi, Dh. Magdalenie Nalej, Dh. Magdalenie 
Narożnej-Szymczak, Dh. Piotrowi Jaworskiemu, Dh. Ewelinie 
Zofii Jaworskiej, Dh. Piotrowi Podsiadły i Dh. Marcinowi Tatar-
kowi.

Czuwaj!
Hufiec ZHP Mszczonów

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Wywiad

Szkolny wrzesień w dobie pandemii

Z przewodniczącą Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
w Mszczonowie Barbarą Gryglewską 

rozmawia Mateusz Milczarek.

Wszyscy obawiali się powrotu 
do szkoły po okresie zdalnego 
nauczania, wymuszonego pandemią. 
Mija pierwszy miesiąc roku szkol-
nego 2020/21. Czy placówki szkolne 
i przedszkolne w gminie Mszczonów 
zdały ten trudny egzamin, jakim jest 
funkcjonowanie w nowej - właśnie 
pandemicznej rzeczywistości?
Maseczki, mierzenie temperatury i dezynfekcja… wszystko to 
stało się codziennością w naszych placówkach edukacyjnych. 
Każda z nich wypracowała metody ograniczania możliwości 
potencjalnego zakażenia. Sądzę, że z perspektywy tego pierw-
szego miesiąca można stwierdzić, iż dyrekcje, grona pedago-
giczne oraz pracownicy obsługi poszczególnych szkół, przed-
szkola i oddziałów przedszkolnych naprawdę dobrze radzą sobie 
w dobie pandemii.

Czy nie było sprzeciwów wobec zaleceniom, dotyczącym 
korzystania z maseczek na terenie szkół?

Oczywiście, że takowe się pojawiały. Na szczęście, więk-
szość rodziców przyjęła te zalecenia ze zrozumieniem i udało 
się uniknąć poważniejszych konfliktów na tym tle. Musimy 
zrozumieć, że panujące obecnie ograniczenia mają na celu 
jak najlepsze zabezpieczenie naszych dzieci przed zakażeniem. 
Wszystko, co jest wdrażane, ma na celu dobro uczniów i na 
pewno nie jest działaniem na ich niekorzyść. 

Ci rodzice, którzy nie wyrażali zgody na to, aby ich dzieci 
chodziły w maseczkach i miały mierzoną temperaturę powoły-
wali się na brak odpowiednich przepisów prawa. 

Sam minister edukacji Dariusz Piontkowski jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego informował poprzez media, 
że nie będzie obowiązku noszenia maseczek w szkołach, ale 
jednocześnie dodawał, iż dyrektorzy poszczególnych placówek 
szkolnych będą mogli wprowadzić nakaz zakrywania nosa i ust 
na terenach swych obiektów, jeśli będzie tego wymagała sytu-
acja. Jednocześnie cały czas służby sanitarne przypominały 
o potrzebie przestrzegania dystansu. Wiemy, jak trudno jest go 
zachować na terenie szkół. Maseczki wprowadzono więc jako 
dodatkowe zabezpieczenie. 

Ostatecznie ustalono, że w naszych placówkach dzieci na 
przerwach po szkolnych korytarzach chodzą w maskach, a na 
lekcjach są już bez maseczek. 

A co w przypadku, gdy dziecko zapomina maseczki? Czy wtedy 
jest odsyłane do domu? 
W żadnym wypadku. Szkoły dysponują pulą maseczek, aby móc 
pomagać w takich przypadkach. 
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W dniu 25 września 2020 r. w Szkole Podstawowej im. 
Ks. Kan. Marina Lipskiego w Osuchowie odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 15. rocznicy śmierci Patrona. 

W tym dniu wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami 
zebrali się na hali sportowej, gdzie rozpoczęła się część arty-
styczna przygotowana przez kandydatów Szkolnego Koła 

Jakie dodatkowe zabezpieczenia, oprócz maseczek i mierzenia 
temperatury, są jeszcze stosowane w gminnych placówkach 
edukacyjnych? 
Nim wyliczę wszystkie wprowadzone, nowe zasady funkcjo-
nowania naszych placówek, podkreślę, że i tak podstawą jest 
zdrowy rozsądek rodziców uczniów. Najbardziej liczymy na ich 
poczucie odpowiedzialności. Zwyczajnie niedopuszczalne jest 
posyłanie do szkoły lub zaprowadzanie do przedszkola dziecka, 
które zdradza objawy infekcji. Izolowanie domowe chorych 
dzieci to już połowa sukcesu. To przecież rodzina jako pierwsza 
zauważa, że stan zdrowia małoletniego wzbudza zastrzeżenia. 
Dziecko, które kaszle, kicha i ma stan podgorączkowy, należy 
pozostawić w domu, zawiadomić o problemach lekarza i nie 
narażać innych na potencjalne zakażenie taką czy też inną 
chorobą.

