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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 16 grudnia 2020 roku, odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto uchwały w sprawie 
m.in. przyjęcia uchwały budżetowej na 2021 r., utworzenia Klubu Senior + oraz odwołania i powołania nowego skarbnika gminy. 
Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. 

Przed rozpoczęciem obrad w trybie zdalnym głos zabrał 
Jakub Lisiecki, redaktor naczelny „Monitora Rynkowego” oraz 
„Monitora Biznesu”, niezależnych dodatków do „Rzeczpo-
spolitej’ i „Gazety Prawnej”.  Tytuły te już od 10 lat realizują 
program „Symbol”, promujący samorządy, przedsiębiorstwa, 
instytucje i inne podmioty, które „zmieniają świat na lepsze”. 
W ramach tegorocznej, jubileuszowej edycji, kapituła, w skład 
której wchodzi także Jakub Lisiecki, postanowiła uhono-
rować gminę Mszczonów specjalnym wyróżnieniem – tytułem  
„Symbol Dekady 2011-2020”. Z uwagi na ograniczenia nie 
odbyła się uroczysta gala podsumowująca, stąd redaktor przyje-
chał do burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, by osobiście wręczyć 
pamiątkową tabliczkę. 

W uzasadnieniu tego wyróżnienia Jakub Lisiecki podkre-
ślał, że Mszczonów jest „gminą znakomitą”, która ma właściwe 
podejście zarówno do ludzi jak i do inwestorów. Podkreślał, że 
to właśnie wpłynęło na powstanie na tym terenie przedsięwzięć 
takich jak Suntago - największy zadaszony park wodny w Europie 
i Deepspot - najgłębszy basen dla nurków. Jakub Lisiecki powie-
dział, że kapituła nie mogła nie zauważyć tego, jak gmina dba 
o porządek, infrastrukturę oraz realizuje dalekosiężne wizje 
rozwoju. Zdaniem kapituły programu Mszczonów jest wzorem 
samorządności, na który od lat powołuj się nie tylko redakcja 
wspomnianych czasopism, ale także ludzie w całej Polsce. Jak 
podkreślał redaktor Lisiecki, nagroda jest wyrazem wysokiej 
pozycji naszej gminy w polskiej świadomości o samorządności. 
Na zakończenie życzył, by tytuł ten był dobrym znakiem na 
kolejny rok i kolejną dekadę. 

Po wystąpieniu redaktora Lisieckiego głos zabrali również 
przedstawiciele mszczonowskiego samorządu. Przewodniczący 
Łukasz Koperski podziękował za otrzymane wyróżnienie, dobre 
słowa i gratulacje. Przypomniał, że nagroda ta jest szczególna, 
ponieważ przyznano ją w roku obchodzenia 30-lecia restytucji 
samorządności w Polsce. Z tej okazji przypomniał pokrótce 
tragiczną historię Mszczonowa, która nie oszczędziła również 
dawnego budynku ratusza. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że każde 
miasto w Polsce chciałoby mieć na swoim terenie Suntago czy 
Deepspot. Włodarz podkreślał, że przyciągnięcie takich inwe-
stycji udało się, bo mieszkańcy zawsze wybierali zgodę i ludzi 
nakierowanych na rozwój.

Podjęte uchwały
Plan finansowy gminy na 2021 rok omówiła naczelnik 

Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-Gołyńska. 

Zaplanowane dochody wyniosą 93 643 436,00 zł a wydatki – 
99 786 755,00 zł, co oznacza deficyt w kwocie 6 143 319,00 zł. 
Pozytywną opinię o projekcie budżetu wydała Regionalna Izba 
Obrachunkowa. Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślał, że 
w trakcie wspólnych obrad Komisji wszyscy członkowie jedno-
głośnie poparli przedstawiony plan finansowy gminy na przyszły 
rok. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że rząd nie 
przekazał samorządowi ani złotówki na inwestycje, ponieważ 
środki były dystrybuowane zgodnie z sympatiami politycznymi. 
Włodarz podkreślił, że wszystkie plany zostaną zrealizowane 
pomimo to, ale niektóre działania będą z konieczności rozło-
żone na dwa lata.

Przewodniczący Łukasz Koperski podkreślił, że budżet 
gminy w ostatnich latach znacznie się powiększył, co napawa 
optymizmem na przyszłość. Obecne problemy, związane 
głównie z sytuacją pandemiczną, uznał za przejściowe. Prawie 
stumilionowy budżet w przypadku gminy wielkości Mszczonowa 
to zdaniem przewodniczącego doskonały wynik, do którego 
przyczynili się nie tylko samorządowcy i urzędnicy, ale także 
mieszkańcy. W ramach podsumowania prowadzący obrady 
Łukasz Koperski mówił, że obecna dobra kondycja finansowa to 
efekt długoletniej strategii i pionierskich pomysłów wszystkich 
kadencji Rady oraz burmistrza Kurka. 

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski dopytywał 
o wpływy z podatków PIT i CIT a także wielkość funduszu sołec-
kiego i porównanie ich obecnej wartości z danymi z lat poprzed-
nich. Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska poinformowała, że 
dochody z tytułu CIT zaplanowano na bazie wykonania w roku 
bieżącym a z PIT – na podstawie danych z Ministerstwa Finansów 
dotyczących b.r. Wysokość funduszu sołeckiego w 2021 roku 
będzie najwyższa w historii. Skarbnik Jadwiga Barbulant zauwa-
żyła, że początkowo fundusz sołecki był o wiele niższy i systema-
tycznie wzrasta a jego wysokość jest związana ze wzrastaniem 
dochodów bieżących. 

Aneta Ciechańska-Gołyńska zaprezentowała także 
uchwałę dotyczącą zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
czyli długofalowej strategii ściśle powiązanej z corocznymi 
budżetami. Bieżąca dotyczy lat 2021-2027 i zawiera m.in. zało-
żenia wysokości przyszłych dochodów i wydatków a także wykaz 
planowanych do realizacji inwestycji. 

O planach utworzeniu Klubu Senior + zebranym opowie-
działa Ilona Lutomska z MOPS Mszczonów. Będzie to drugi 
tego typu obiekt 
w mieście, tym razem 



styczeń 2021 / nr 1 (300)       5

WIEŚCI Z RATUSZA

zlokalizowany przy parafii św. Ojca Pio.  Podobnie jak Klub poło-
żony na osiedlu Dworcowa III, także i ten będzie podlegał Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Jego członkami będą 
mieszkańcy w wieku minimum 60 lat.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Barbara Gryglewska podkreślała znaczenie już istniejącego 
Klubu Seniora dla nestorów oraz pochwaliła pomysł utworzenia 
domu dziennego pobytu, który jest niezwykle potrzebny. 

Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Suski docenił 
wysoki poziom wykończenia pomieszczeń na nowy Klub Senior 
+. Prowadzący obrady Łukasz Koperski podziękował wszystkim, 
którzy przyczyniają się do realizacji takich działań. Zauważył, że 
w ten sposób oferta rekreacyjno-kulturalna jest już skierowana 
do wszystkich grup wiekowych. Przy okazji podziękował także 
dwóm stowarzyszeniom nestorów, które działają w Mszczo-
nowie – Klubowi Seniora „Złota Jesień” i rejonowemu oddzia-
łowi Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oraz 
pracownikom MOK prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Propozycja kosztów wynajmu powierzchni w Szkole 
Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie była 
kolejnym tematem poruszonym w tym punkcie obrad a zebra-
nych zapoznała z nim główna księgowa Centrum Usług Wspól-
nych Barbara Musiej.

Następny przedstawiony w trakcie sesji dokument doty-
czył wyznaczenia obszaru i granic Mszczonowa a omówił go Piotr 
Nowakowski. Poinformował zebranych, że uchwała ta uzyskała 
pozytywną opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Nowe prawo wodne wymusiło wyznaczenie nowych 
obszarów i granic aglomeracji. W projekcie uchwały zawarto 
informacje dotyczące m.in. sieci kanalizacyjnej oraz planów jej 
rozbudowy, systemu gospodarki ściekowej, ochrony ujęć wody 
i przyrody.

Zgoda na zbycie nieruchomości była przedmiotem 
kolejnej uchwały, zaprezentowanej przez naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Taidę Sochańską. Działka ta położona 
jest w Mszczonowie i docelowo przeznaczona jest pod budowę 
obiektów produkcyjnych, magazynów, zabudowy usługowej itp. 

Uchwałę dotyczącą odwołania skarbnika gminy zebranym 
przedstawił burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Powodem takiej 
sytuacji jest przejście na emeryturę dotychczas piastującej tę 
funkcję Jadwigi Barbulant. Korzystając z okazji włodarz podzię-
kował ustępującej skarbnik i zapewnił, że pozostanie ona człon-
kiem mszczonowskiej, samorządowej rodziny i będzie współ-
pracować jako audytor, kontrolując finanse jednostek.