Czasami jednak bywa inaczej. Jak szkoły radzą sobie, aby ogra-
niczać przenoszenie się wśród uczniów wirusów? 

W szkołach uruchomiono wszystkie możliwe wejścia, aby 
uczniowie nie musieli tuż przed ósmą gromadzić się w jednym 
miejscu. Wykorzystujemy teraz wszystkie możliwości dostania 
się na teren placówki. Poszczególne grupy uczniów – poszcze-
gólne roczniki / klasy korzystają z różnych wejść. 

Wychodzenie na przerwy też jest naprzemienne dla 
poszczególnych klas. Tu również chodzi o to, aby w tym samym 
czasie na szkolnym korytarzu nie było zbyt tłoczno. Wtedy zacho-
wanie zalecanego dystansu zwyczajnie nie byłoby możliwe. 

Uczniowie nie zmieniają także co lekcja swych sal - tak 
jak to miało miejsce przed pandemią. Klasy mają wyznaczone 
na stałe swoje sale. Wyjątek od tej reguły dopuszczamy jedynie 
dla zajęć z chemii i fizyki. Pracownie tych przedmiotów, z racji na 
ich specyficzne wyposażenie, są jednak wykorzystywane przez 
różne klasy. Wszystkie izby lekcyjne są regularnie wietrzone. 
Panie woźne dezynfekują klamki, blaty, krzesełka i wszystkie 
inne powierzchnie, które są dotykane. Ponadto, nie organizu-
jemy apeli i uroczystości, które grupowałyby całą społeczność 
szkolną. 

A jak jest z kontaktem rodziców ze szkołą? Wcześniej przypro-
wadzali oni dzieci do szkoły, przychodzili do nauczycieli i, oczy-
wiście, pojawiali się na wywiadówkach.

Kontakty rodziców z nauczycielami i wychowawcami 
są teraz umawiane. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie 
terminu takiej rozmowy. Najlepiej telefonicznie. Gdyby jednak 
wystąpiła nagła potrzeba odwiedzenia szkoły, to rodzic anon-
suje się u woźnego i ten ułatwia mu spotkanie z konkretnym 
nauczycielem lub własnym dzieckiem, przebywającym już na 
terenie placówki szkolnej. Przy wejściu na teren szkoły rodzic 
pozostawia swoje dane kontaktowe, aby w przypadku wystą-
pienia problemów, skutkujących koniecznością zastosowania 
kwarantanny, można go było szybko o tym zawiadomić. Przy 
odbieraniu dzieci ze szkoły na jej teren mogą wchodzić tyko 
rodzice pierwszaków. Starsze roczniki opuszczają szkoły samo-
dzielnie. Zebrania rodziców są organizowane, lecz w różnych 
terminach dla poszczególnych klas. Dzięki temu gremialnie na 
terenie szkoły nie będzie przebywało kilkudziesięciu, a nawet 
(jak to się zwykle odbywało w mszczonowskiej podstawówce) 
kilkaset osób jednocześnie. 

Naprawdę, jak to tylko możliwe, unikamy w szkołach 
i przedszkolach sytuacji, które mogłyby skutkować zwiększe-
niem wystąpienia prawdopodobieństwa zakażenia. 

Gdyby jednak wrócił lockdown? Czy szkoły przygotowują się 
na powrót do zdalnego nauczania? 

Od początku roku szkolnego na lekcjach informatyki 
uczniowie są przygotowywani na taką ewentualność. Omawiane 
są sposoby zdalnego kontaktowania się z nauczycielami, tak, 
aby w przypadku kolejnego zamknięcia naszych placówek szkol-
nych, cały proces edukacyjny mógł przebiegać sprawniej niż to 
miało miejsce w pamiętnym drugim półroczu roku szkolnego 
2019/20.

Na szczęście, obecnie wszystkie gminne placówki 
szkolne funkcjonują bez kłopotów. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wdrożone środki ostrożności ustrzegą je od potrzeby nakładania 
kwarantanny.

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję i życzę zdrowia - dyrekcjom, pedagogom, pracownikom 
obsługi oraz uczniom naszych szkół, przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych, jak też wszystkim pozostałym Mieszkańcom 
Gminy Mszczonów. 

MERKURIUSZ SZKOLNY

SP Osuchów

W Osuchowie uczcili pamięć patrona
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 23 sierpnia grupa uczniów z Technikum w Zespole Szkół 
w Mszczonowie wyjechała na praktyki zawodowe do Grecji 
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 
finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER), współfinansowanego jednocześnie 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Fotoreportaż z akcji „Sprzątanie świata”, 
która odbyła się 18 września w Szkole 

Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie.

SP Osuchów

Osuchowscy uczniowie „posprzątali 
świat”

ZS w Mszczonowie

Uczniowie z Mszczonowa w Grecji!

Caritas. Artyści byli przygotowywani pod kierunkiem p. Elżbiety 
Olborskiej. 

Uczniowie  przedstawili działania i życie naszego Patrona 
oraz opowiedzieli, jakim wspaniałym człowiekiem był ksiądz 
Marian Lipski. Zaśpiewali również piękne piosenki religijne. 
Muzyczne przygotowanie to zasługa p. Ludmiły Kierzkowskiej.  

Następnie Pani Dyrektor wręczyła legitymacje kandy-
datom Caritas. Po oficjalnym włączeniu nowych wolontariuszy 
do Szkolnego Koła Caritas, akademia dobiegła końca.

Przedstawiciele klas razem z Panią Dyrektor udali 
się na cmentarz i złożyli kwiaty na grobie księdza Mariana 
Lipskiego. Następnego dnia, w sobotę, w Kościele w Osuchowie 
odprawiona została Msza święta w intencji św. p. Ks. Mariana 
Lipskiego, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz 
z rodzicami i dyrekcją. 

Emilia Jankowska, kl. 8
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W dniu 15 września Oddział Przedszkolny w Bobrowcach 
obchodził po raz drugi Międzynarodowy Dzień Kropki. Zaczę-
liśmy go od wysłuchania opowiadania o Vashti, której historia 
była inspiracją do powstania tego święta. 

W tym roku na dzieci czekało również zadanie do wyko-
nania. Zadaniem przedszkolaków było, za pomocą paluszków, 
wykonać kolorowe liście na drzewach. Prace dzieci zostały 
umieszczone na gazetce szkolnej. Po wykonanej pracy przed-
szkolaki brały udział w grach i zabawach. Warto wspomnieć, 
że większość dzieci w tym dniu na swoich ubrankach również 
miało kropki. 

Ewelina Olesińska

SP Bobrowce

Międzynarodowy Dzień Kropki

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Młodzież realizuje 
przedsięwzięcie pod nazwą: Praktyki zawodowe w Grecji – 
nowe szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły”.
 Do Grecji wyjechała trzydziestoosobowa grupa chłopców 
i dziewcząt, kształcących się w zawodach technik ekonomista 
i technik spedytor. Podczas dwutygodniowego pobytu 
uczniowie będą pod opieką nauczycieli: Izabelli Dębskiej, Haliny 
Kubisz-Świdurskiej i Pauliny Kosińskiej.
 Uczniowie odbędą praktyki zawodowe, odwiedzając 
między innymi greckie firmy handlowe i spedycyjne, co 
pozwoli im poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstw 
w tamtejszych warunkach ekonomicznych. Istotnym elementem 
wyjazdu jest program kulturowy, w ramach którego młodzież 
zwiedza miasta i zabytki, poznając historię i kulturę danego 
kraju.

        W czasie praktyk uczniowie rozwiną umiejętność współpracy 
i znajomość języków obcych.  Pogłębią również świadomość 
wartości kulturowej i europejskiej. Poprzez wyjazd młodzież 
zwiększy samodzielność oraz wzmocni poczucie własnej 
wartości. Zdobyte podczas praktyki zawodowej umiejętności 
podniosą kwalifikacje zawodowe uczniów, co jest głównym 
celem projektu. 