Jadwiga Barbulant podziękowała za zaufanie, które czuła 
przez cały czas sprawowania funkcji skarbnika, czyli od 1 marca 
2003 r., oraz umożliwienie osobistego rozwoju, zdobycia wiedzy 
i doświadczenia. Powiedziała również, że Mszczonów od razu 
po przybyciu do miasta  zrobił na niej wspaniałe wrażenie. 
Podkreślała, że w czasie pełnienia przez nią funkcji wraz burmi-
strzem pięciokrotnie powiększyli budżet gminy. Na zakończenie 
swojego wystąpienia złożyła życzenia władzom samorządowym 
i mieszkańcom a także przekazała symboliczny, „złoty klucz do 
skarbca” swojej następczyni Anecie Ciechańskiej-Gołyńskiej.

Głos w tym punkcie obrad zabrał również przewod-
niczący Łukasz Koperski, który podkreślał, że jest to dla niego 
bardzo wzruszający moment, ponieważ od samego początku 
pełnienia przez nią funkcji skarbnika, miał szczęście współ-
pracować z Jadwigą Barbulant. Nie zabrakło, oczywiście, kilku 
wspomnień z tego okresu oraz podsumowań. Przewodniczący 
podziękował za wieloletnią współpracę z radnymi wszystkich 
kadencji od 2003 r. 

Radna Barbara Gryglewska przyłączyła się do słów 
swojego poprzednika i wspominała, jak poznała ustępującą 
skarbnik. Następnie podziękowała Jadwidze Barbulant za takt, 
kulturę i wiedzę a także cierpliwość do wyjaśniania radnym 
ekonomicznych zawiłości. Radny Mirosław Wirowski również 
przyłączył się do podziękowań dla ustępujących skarbnik, 
podkreślając, że od samego początku współpracy doceniał jej 
profesjonalizm i wiedzę. Przypomniał powiedzenie mówiące 
o tym, że „pieniądze lubią ciszę” i to, jak doskonale Jadwiga 
Barbulant realizowała je w praktyce, zachowując spokój i klasę 
w każdej sytuacji. Docenił także wiedzę i sposób jej przekazy-
wania innym, przystępnie i rzeczowo. Radny Wirowski wyraził 
także zadowolenie z pozostania ustępującej skarbnik w Urzę-
dzie na stanowisku konsultantki. Na zakończenie życzył jej wielu 
sukcesów zawodowych. 

Z wnioskiem o powołanie nowego skarbnika gminy, 
Anety Ciechańskiej-Gołyńskiej, do radnych zwrócił się burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek, przedstawiając wykształcenie i doświad-
czenie kandydatki. Obecna naczelnik Wydziału Finansowo-Bu-
dżetowego nową funkcję przejmie z końcem roku. 

Radna Barbara Gryglewska podkreślała silny związek 
przyszłej skarbnik z Ziemią Mszczonowską, na której się wycho-
wała. Złożyła także Anecie Ciechańskiej-Gołyńskiej najlepsze 
życzenia na kolejny etap kariery „w krainie liczb”. Nominowana 
na stanowisko skarbnika naczelnik podziękowała za pozytywne 
przyjęcie kandydatury i zaufanie. Słowa wdzięczności skiero-
wała również pod adresem burmistrza, który 20 lat wcześniej 
przyjął ją do swojej kadry. Podkreślała, że przez dwie dekady 
współpracy z włodarzem, jego zastępcami i całą Radą mogła 
zdobywać wiedzę i doświadczenie oraz z roku na rok poszerzać 
swoje kwalifikacje. Obiecała zrobić wszystko, by nie zawieść 
okazanego zaufania.

Po zatwierdzeniu obydwu uchwał przewodniczący 
Łukasz Koperski oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek wręczyli 
kwiaty ustępującej i przyszłej skarbnik gminy.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy 
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w rodzinie omówiła Elżbieta Szaforska, koordynator Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedło-
żony do zaopiniowania dokument zawiera m.in. główne cele 
programu, podstawowe zadania GKRPA oraz  wykaz planowa-
nych działań profilaktycznych.

Radna Barbara Gryglewska pytała o nasilenie przemocy 
w rodzinie w okresie pandemii, związanym ze społeczną izolacją. 
W odpowiedzi Elżbieta Szaforska poinformowała, że zjawisko to 
wzrasta, szczególnie w powiązaniu z nadużywaniem alkoholu. 

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie dotyczył kolejny dokument, przedstawiony przez 
Anetę Ciechańską-Gołyńską. Dodatkowe środki będą wyko-
rzystane na realizację inwestycji o nazwie „Budowa kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”. Druga uchwała omówiona 
przez naczelnik podejmowała temat ustalenia wykazu i planu 
finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasają-
cych z upływem roku 2020.

Działalność burmistrza, interpelacje, wolne 
wnioski

W okresie pomiędzy sesjami włodarz gminy wydał sześć 
zarządzeń dotyczących m.in. zmian w bieżącym budżecie, usta-
lenia dodatkowego dnia wolnego w Urzędzie Miejskim za święto 
przypadające w sobotę, 26 grudnia oraz ogłoszenia konkursu 
dla organizacji pozarządowych.

Burmistrz poinformował, że zakończone zostały prak-
tycznie wszystkie zadania inwestycyjne. Zgromadzeni dowie-
dzieli się także o postulacie uczniów miejskiej szkoły podsta-
wowej, którzy zwrócili się z prośbą do włodarza o wybudowanie 
skateparku przy mszczonowskiej placówce. Burmistrz przychylił 
się do tego wniosku i obiekt taki powstał w mieście. Włodarz 
podsumował także 2020 rok, zakłócony przez ograniczenia 
związane z zagrożeniem koronawirusem.

Radny Mirosław Wirowski złożył interpelację dotyczącą 
poprawy bezpieczeństwa na ul. Maklakiewicza, w której 
wnioskował o wykonanie wyniesienia spowalniającego ruch. 
Podkreślał również, że przy arterii tej zlokalizowane są ważne 
obiekty: cmentarze, ośrodek zdrowia oraz budynek liceum 
ogólnokształcącego. Radny postulował także o montaż oświe-
tlenia na rogu ulic Rolniczej i Grójeckiej. 

Radny Marek Baumel swoją interpelacją wyraził prośbę 
mieszkańców osiedla przy ul. Spokojnej. Postulowali oni zain-
stalowanie ławek na odcinkach prowadzących do strategicznych 
miejsc w mieście. W swojej drugiej interpelacji radny poinfor-
mował o zgłaszanym przez mieszkańców braku spójności ozna-
kowania dróg na terenie miasta, które jest miejscami niejasne 
lub wprowadza w błąd, np. na skrzyżowaniu przy obiekcie Term. 
Prosił o zweryfikowanie oznaczeń drogowych. 

Rady Mirosław Wirowski w ramach uzupełnienia swojej 
interpelacji podkreślał, że we wskazanym miejscu jest bardzo 

ciemno, co utrudnia widoczność prowadzącym pojazdy. Jego 
zdaniem jedna lampa rozwiązałaby istniejący problem. 

W odpowiedzi włodarz gminy powiedział, że problemy 
z oznakowaniem są często związane z chuligańskimi wybrykami, 
które wprowadzają zamieszanie w ruchu drogowym. Poin-
formował także o konieczności zamontowania dodatkowych 
kamer w przykościelnym parku, ponieważ nowy amfiteatr już 
stał się obiektem aktów dewastacji. Burmistrz obiecał zreali-
zować postulaty z interpelacji najszybciej jak to będzie możliwe.

Radny Mirosław Wirowski rozpoczynając punkt wolnych 
wniosków odniósł się do relacji z sesji, która odbyła się w dniu 
28 października br., zamieszczonej w „Merkuriuszu Mszczonow-
skim”. W związku z lekturą tego tekstu zwrócił się o rzetelne 
i prawdziwe przekazywanie swoich wypowiedzi na łamach 
biuletynu. Ta, do której miał zastrzeżenia, dotyczyła nowego 
herbu Mszczonowa. Radny Mirosław Wirowski szczegółowo 
przedstawił swoje obiekcje. 

Przewodniczący Łukasz Koperski dodał, że w trakcie 
wcześniejszych obrad zwrócił się do Gminnego Centrum Infor-
macji o przygotowanie informacji odnośnie procedury i działań 
związanych z wizerunkiem herbu Mszczonowa. Poinformował, 
że obecnie dokumenty te są gromadzone przez dyrekcję 
i pracowników wspomnianej jednostki.  

Radny Robert Głąbiński w nawiązaniu do postulatów 
mieszkańców, prosił o przyjrzenie się stanowi nawierzchni ulicy 
Północnej w Mszczonowie. Podkreślał, że wyjaśniał wniosko-
dawcom, że w 2021 r. zostanie zakończony projekt a w 2022 lub 
2023 r. nastąpią prace zmierzające do powstania zupełnie nowej 
drogi. Burmistrz w odpowiedzi obiecał przyjrzeć się problemowi 
i zaradzić mu w miarę możliwości. 

Radny Dariusz Olesiński, z racji tego, że zdalna sesja była 
ostatnią w tym roku a więc przedświąteczną, złożył wszystkim 
obecnym okolicznościowe życzenia bożonarodzeniowe i nowo-
roczne. Do słów tych przyłączył się wiceprzewodniczący 
Waldemar Suski, który korzystając z okazji złożył swojemu 
przedmówcy życzenia imieninowe. Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek podziękował wszystkim za całoroczną współpracę i zgodę 
w budowaniu przyszłości Ziemi Mszczonowskiej. W wystąpieniu 
włodarza nie zabrakło również życzeń świątecznych i noworocz-
nych. 

Życzenia wszystkim zgromadzonym oraz mieszkańcom 
gminy złożyli także kolejno radni Krzysztof Krawczyk, Barbara 
Gryglewska, Mirosław Wirowski, Robert Głąbiński i  Katarzyna 
Ciećwierska. Na zakończenie przewodniczący Łukasz Koperski 
podziękował burmistrzowi i kolegom radnym za ciepłe słowa 
a także wszystkim samorządowcom i pracownikom za cało-
roczną współpracę i zaangażowanie. Nie zabrakło także życzeń 
skierowanych do mieszkańców oraz członków samorządowej 
rodziny Ziemi Mszczonowskiej oraz krótkiego podsumowania 
mijających dwunastu miesięcy. Na tym zakończono ostatnią, 
tegoroczną sesję, która odbyła się w trybie zdalnym.

Dagmara Bednarek, GCI



styczeń 2021 / nr 1 (300)       7

WIEŚCI Z RATUSZA

Podjęte uchwały
Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad pierwszy 

z punktów merytorycznych dotyczył przekazania petycji według 
właściwości. Przedstawiła go mecenas związana z Urzędem 
Miejskim. Pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej, podejmo-
wało tematykę szczepień przeciwko koronawirusowi. Autor 
dokumentu postulował, by RM podjęła uchwałę w sprawie 
równego traktowania przez władze publiczne osób, które chcą 
podać się iniekcji oraz uznała za zasadne, że Rząd RP powinien 
uzyskać pisemne gwarancje ze strony producentów szcze-
pionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań powinien być 
gotowy do przyjęcia i poniesienia wszelkich kosztów prawnych 
i finansowych wystąpienia niepożądanych odczynów poszcze-
piennych. Zgodnie z postanowieniem Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie petycja zostanie przesłana do organu właściwego do jej 
rozpatrzenia, czyli do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej.

O zmianach w bieżącym budżecie opowiedziała 
zebranym online skarbnik gminy Aneta Ciechańska-Gołyńska. 
Przedstawiła także związane z nimi korekty w Wieloletniej 
prognozie Finansowej. Wszystkie te zmiany są związane m.in. 
z udzieleniem pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu, 
którą pozytywnie zaopiniowali radni podczas połączonych obrad 
Komisji. Jak powiedziała skarbnik, zmniejszono również zapi-
sany w budżecie koszt opracowania dokumentacji na moderni-
zację budynku przy ul. Kościuszki 3, czyli dawnego komisariatu. 
W trakcie postępowania wpłynęły oferty zawierające cenę 
usługi niższą niż zakładano w planie finansowym gminy. 

Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła również dwie 
uchwały, które dotyczyły udzielenia finansowej pomocy powia-
towi żyrardowskiemu. Przekazane pieniądze zostaną wykorzy-
stane na utworzenie nowych linii komunikacyjnych – z Mszczo-
nowa do Grójca i Grodziska Mazowieckiego. Wartość łącznego 
wsparcia to ponad 35 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski przypomniał, 
że w trakcie połączonych obrad Komisji pytał o częstotliwość 
planowanych kursów. W trakcie sesji podziękował za szybkie 
przesłanie rozkładów jazdy, ponieważ radni otrzymali je już 
dzień po wspomnianym spotkaniu RM.

Radny Ryszard Stusiński poparł pomysł finansowego 
wsparcia dla powiatu w celu utworzenia nowych linii komuni-
kacyjnych. Jego zdaniem stworzenie takich połączeń jest bardzo 
potrzebne, nie tylko w okresie pandemii. 

Przewodniczący Łukasz Koperski dopytywał, czy rozkład 
nowych linii komuni-

kacyjnych został już udostępniony mieszkańcom. Radny Andrzej 
Osiński pytał, czy w związku z dotowaniem transportu publicz-
nego gmina otrzyma jakąś rekompensatę finansową od władzy 
centralnej, która deklarowała wspieranie samorządów w tym 
zakresie. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że 
PKS umieścił rozkłady na przystankach autobusowych. Obiecał 
również sprawdzić, czy zostały one nadesłane, by można je 
było zamieścić na stronie internetowej. Włodarz wyjaśnił, że 
omawiane połączenia nie są tak naprawdę nową linią a rato-
waniem tych, które były dla przewoźnika nierentowne i miały 
zostać zlikwidowane. Przypomniał, że transport publiczny jest 
zadaniem powiatu. Rząd swoje dotacje przekazuje bezpo-
średnio przewoźnikowi. Powodem udzielania wsparcia jest 
brak funduszy w powiecie, którymi powinien pokryć pozostałe 
koszty linii komunikacyjnych. Następnie przewodniczący Łukasz 
Koperski poinformował, że w międzyczasie uzyskał z GCI zapew-
nienie, że rozkłady jazdy są zamieszczone na gminnej stronie 
internetowej i na bieżąco aktualizowane.

Radny Andrzej Osiński pytał o koszt dotacji od gminy do 
1 km transportu publicznego w ramach tych połączeń. Skarbnik 
poinformowała, że wydatki na komunikację z Grodziskiem 
Mazowieckim ponoszą trzy gminy i nie jest w stanie w tym 
momencie określić, jaka dokładnie kwota przypada na kilo-
metr na samorząd Mszczonowa. Włodarz powiedział, że jeśli 
dobrze pamięta to jest to dopłata ok. 3 zł do kilometrogodziny. 
Zapewnił, że szczegółowe dane zostaną przekazane radnym 
w najbliższym czasie.

Działalność burmistrza
W okresie pomiędzy sesjami włodarz gminy wydał 

siedem zarządzeń dotyczących m.in. odwołania gminnego biura 
do spraw Spisu Rolnego oraz przekazania środków trwałych do 
ZGKiM. Burmistrz poinformował, że poważnej zmianie uległy 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 stycznia 2021 roku, odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której zatwierdzono zmiany 
w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej a także podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi 
żyrardowskiemu. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.
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przepisy dotyczące zamówień publicznych. Powiedział także, 
że w tym roku GUS przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny 
i Mieszkań, który rozpocznie się 1 kwietnia. Zebrani dowiedzieli 
się także, że został rozstrzygnięty przetarg na samochód-drabinę 
strażacką dla OSP Mszczonów. Niestety, termin jej dostarczenia 
to 3-4 miesiące, ponieważ  musi wcześniej przejść wszystkie 
badania i testy wymagane przez prawo.

Burmistrz poinformował również, że na terenie gminy 
prowadzone są już szczepienia przeciwko koronawirusowi. 
W obecnej fazie dotyczą one osób starszych. Gmina będzie 
realizować dowóz na szczepienie osobom niepełnosprawnym, 
które nie będą w stanie same zapewnić sobie transportu.

W związku z planami budowy Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego włodarz poinformował, że Mszczonów stanie się 
w przyszłości ważnym węzłem komunikacyjnym.

15 stycznia pracę zakończył Komendant Powiatowy Policji 
Arkadiusz Zgieb. Chwilowo obowiązki kierowania jednostką 
przejęła jego dotychczasowa zastępczyni, Edyta Marczewska.

Radny Mirosław Wirowski prosił o wyjaśnienie krążących 
informacji dotyczących tego, że w gminnych punktach szcze-
pień przeciwko koronawirusowi rejestrują się osoby spoza tego 
terenu. Burmistrz odpowiedział, że jest to prawda, ponieważ 
podczas zapisów na iniekcje pacjent zostaje skierowany tam, 
gdzie szczepionka jeszcze jest dostępna; często do bardzo odda-
lonych miejscowości.

Radny Andrzej Osiński pytał o miejsce przebiegu nowej 
trasy, związanej z powstawaniem CPK. Włodarz wyjaśnił, że nie 
ma jeszcze wytyczonej dokładnej linii a jedynie korytarz o szero-
kości 5 km, w którym arteria będzie się znajdować. Radny 
Osiński sugerował więc, by zachowano węzeł w Chudolipiu. 
Burmistrz powiedział, że jest przekonany, iż będzie on przewi-
dziany w projekcie.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
Pierwsza z wniesionych interpelacji została zgłoszona 

przez radnego Marka Baumela. Dotyczyła ona zamontowania 
oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej. Prośbę tę radny wysto-
sował na wniosek mieszkańców tego rejonu. W swojej interpe-
lacji pytał o możliwość zamontowania oświetlenia i ewentualny 
termin wykonania takiej pracy.