***
Projekt: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowany 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
tytuł przedsięwzięcia: Praktyki zawodowe w Grecji – nowe 
szanse i możliwości dla uczniów naszej szkoły, nr 2019-1-PL01-
KA102-063837

ZS Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNY



44     wrzesień 2020 / nr 08 (297)

TERMALNA KARTA
MIESZKAŃCA

Od 1 października 2020 r. 
wyłącznie użytkownicy Termalnej Karty 

Mieszkańca będą mogli skorzystać 
ze specjalnej oferty promocyjnej 

Kompleksu Basenów Termalnych.
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TERMALNA KARTA
MIESZKAŃCA

Od 1 października 2020 r. 
wyłącznie użytkownicy Termalnej Karty 

Mieszkańca będą mogli skorzystać 
ze specjalnej oferty promocyjnej 

Kompleksu Basenów Termalnych.

KTO JEST UPRAWNIONY 
DO OTRZYMANIA KARTY?
DoDo otrzymania karty uprawniona jest 
pełnoletnia osoba, która zamieszkuje lub jest 
zameldowana w gminie Mszczonów oraz 
rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie lub 
rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów 
orazoraz zgłoszone przez nią niepełnoletnie dzieci 
własne lub przysposobione.

JAKIE SĄ KORZYŚCI?
Użytkownicy Termalnej Karty Mieszkańca mogą Użytkownicy Termalnej Karty Mieszkańca mogą 
korzystać z promocyjnych cen biletów na 
Kompleks Basenów Termalnych. Aktualną 
ofertę, regulamin oraz wniosek o wydanie karty 
znajdziesz na naszej stronie internetowej: 
www.termy-mszczonow.eu w zakładce ”Termy 
dla Mieszkańców Gminy Mszczonów”.

JAK WYROBIĆ KARTĘ?
Wypełnij i złóż wniosek w Punkcie Obsługi 
Klienta zlokalizowanym w Kompleksie Basenów 
Termalnych w Mszczonowie.
OkażOkaż dowód tożsamości oraz pierwszą stronę 
formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok 
rozliczeniowy bez względu na to czy osiągasz 
dochód, z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie 
Skarbowym w Żyrardowie PIT / w przypadku 
rozliczenia się przez internet okaż 
elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia 
formularzaformularza / lub okaż nakaz podatkowy 
podatku rolnego z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego w Gminie Mszczonów za 
bieżący rok rozliczeniowy.
Dokonaj jednorazowej bezzwrotnej opłaty za 
kartę w wysokości 10 zł.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEREKLAMY / OGŁOSZENIA
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REKLAMY

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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REKLAMA

Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów
Oferujemy konkurencyjne ceny na towary, 
m.in.: 
- ciasta domowe o wybornym smaku
- chleb wypiekany metodą tradycyjną, na 
zakwasie
- ser biały z mleczarni w Grodzisku Maz.

- śmietana z mleczarni w Grodzisku Maz.
- sery żółte - szeroki wybór
- wędliny z tradycyjnego wędzenia
- mrożonki ( ryby, warzywa, zapiekanki, lody )
- garmażerka : pierogi w asortymencie
- wafle Iga 500g
- wyroby cukiernicze firmy Roshen
- świeże warzywa i owoce
- kasze, fasola - na wagę
- produkty vege - szeroki asortyment

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

3. Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - tel. 606 389 428

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

5. Place parkingowe i magazyny w Mszczonowie - 
tel. 694 129 283

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

 SPRZEDAM:
- Zgrzewarka do worków foliowych
 tel. 694 929 537

 DO WYDZIERŻAWIENIA:
-  lokal na działalność handlową 
lub usługową,   pow. ok. 55 m2, na 
parterze pawilonu „Hermes”
 - pokoje biurowe na II piętrze pawilonu 
„Hermes”,   Mszczonów 606 389 428. 

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

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

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

za symboliczną kwotę

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

„80”
szt.    5

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

(wys.232 x 90cm)
szt.    2

Magazyn z art. do 
produkcji rolniczej  
w Mszczonowie,  

ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje w konkurencyjnych 
cenach:
- pasze drobiowe, śruty, 
kukurydza
- sznurek do pras
- sól lizawka
- sól kamienna 
workowana

Od 1- go października br. we wszystkich sklepach Spółdzielni sprzedaż zniczy nagrobkowych !!!
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