Kolejną interpelację złożył przewodniczący Łukasz 
Koperski a jej tematem był problem długotrwale  zajętych 
miejsc parkingowych i zablokowanych wjazdów do posesji poło-
żonych przy ul. Nowy Rynek i Sienkiewicza. Sprawa ta była do 
radnego zgłaszana wielokrotnie przez mieszkańców i przedsię-
biorców. Przewodniczący apelował więc o ustawienie znaków, 
które ograniczałyby czas postoju w tej okolicy. Podkreślał, że 
przebudowując miasto trzeba zawsze mieć na uwadze koniecz-
ność zapewnienia wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

Radny Mirosław Wirowski poparł interpelację przewod-
niczącego i proponował ograniczenie postojowe do pół godziny. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek poruszył dwie kwestie 
dotyczące sołectwa Strzyże. Pierwsza dotyczyła oświetlenia przy 
ul. Królewskiej, którego zamontowanie jest przez mieszkańców 
postulowane od lat podczas zebrań. Radny Zientek apelował, 
by lampy zainstalować chociaż na części tej dość długiej arterii. 
Wiceprzewodniczący pytał także o wzmożony ruch samocho-

dowy przy posesji, na której kiedyś miał być zlokalizowany dom 
opieki w Strzyżach. Przewodniczący zasugerował, by pierwsza 
kwestia stała się przedmiotem pisemnej interpelacji radnego 
Zientka a o odpowiedź w temacie drugiej poprosił burmistrza 
Mszczonowa. Włodarz powiedział, że przy rozproszonej zabu-
dowie samorząd nie jest w stanie oświetlić każdej posesji 
w gminie. Ulica Królewska w Strzyżach ma 1,5 km a na stałe 
mieszkają przy niej dwie rodziny. Reszta to osoby, które zatrzy-
mują się tam czasowo. Koszt oświetlenia arterii o takiej długości 
to 150-200 tys. zł. Burmistrz powiedział, że ma pomysł, jak 
rozwiązać problem z niedoświetleniem wspomnianych dwóch 
posesji. Włodarz powiedział, że jeżeli wspomnianą posesję 
przejęła jakakolwiek firma, to nie ma możliwości stworzenia 
tam niczego poza domem mieszkalnym lub opieki, ponieważ 
uniemożliwiają to zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu. Żadna inna działalność nie jest 
tam więc dozwolona.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek apelował o oświe-
tlenie ulicy przy czterech gospodarstwach, którym samorząd 
obiecał to w 2019 r. i nie można się z tego wycofać. Obiecał też 
wytłumaczyć mieszkańcom sprawę dotyczącą posesji, mającej 
mieścić dom opieki. Włodarz gminy przypomniał, że podczas 
zebrania nie padły żadne zapewnienia dotyczące oświetlenia 
ul. Królewskiej a jedynie obiecano przyjrzeć się problemowi 
i możliwościom jego rozwiązania, co też zapowiedział burmistrz 
w nawiązaniu do interpelacji wiceprzewodniczącego Zientka.

Radny Mirosław Wirowski złożył wniosek o zebranie 
kapituły i przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 
Mszczonów” lub „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” śp. Jackowi 
Zielonce. Zwrócił także uwagę na związany z ruchem pojazdów 
hałas, który uniemożliwia spokojny sen mieszkańcom ul. Pogo-
rzałki. Burmistrz poinformował, że firma, która jest właścicielem 
terenów inwestycyjnych w tej okolicy, postara się zainstalować 
ekran izolujący posesje od nadmiernego natężenia dźwięków.

Przewodniczący Łukasz Koperski poprosił radnego 
Wirowskiego o pisemny wniosek w sprawie uhonorowania 
niedawno zmarłego Jacka Zielonki. Podkreślał także, że w swoim 
kolejnym wystąpieniu również miał poruszyć ten temat. 

Kwestię dotyczącą terminu rozpoczęcia rozbudowy 
budynku po dawnym komisariacie poruszyła radna Barbara 
Gryglewska. W odpowiedzi burmistrz poinformował, że na 
ustalenia w tym temacie trzeba poczekać do jesieni i nowych 
ustaleń budżetowych. 

Dyrektor CUW Ewa Zielińska omówiła sprawozdanie 
dotyczące wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stop-
niach awansu zawodowego. Za złożone informacje podzięko-
wała radna Barbara Gryglewska.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski także przychylił 
się do wniosku o uhonorowanie zmarłego Jacka Zielonki, który 
również planował złożyć. Przypomniał również, że na oficjalne 
wręczenie czekają wcześniejsze wyróżnienia, dla lokalnych orga-
nizacji i firm. Przewodniczący Łukasz Koperski powiedział, że 
wszystkie one zostaną wręczone, gdy tylko będzie to możliwe.

Radny Andrzej Osiński zaproponował wręczenie odzna-
czeń w dniu św. Floriana, gdy przypada święto strażaków. 
Poprosił burmistrza o potwierdzenie, że zakończono przetarg na  
rozbudowę remizy 
OSP Zbiroża. W odpo-
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wiedzi włodarz podał szczegóły procedury wyboru wykonawcy. 
Radny Andrzej Osiński proponował, by ograniczenie postojowe 
na ul. Nowy Rynek i Sienkiewicza trwało godzinę, ponieważ 
w tej części miasta swoje zakłady mają kosmetyczki i fryzjerki 
a skorzystanie z ich usług często zajmuje powyżej trzydziestu 
minut. W temacie tym wypowiedział się również ponownie 
radny Mirosław Wirowski. 

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski podziękował 
Bibliotece za zorganizowanie ferii online a Mszczonowskiemu 
Ośrodkowi Kultury za ogłoszenie konkursów świątecznych 

i wirtualne zajęcia dla dzieci. Pogratulował także rolnikom 
wysokiego odsetka samospisu a gminie – uzyskanej nagrody. 
Na koniec zapytał włodarza o budowę PSZOK. Burmistrz poin-
formował, że podpisano umowę w sprawie jego stworzenia 
a cała inwestycja będzie trwała dwa lata. Jej zakończenie 
nastąpi w przyszłym roku. Radny Andrzej Osiński podkreślał 
także zasługi rachmistrzów w Spisie Rolnym. Na tym zakończono 
obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

20 stycznia 2021 r.

Podczas  styczniowych  obrad  Rady  Miejskiej  w  Mszczonowie 
zgromadzili  się  członkowie  wszystkich,  działających  w  jej 
ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego 
głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną 
sesję.  Wspólne  posiedzenie  poprowadził  przewodniczący  RM 
Łukasz Koperski.

Projekty zaopiniowanych uchwał
Pierwszy przedstawiony dokument dotyczył przekazania 

petycji według właściwości a omówiła go mecenas. Pismo, 
które wpłynęło do Rady Miejskiej, dotyczyło szczepień prze-
ciwko koronawirusowi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek 
poparł decyzję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wyraził też 
nadzieję, że wszystkie szczepionki, dopuszczone do użytku na 
terenie Unii Europejskiej, mają stosowne gwarancje i badania.

Mecenas wyjaśniła, że w dalszej kolejności petycja 
zostanie przesłana do organu właściwego do jej rozpatrzenia, 
czyli do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

Skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska zaprezentowała 
zmiany w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radny Andrzej Osiński 
wyraził zaniepokojenie faktem usunięcia z budżetu części 
pieniędzy na remonty dróg. Skarbnik gminy w odpowiedzi wyja-
śniła, że środki te nie zmniejszyły się, ale zostały tylko przesu-
nięte pomiędzy kategoriami wydatków. 

Oprócz tego omówiła również dwie uchwały dotyczące 
udzielenia powiatowi żyrardowskiemu pomocy finansowej 
z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych 
– z Mszczonowa do Grójca i Grodziska Mazowieckiego. Wartość 
łącznego wsparcia to ponad 35 tys. zł.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o częstotli-
wość oraz dni realizowania połączeń. Wyjaśnień w tym zakresie 

udzieliła Małgorzata Krześniak, zastępca naczelnika Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego. Poinformowała, że przedstawi 
członkom Rady rozkłady jazdy nowych połączeń komunikacyj-
nych.

Radny Dariusz Olesiński pytał, które gminy oprócz 
Mszczonowa dołączyły jeszcze do projektu dofinansowania 
nowych linii oraz w jakim zakresie kwotowym. Skarbnik gminy 
obiecała przygotować radnym informacje w tym zakresie.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przypomniał, że trans-
port jest zadaniem własnym powiatu. Niestety, samorząd 
ten nie wspiera komunikacji, stąd finansowe wsparcie gminy 
Mszczonów w tym zakresie, które ma pomóc w zaspokojeniu 
zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Przewodniczący 
Łukasz Koperski podziękował za podjęcie tej inicjatywy.

Sprawy różne
Omawianie bieżących kwestii związanych z funkcjono-

waniem gminy Mszczonów rozpoczęto od sprawy przekazania 
samorządowi drogi wewnętrznej, którą przedstawiła naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Arteria, 
będąca przedmiotem rozważań, znajduje się na działce w miej-
scowości Sosnowica. Naczelnik poprosiła radnych o zajęcie 
stanowiska w omawianym temacie. Burmistrz przypomniał, 
że we wcześniejszych przypadkach tego typu gmina odma-
wiała przejęcia dróg wewnętrznych, które pozostawały w gestii 
właścicieli nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślał, że droga 
ta nie jest zgodna z planem zagospodarowania. Jego zdaniem 
gmina powinna odmówić przejęcia tej trasy. Przewodniczący 
Łukasz Koperski, po głosowaniu, w podsumowaniu kwestii 
wyraził wspólne stanowisko Rady, która negatywnie zaopinio-
wała pomysł przejęcia drogi wewnętrznej.

Z prac komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA
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Burmistrz  Mszczonowa  Józef  Grzegorz  Kurek  podsumowuje 
zakończony rok 2020 i opowiada o planach gminy na Nowy Rok 
2021. 

Czy po tak nieprzewidywalnym roku 2020 należy robić trady-
cyjne plany na rok następny? Panie Burmistrzu, co czeka 
Gminę Mszczonów w najbliższej przyszłości? 

Oczywiście, że zawsze należy planować, a następnie 
starać się realizować założony plan. Bez tego nie jest możliwe 
właściwe funkcjonowanie. Ta zasada dotyczy także jednostki 
samorządowej, jaką jest gmina. Władze samorządowe Mszczo-
nowa wyznaczyły już zadania do realizacji. Uchwaliły też budżet 
na rok 2021. Teraz zamierzamy uczynić wszystko, aby sukce-
sywnie wypełniać jego założenia. 

Owszem, czasem zdarzają się sytuacje ekstremalne, 
takie jak chociażby obecna pandemia, która wprowadziła 
wiele zmiennych do naszego życia, ale trzeba pamiętać, iż siłę 
danej struktury czy nawet pojedynczego człowieka - oceniamy 
właśnie po tym, jak sobie potrafi radzić w sytuacjach poten-
cjalnie nieprzewidywalnych. Gmina Mszczonów jest znana ze 
swej skuteczności. Dlatego też z nadzieją patrzę w przyszłość.

Pomijając kwestię pandemii, która zaskoczyła cały świat, jak 
może Pan ocenić i podsumować rok 2020 w gminie Mszczonów? 

Na początku pandemii wszystko wyglądało niezwykle 
groźnie. Wszyscy baliśmy się nie tylko o swoje zdrowie, ale 
także, jako samorządowcy, z niepokojem spoglądaliśmy na stan 
gminnych finansów. Na szczęście, większość firm działających na 
terenie gminy wdrożyła skutecznie zalecane obostrzenia sani-
tarne i tym samym udało im się zachować ciągłość funkcjono-
wania. 

Oczywiście, były też przypadki takich podmiotów gospo-
darczych jak Suntago czy hotele, którym ograniczenia zupełnie 
uniemożliwiły dzia-
łanie. Każda branża 

Kolejną, poruszoną sprawą, była konieczność nazwania 
ulicy w miejscowości Sosnowica a omówiła ją naczelnika Taida 
Sochańska. Wśród 5 propozycji znalazły się Piaskowa, Polna, 
Lazurowa, Kwiatowa i Cisowa. Sołtys tego terenu uznała, że 
najwłaściwszą nazwą będzie Piaskowa. Podobnego zdania 
byli mieszkańcy oraz radna z tego terenu. Burmistrz zwrócił 
uwagę, że ulica wewnętrzna jest własnością właścicieli, którzy 
podzielili teren. To oni zgłosili propozycje nazw, które mieszczą 
się w normach społecznych, więc należy uszanować ich zdanie. 
Radni jednogłośnie także wybrali ulicę Piaskową.

Radny Mirosław Wirowski odniósł się do udzielenia 
przez gminę pomocy finansowej powiatowi na rzecz utworzenia 
nowych linii komunikacyjnych. W związku z tym proponował 
zmianę powiatu na inny, skoro na pomoc tego nie można liczyć. 
Radny podjął także temat kalendarzy dla wyborców – postulował 
zmianę ich formy. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek powiedział, że 
w ciągu kilku następnych miesięcy można będzie się zastanowić 
nad tym tematem. Poinformował także, że powiat żyrardowski 
w kwestii przejazdów zasłania się brakiem funduszy. Zauważył 
jednak, że ten argument, szczególnie w dobie pandemii, jest 
wykorzystywany przez wszystkich. Radny Robert Głąbiński 
poparł Mirosława Wirowskiego w kwestii kalendarzy. Podzię-
kował również burmistrzowi za chęć zastanowienia się nad ich 
rodzajem w przyszłości. Przewodniczący Łukasz Koperski także 
przyłączył się do propozycji zmienienia formy kalendarzy, co 
uznał za bardzo dobry pomysł.

Radna Barbara Gryglewska skierowała swoje pytanie 
do dyrektor MOPS Moniki Malczak a dotyczyło ono opieki nad 
ludźmi bezdomnymi i potrzebującymi w okresie zimowym. 
W odpowiedzi kierująca Ośrodkiem poinformowała, że obecnie 
na terenie gminy jest dziewięć osób bezdomnych, z których 
osiem umieszczonych jest w schroniskach. Ostatni mieszkaniec 
nieposiadający miejsca zamieszkania uległ ostatnio wypadkowi 

i przebywa w żyrardowskim szpitalu. Po zakończeniu badań 
również on zostanie umieszczony w schronisku w Oryszewie. 
Dyrektor MOPS powiedziała również, że siedmioro mieszkańców 
przebywa w domach pomocy społecznej a dwoje oczekuje na 
miejsce. Ośrodek pomaga także tym, których nie stać na zakup 
opału. Monika Malczak poruszyła także kwestię mężczyzny, 
który nocował na klatkach schodowych i w piwnicach bloków. 
Dyrektor Ośrodka powiedziała, że została mu udzielona pomoc 
i sytuacja jest już unormowana. 

Burmistrz poinformował o rozpoczęciu procesu rozstrzy-
gania przetargów. Zakończono już postępowania w sprawie 
rozbudowy budynku OSP w Zbiroży oraz zakupu samochodu
-drabiny dla OSP Mszczonów. Wkrótce nastąpi rozstrzygnięcie 
przetargu na zagospodarowanie II etapu parku miejskiego, 
z placami zabaw. Zakończono też postępowania dotyczące 
drobnych remontów dróg.

Burmistrz poinformował również o punktach szcze-
pień na terenie gminy – w ośrodkach zdrowia w Mszczonowie 
i Osuchowie oraz w Bimedzie. Osoby, które będą miały problem 
z dojazdem do punktów, będą dowożone przez jednostkę OSP 
Mszczonów. Gmina wciąż czeka na rozstrzygnięcia w kwestii 
złożonych projektów, m.in. na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Andrzej Osiński podziękował za sypanie i porządkowanie 
dróg w trakcie opadów śniegu. Pytał o remont ulicy Długiej od 
Lutkówki do Bronisławki. Burmistrz powiedział, że będzie on 
zrobiony w miarę możliwości, ale na ten moment nie wiadomo, 
jakie będą dochody w 2021 r. Przykładowo w ubiegłym roku 
spadły one o ponad 3 mln zł.

Robert Głąbiński podziękował za naprawienie kwestii, 
o której wspomniał na poprzedniej sesji. Przypomniał również, 
że razem z mieszkańcami czeka na nową ul. Północną, gdy tylko 
możliwe będzie zrealizowanie tej inwestycji.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Gmina Mszczonów po pandemicznym 
doświadczeniu roku 2020
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została inaczej dotknięta przez pandemię. Samorząd Mszczo-
nowa ma na względzie, że nie wszystkie nasze firmy są teraz 
w stanie wywiązać się z obowiązków podatkowych. Gmina 
na pewno nie uzyska też wcześniej zakładanych dochodów ze 
swego udziału w PIT. Wszystkie te trudności, niestety, obniżą 
dochody gminnego budżetu. Straty, jakie poniesiemy, wyniosą 
łącznie ok. 3, a może nawet 3,5 mln zł. 

Przez wiele lat mieszkańcy gminy Mszczonów żyli przewidy-
waniami, jak rozwinie się ich okolica po otwarciu wielkiej 
inwestycji Park of Poland. Niestety, to wydarzenie zbiegło się 
z ogłoszeniem pierwszej fali światowej pandemii. Czy gmina 
utraciła olbrzymią szansę rozwoju? Czy nadal wiąże Pan 
z Suntago nadzieje na rozwój Ziemi Mszczonowskiej? 

Suntago na pewno jeszcze przyczyni się do rozwoju 
gminy Mszczonów. Nikt nie ukrywa, że sytuacja firmy Global, 
która wybudowała Suntago we Wręczy, nie jest teraz łatwa, ale 
głęboko wierzę, iż doczekamy niedługo czasów, gdy ponownie 
będziemy patrzeć na ten największy w Europie, zadaszony 
aquapark, jak na koło zamachowe naszej lokalnej gospodarki. 
Pamiętajmy, że Suntago, to jedynie początek tak wyczekiwanej 
przez nas wszystkich inwestycji zwanej Park of Poland. Niestety, 
teraz takie obiekty na całym świecie przeżywają olbrzymi kryzys 
i my nie jesteśmy tu żadnym wyjątkiem. 

Zastoju inwestycyjnego w mijającym roku 2020 nie dało się 
natomiast odczuć w mszczonowskiej dzielnicy przemysłowej. 
Jacy inwestorzy przybyli na terenie gminy i jakich jeszcze skusi 
do zainwestowania swymi walorami Ziemia Mszczonowska? 

Faktycznie jest też druga strona pandemii. Z racji tego, 
że ogólnie w kraju spadła ilość realizowanych inwestycji, to 
obniżce uległy też ceny wybranych usług i tym samym udało 
nam się taniej zrealizować część miejscowych przedsięwzięć. 
W tym zakresie zyskał nie tylko gminny budżet, ale także firmy, 
które budowały swe siedziby w mszczonowskiej dzielnicy prze-
mysłowej. 

Z racji obostrzeń sanitarnych ich uruchamianie nie odby-
wało się w sposób tak spektakularny, jak lutowe otwarcie wspo-
mnianego wcześniej Suntago, i może dlatego nie dostrzegliśmy 
nawet, jak wiele zmieniło się na terenach inwestycyjnych gminy 
Mszczonów.

Rok 2020 to rozpoczęcie działalności przez PEPSICO. 
Oddane do użytku zostały także siedziby RECTORA, wytwarza-
jącego stropy sprężone oraz znanej firmy kurierskiej InPost. 
Na naszym terenie pojawił się ponadto amerykański CORNING 
produkujący światłowody. Obiekt tej firmy został już posta-
wiony a teraz będzie uzbrajany w całe wyposażenie, umożliwia-
jące rozpoczęcie produkcji. Imponująco prezentuje się inwe-
stycja PANATTONI (developer powierzchni magazynowych). 
Warto również wspomnieć, że rozbudowuje się firma MAERSK. 
Zyskamy też takiego inwestora jak HOPI (firma logistyczna). 
Wspomnę dodatkowo, że w planach na rok 2021 jest również 

rozbudowa zakładu firmy MONDI, zajmującego się produkcją 
opakowań tekturowych. 

Te wszystkie nowe firmy już generują, albo niebawem 
zaczną generować nowe miejsca pracy. To dobry prognostyk na 
przyszłość, bo należy pamiętać, iż wiele osób z takich branż jak 
hotelowa czy restauratorska straciły w tym roku zatrudnienie 
i będą szukały dla siebie nowych źródeł zarobkowania. Dodam 
na zakończenie, że jesteśmy teraz w regionie jedyną gminą, na 
której terenie w takiej ilości tworzone są nowe miejsca pracy. 
Taki ruch inwestycyjny w naszej dzielnicy przemysłowej obser-
wowaliśmy jedynie na przełomie wieków, a więc na początku jej 
funkcjonowania. 

Poza dzielnicą przemysłową także odnotowaliśmy ruch 
inwestycyjny. Zwiększyła się oferta rekreacyjna na terenie 
Ziemi Mszczonowskiej. W roku 2020 otwarto Deepspot, czyli 
najgłębszy basen dla nurków na świecie. Ten rekordzista znaj-
duje się, oczywiście, w pobliżu naszych Term. Mamy więc teraz 
w gminie trzy wodno-rekreacyjne powody do dumy: Deepspot, 
Suntago i Termy. 

Czy dochody z nowych firm zrekompensują docelowo straty 
budżetu poniesione w wyniku pandemii?

Niewątpliwie dochody gminy wzrosną i to znacząco 
dzięki nowym inwestorom. Tym samym odrobimy straty ponie-
sione w roku 2020. Ufam też, że dzięki nowym miejscom pracy 
pomożemy podnieść się tym mszczonowskim rodzinom, które 
ucierpiały finansowo w wyniku ubiegłorocznej zarazy. 

Jakie jest noworoczne życzenie burmistrza Mszczonowa?
Wszyscy powinniśmy sobie życzyć jak najszybszego 

powrotu do normalności. Dla Mieszkańców Mszczonowa mam 
specjalne, rymowane życzenia, które zasłyszałem niedawno. 
„W każdej chwili, zawsze, wszędzie niech Wam w życiu dobrze 
będzie. Niech Was dobry Bóg obdarzy tym o czym każdy marzy.” 
Nie zapominajmy też o życzeniu sobie zdrowia w tych trudnych, 
covidowych czasach. 

Dziękuję za rozmowę i także życzę zdrowia. 
Dziękuję bardzo. 

MM 

WIEŚCI Z RATUSZA



12     styczeń 2021 / nr 1 (300)

 Z końcem listopada zakończył się Powszechny Spis 
Rolny 2020, w wyniku którego Główny Urząd Statystyczny 
uzyskał dane od prawie 98% polskich gospodarstw. W Konkursie 
Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospo-
darstw rolnych w kanale samospisu gmina Mszczonów zajęła II 
miejsce w województwie mazowieckim.
 W czwartek, 21 stycznia, w Urzędzie Miejskim odbyło 
się wręczenie nagród. Zdobycie srebrnej lokaty zaowocowało 
przekazaniem gminie przez GUS 3 komputerów stacjonarnych, 

3 monitorów, 4 tabletów i 1 urządzenia wielofunkcyjnego. 
Sprzęt, zdobyty dzięki mobilizacji właścicieli lokalnych gospo-
darstw, w sali konferencyjnej mszczonowskiego ratusza odebrał 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Tak dobry wynik nie byłby możliwy, gdyby nie zaanga-
żowanie rolników z naszego terenu. Bardzo dziękujemy Wam 
za tak dużą mobilizację oraz współpracę z gminnymi Punktami 
Spisowymi. Słowa uznania należą się również rachmistrzom oraz 
wszystkim osobom pomagającym rolnikom w wypełnieniu tego 
statystycznego obowiązku a także tym, którzy w różny sposób 
byli zaangażowani w przeprowadzenie badania. Uzyskiwane od 
Was wsparcie przyczyniło się do tak dużego odsetka spisanych 
gospodarstw z terenu Ziemi Mszczonowskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Powszechny Spis Rolny 2020

Mszczonów nagrodzony za Spis Rolny

Styczeń jako miesiąc rozpoczynający kolejny rok jest 
idealnym czasem, by dokonywać podsumowań. Warto więc 
bliżej przyjrzeć się ostatnio zakończonym i powoli dobiegającym 
końca inwestycjom. 

Z czterech zadań 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 ok. 1,2 mln 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 
Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze te stanowią 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

Pierwsza inwestycja, która została już zrealizowana 
w ramach operacji, to budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wościach Budy Zasłona, Gąba, Lindów, Podlindowo i Michalin. 
Poprowadzono ją w gminnych drogach – ul. Kubusia Puchatka, 
Lipowej i Brzozowej; powiatowej – ul. Skierniewickiej oraz 
w arteriach wewnętrznych i przez tereny działek prywatnych. 

Inwestycje

Gminne inwestycje

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Łączna długość nowej sieci wodociągowej na tym obszarze 
wyniesie ok. 2,8  km.

Kolejne zadanie, rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Marków Towarzystwo, również zostało już 
zrealizowane. Gmina zakupiła agregat prądotwórczy, który 
pomoże w zapewnieniu niezawodnych dostaw życiodajnego 
płynu do domów mieszkańców.

Ujęcie wody to także przedmiot działania, które będzie 
zrealizowane w 2021 r. w miejscowości Lindów. Planowane są 
jego przebudowa i rozbudowa, a elementami prac będzie m.in. 
zaprojektowanie i budowa hydroforni w kontenerze razem 
z systemem do sedymentacji wód płucznych i ich odprowadza-
niem do istniejącego zbiornika wodnego (stawu). Lindowskie 
ujęcie również wzbogaci się o agregat prądotwórczy a na przy-
legającym do niego terenie wykonana zostanie nawierzchnia 
i jej utwardzenie.

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

We wrześniu 2019 r. przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie 
otwarto pierwszy Klub Seniora, w którym nestorzy mogą nie 
tylko spotykać się, ale również uczestniczyć w atrakcyjnych zaję-
ciach i spotkaniach. Minione dwanaście miesięcy przyniosło 
powstanie kolejnego, tego typu obiektu. Zadanie „Remont 
pomieszczeń w celu utworzenia Klubu Seniora” współfinanso-
wane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej, w ramach  Programu Wieloletniego „Senior +” 
na lata 2015-2020.

Drugie tego typu miejsce spotkań nestorów powstało 
na terenie plebanii parafii pw. św. Ojca Pio w Mszczonowie. 

Klubowiczami, którzy będą spotykali się w wyremontowanych 
pomieszczeniach, są seniorzy w wieku powyżej 60 lat. Głównym 
celem jego powstania jest aktywizacja i integracja najstarszych 
mieszkańców gminy a także rozwijanie ich pasji, umożliwienie 
rekreacji a także zapewnienie ciekawych sposobów spędzania 
czasu w towarzystwie przyjaciół. Łączna wartość zakończonej 
inwestycji to ok. 200 tys. zł.

Klub został zlokalizowany w miejscu łatwo dostępnym 
dla seniorów a w trakcie remontu przystosowano go do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez pozbawienie 
barier funkcjonalnych. Do dyspozycji nestorów oddano ogól-
nodostępną salę spotkań, wyposażoną w sprzęt RTV, kanapę, 
stół i krzesła. W Klubie nie zabrakło aneksu kuchennego 
z niezbędnym wyposażeniem, wydzielonej przestrzeni na 
szatnię a także dwóch łazienek, w tym jednej dostosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W formule „zaprojektuj i wybuduj” powstał w Mszczo-
nowie skatepark. Atrakcja, której powstanie postulowała 
młodzież, mieści się przy ul. Szkolnej w miejscu zdemonto-
wanego placu zabaw. Koszt wykonania skateparku to ok. 
160 tys. zł.i obejmował on oczyszczenie terenu, wykonanie 
dokumentacji a także dostawę i montaż nowych urządzeń czy 
elementów małej architektury, m.in. quarter pipe, platformy, 
bank rampy i ławek.

Wrzesień 2020 r. przyniósł z kolei rozpoczęcie inwestycji 
wyczekiwanej przez strażaków-ochotników z Grabców-Towa-
rzystwa – przebudowy budynku remizy tamtejszego OSP. Plan 
zakłada kompleksową modernizację obiektu oraz działki, na 
której jest zlokalizowany. Istniejący budynek zostanie prze-
budowany oraz powiększony o nową część, w której mieściła 
się będzie wielofunkcyjna sala z zapleczem kuchennym i sani-
tarnym. Pomieszczenie to posłuży do organizacji szkoleń a także 
okazjonalnych spotkań mieszkańców miejscowości. 

W trakcie realizacji inwestycji priorytetem jest zapew-
nienie strażakom jak najlepszych warunków do prowadzenia 
ich ratunkowej działalności. Właśnie dlatego w istniejącej części 
budynku podniesiony zostanie dach oraz pojawi się dodatkowe 
miejsce dla pomocniczego samochodu straży a także zaplecze 
sanitarne i szatnia dla druhów. Wszystkie pomieszczenia zyskają 
nowoczesne ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Wartość 
całej inwestycji to ponad milion złotych a jej zakończenie jest 
planowane na październik br. Na zakończenie warto również 
dodać, że w połowie stycznia rozstrzygnięto przetarg na rozbu-
dowę kolejnej remizy. Nowe oblicze zyska budynek wykorzysty-
wany przez OSP Zbiroża.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY



14     styczeń 2021 / nr 1 (300)

Pewnie każdy mieszkaniec miasta chciałby, żeby w jego 
okolicy znajdowało się jak najwięcej elementów przyrody. 
Oczywiście, miejska zieleń nigdy nie zastąpi wyprawy na łono 
natury, jednak w jej otoczeniu czas spędza się nie tylko przy-
jemniej, ale także zdrowiej. Sześć zadań zrealizowano w 2020 r. 
właśnie po to, by Mszczonów zyskał nowe, bardziej „natu-
ralne” oblicze. Wszystkie zostały podjęte w ramach projektu 
„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”. 
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach 
umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0009/18. Środki 
zewnętrzne to 85% wartości kwalifikowanych wydatków na 
wykonane prace. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi ok. 
3 mln zł, z czego dofinasowanie to ok. 2,4 mln zł. Zakończenie 
prac zaplanowano na koniec 2021 r.

Pierwsze ze zrealizowanych zadań dotyczyło terenów 
przykościelnych a konkretnie – miejskich błoni, które dzięki 
wykonanym pracom zazieleniły się jak w dawnych czasach 
dzięki nasadzeniom, trawnikom i kwietnym łąkom. Nie zapo-
mniano również o infrastrukturze dla relaksujących się na 
błoniach. Specjalnie dla nich ustawiono leżaki, ławki parkowe, 
kosze, lunetę widokową a dla ptaków – budki lęgowe. W ramach 
projektu powstały również ścieżki mineralne, ogród deszczowy 
a także ogrodzenie zbiornika. Wartość zrealizowanego zadania 
to ponad 500 tys. zł.

Nowe, zieleńsze oblicze zyskało także osiedle przy  
ul. Józefa Poniatowskiego. Dzięki realizacji inwestycji pomiędzy 
blokami pojawiły się nowe krzewy i rośliny zielone a także 
trawniki. Oprócz tego osiedle zyskało nową ławkę parkową 
i budki lęgowe dla ptaków. Wykonane prace kosztowały ponad 
50 tys. zł.

Pozytywne zmiany dosięgły również ulicy Dworcowej, 
na której zieleń pojawiła się w pasie drogowym. 35 drzew, 
1 764 krzewy, 709 roślin aromatycznych i 300 bylin – trudno 
nie dostrzec ich przemierzając lub przejeżdżając tę arterię. 
Całość uzupełniły stojaki na rowery i karmniki dla ptaków. W ten 
sposób zrealizowano zadanie, którego wartość wyniosła ponad 
100 tys. zł.

Kolejną drogą, która zazieleniła się dzięki projektowi 
inwestycyjnemu, była ulica Grójecka, a konkretnie teren wokół 
zbiornika przeciwpożarowego, który się przy niej znajduje. 
W ramach zadania zmodernizowano ogrodzenie, ułożono 
krawężniki, zamontowano ławki parkowe a także uporządko-
wano roślinność. Efektem tych działań jest stworzenie nowego 
miejsca rekreacji nad wodą, które mieszkańcy docenią pewnie 
szczególnie w ciepłym okresie letnim. Ta część inwestycji kosz-
towała ponad 50 tys. zł. 

Skwer przy ul. Grójeckiej także został objęty jednym 
z zadań. Nowe nasadzenia krzewów i trawnik sprawiły, że 
wiosną, gdy przyroda obudzi się do życia, stanie się on jeszcze 
piękniejszy. Wartość całości prac wykonanych w tym miejscu to 
ok. 30 tys. zł.

Ostatnie zadanie w ramach przyrodniczej inwestycji 
również zostało przeprowadzone na ul. Grójeckiej. Tu również 
wykonano nasadzenia oraz płaskie trawniki. Oprócz tego reno-
wacji poddano także przydrożne rowy. Wszystkie wykonane 
prace kosztowały ponad 200 tys. zł.

Sześć zadań, które zrealizowano w ciągu ostatniego 
roku, znacząco zwiększyło liczbę roślin rosnących w mieście. 
Mszczonów staje się coraz bardziej zielony, a przez to bardziej 
przyjazny ludziom. Wspólnie zadbajmy o to, żeby tak pozostało, 
i żeby nowe nasadzenia „nie przegrały” w nierównej walce 
z chuliganami. 

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Inwestycje

Mszczonów coraz bardziej zielony
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Z ŻYCIA GMINY

Wystawa

Mszczonowianie oddali hołd ofiarom 
stanu wojennego 

W niedzielę, 13 grudnia, w kościele farnym w Mszczo-
nowie została odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar stanu 
wojennego. Eucharystię celebrował ks. dziekan Tadeusz Przy-
bylski, proboszcz Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela. We Mszy 
uczestniczyli m.in. przedstawiciele gminnego i powiatowego 
samorządu. Czytania biblijne w liturgii Słowa Bożego powie-
rzono wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi 
Suskiemu oraz przewodniczącemu Komisji Budżetu Ryszardowi 
Stusińskiemu. Śpiew psalmu responsoryjnego oraz aklamacja 
przed Ewangelią przypadły radnemu Markowi Baumelowi. 
Natomiast modlitwę powszechną odczytała przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska. Na 

otwarcie wystawy 
pn. „SOLIDARNOŚĆ 

w okresie STANU WOJENNEGO, czyli jak walczono o wolność 
i godność NARODU”, wystawionej w świątyni, przybyła też 
radna powiatowa Beata Sznajder, która – co warto podkreślić - 
miała swój olbrzymi wkład w jej powstanie. 

Ksiądz dziekan w wygłoszonej homilii wspomniał, czym 
był stan wojenny dla Narodu oraz jak wiele nieszczęść przyniósł 
zwykłym ludziom, którzy w tamtym czasie marzyli o Wolnej 
Polsce. Po zakończonej Mszy wszyscy jej uczestnicy mogli podzi-
wiać wspomnianą już wystawę, wyeksponowaną w gablotach 
wzdłuż wschodniej ściany świątyni. Oprawę historyczną wyda-
rzenia zapewnili mszczonowscy Strzelcy, którzy w mundurach 
z epoki, przy symbolicznym koksowniku ustawionym na przy-
świątynnym terenie, przypominali od samego rana o tragicznej 
39. rocznicy wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku. 

Gazety, ulotki, zdjęcia i wszystkie inne materiały, składa-
jące się na prezentowany na wystawie zbiór, który wciąż jeszcze 
można podziwiać w mszczonowskiej farze, pochodzą z kolekcji 
Julity Sander i Piotra Dymeckiego. Ekspozycja przygotowana 
została przez Gminne Centrum Informacji oraz Izbę Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej. Jej patronami są Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Łukaszem Koperskim oraz Radnymi Rady Miejskiej. Pomysło-



16     styczeń 2021 / nr 1 (300)

dawczynią i konsultantką przedsięwzięcia jest twórczyni Izby 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Barbara Gryglewska. Wystawa 
powstała w porozumieniu z dziekanem Dekanatu Mszczonów 
ks. prałatem Tadeuszem Przybylskim – proboszczem Parafii pw. 
Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Pomoc w zorganizo-
waniu oprawy historycznej wydarzenia okazali Zakład Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie oraz GRH 
Mszczonów. 

W roku 2021 będziemy obchodzić tragiczną 40. rocznicę 
ogłoszenia stanu wojennego. W okresie od grudnia 2020 roku 
do grudnia 2021 roku GCI Mszczonów wraz z wolontariuszami 
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej zobowiązali się przygotować 
szereg wydarzeń, odwołujących się do historii SOLIDARNOŚCI, 
a także doświadczeń mieszkańców Gminy Mszczonów z okresu 
stanu wojennego 1981-1983. 

MM
Foto: Marek Wardak, Małgorzata Dymecka, MM
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ANKIETA

Wydanie 3 z dnia 5 stycznia 2021r.                                               
                                                Ankieta 

„Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Mszczonowie” 

 

Szanowni Państwo 
Niniejsza ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat jakości pracy Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie. Wszystkie Państwa odpowiedzi i sugestie chcemy wykorzystać 
do usprawnienia pracy Urzędu. Zapewniamy całkowitą poufność i anonimowość badania - odpowie-
dzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji z konkretną 
osobą. 
 Z poważaniem 
 Józef Grzegorz Kurek -Burmistrz Mszczonowa 
Prosimy o umieszczenie znaku "X” w odpowiednim polu ankiety. 

II. Moja ostatnia wizyta w Urzędzie dotyczyła spraw: 
     (zaznacz odpowiednie okienko znakiem  „X” po lewej stronie) 

  ewidencja ludności   
stanu cywilnego  
(urodzenia, śluby,  
zgony) 

 dowody osobiste 

 
gospodarki komunalnej i 
ochrony  
środowiska 

 gospodarki nieruchomo-
ściami  działalności 

gospodarczej 

 podatkowych   inwestycji i planowania 
przestrzennego  drogownictwa 

 

Innych (jakich?):  
…………….……………………………………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………………………………… 
…………….……………………………………………………………………………………… 
 

I. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z następujących 
aspektów pracy Urzędu Miejskiego: 

Skala oceny 

1 2 3 4 5 

ba
rd
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ni
ez

ad
ow
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y 

ni
ez
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ow
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y 
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 z
da
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a 
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on
y 
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zo
 

za
do

w
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1.  Warunki lokalowe i komfort obsługi klientów.      

2.  Zapewnienie i dostępność informacji pomocnych do 
załatwienia sprawy. 

     

3.  Kompetencje pracowników Urzędu (wiedza, umiejętności, 
postawa) 
 
wa). 

     

4.  Uprzejmość i chęć pomocy ze strony pracowników Urzędu.      

5.  Uczciwe i etyczne postępowanie urzędników.      

6.  Terminowość wykonania usługi.      

7.  Uzyskany wynik załatwianej sprawy.      

8. q Jak ocenia Pan/i ogólnie funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego? 

     

#
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Wydanie 3 z dnia 5 stycznia 2021r.                                               
                                                Ankieta 

„Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Mszczonowie” 

 

III. Jak Ocenia Pan/Pani jakość obsługi podczas ostatniej wizyty? 
 bardzo dobra  
 dobra  
 przeciętna 
 zła 
 bardzo zła 

 
IV. Co jest dla Pana /Pani najważniejsze podczas załatwiania sprawy  
w Urzędzie ( proszę wybrać nie więcej niż trzy propozycje) 

 uprzejmość i życzliwość  
 termin załatwienia sprawy  
 rzetelna informacja 
 podniesienie poziomu wyszkolenia pracowników 
 możliwość załatwienia spraw elektronicznie 
 zmiana organizacji pracy, godzin pracy Urzędu 
 Inne (jakie )  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 

...................................................................................................................................……………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………….……….................................. 

 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….……..… 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…..…… 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………….……….……… 
 

I. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z zaspakajania 
potrzeb mieszkańców w zakresie: 

Skala oceny 

1 2 3 4 5 
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1. Upowszechniania kultury      

2. Upowszechniania sportu 
     

3. Oświaty 
 
wa). 

     

4. Oczyszczania miasta i gminy      

5. Pomocy społecznej      

6. Działalności informacyjnej na temat funkcjonowania 
samorządu lokalnego 

     

IV. Metryka(zaznacz znakiem X właściwe okienko ) 

 Osoba fizyczna  Przedsiębiorca 

 
 

D Z I Ę K U J E M Y  B A R D Z O  Z A  W Y P E Ł N I E N I E  A N K I E T Y !  

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEANKIETA

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY #
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Z ogromnym bólem i w poczuciu wielkiej straty 
żegnamy

Śp. Jacka Zielonkę
muzyka, pedagoga, społecznika, 

 kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Mszczonów
Członka Zarządu OSP Mszczonów

Wstrząśnięci tą nagłą śmiercią i zjednoczeni w bólu

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski  
wraz z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego  
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

***
 Styczeń tego roku przyniósł społeczności 
gminy ogromną stratę - konieczność pożegnania 
Człowieka ogromnie zasłużonego dla pielęgnowania  
i promowania muzycznych tradycji Ziemi Mszczonow-
skiej. Kiedy myślimy o zmarłym Jacku Zielonce, to przed 
oczami pojawiają się głównie dwa obrazy. Pierwszy to 
zawsze uśmiechnięty nauczyciel muzyki z nieodłączną 
gitarą w ręku. Tego przedmiotu przez wiele lat uczył  
w lokalnych szkołach, oprowadzając dzieci i młodzież 
po świecie sztuki opartej na dźwiękach. Drugi obraz to 
wizerunek dyrygenta w strażackim mundurze – wielo-
letniego kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Mszczonów 
i Członka Zarządu ochotniczej jednostki. 
 Przez dziesięciolecia swojej pedagogicznej 
działalności muzycznej Jacek Zielonka przybliżał 
Krainę Nut kolejnym pokoleniom. Wielu jego dawnych 
uczniów czy podopiecznych ze strażackiego zespołu 

zaraziło się od niego 
artystyczną pasją, by 
potem rozwijać ją i spra-
wiać, że Ziemia Mszczo-
nowska rozbrzmiewa 
muzyką.
 Jacek Zielonka 
był też znanym społecz-
nikiem. Zawsze poma-
gającym z uśmiechem, 
doradzającym podczas 
organizacji imprez 
artystycznych, przy-
gotowującym wraz  
z Orkiestrą oprawy 
gminnych obchodów 
państwowych oraz lokalnych świąt. Bezinteresownie 
służył wsparciem i chętnie dzielił się swoim doświadcze-
niem. Jako instruktor zajęć umuzykalniających w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów przyczyniał się do 
kontynuowaniu artystycznego dzieła rozpoczętego przez 
słynny ród. Właśnie Jacek Zielonka skomponował hymn 
Mszczonowa, który rozbrzmiewa w mieście codziennie,  
w samo południe.
 Śmierć Jacka Zielonki zamyka pewien rozdział  
w muzycznej historii Ziemi Mszczonowskiej. Zamiast 
dźwięku jego trąbki odtąd towarzyszyć nam będzie 
tylko cisza, ale wierzymy, że właśnie rozpoczął swój 
wieczny koncert w niebie.

Spoczywaj w pokoju…
  

***
Za działalność społeczną Jacek Zielonka został odzna-
czony brązowym, srebrnym i złotym medalem 
,,Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką ,,Wzorowy 
Strażak”, „Złotą Odznaką” Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr a także Medalem honorowym 
im. Bolesława Chomicza. Przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego uhonorowany odznakami 
,,Zasłużony Działacz Kultury” (2000 r.) i ,,Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” (2010 r.). Od września 2000 r. 
kapelmistrz Orkiestry Dętej i Członek Zarządu OSP 
Mszczonów.

Najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu tak nagłego odejścia
Pana Jacka Zielonki

Rodzinie oraz całej Społeczności Mszczonowa
składają wdzięczni za Jego życzliwość i współpracę podczas licznych wydarzeń artystycznych 

Nauczyciele i uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej  
im. Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie  

z oddziałem w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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Żałobna Msza śp. Jacka Zielonki odbyła się w sobotę, 
30 stycznia, w kościele farnym w Mszczonowie. Wieloletniego 
kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, muzyka, 
wychowawcę młodzieży, nauczyciela ze Szkół Podstawowych 
w Mszczonowie i Radziejowicach pożegnała rodzina, a także 
wielu przyjaciół oraz znajomych. 

Przy trumnie wartę zaciągnęli druhowie strażacy z OSP 
Mszczonów. Do świątyni przybyło dwanaście pocztów sztan-
darowych, a pogrzebową Mszę Świętą koncelebrowali dziekan 
Dekanatu Mszczonów ks. Tadeusz Przybylski (proboszcz Parafii 
pw. świętego Jana Chrzciciela) wraz z kapelanem strażaków 
ks. kanonikiem Sławomirem Tulinem (proboszczem Parafii pw. 
świętego Ojca Pio). Czytanie biblijne w liturgii Słowa Bożego 
powierzono prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP druhowi 
Waldemarowi Suskiemu. 

W homilii ks. dziekan Tadeusz Przybylski przypomniał, 
jak wielkie były zasługi Zmarłego i ile dobra doznali od niego ci, 
których spotkał on na swojej drodze. Mowy pożegnalne wygło-
sili: przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego 

OSP Mszczonów Jacek Lipiński, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie Anna Rusinowska i dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Radziejowicach Żaneta Wesołowska. W imieniu 
młodzieży SP Mszczonów swego wychowawcę pożegnała 
uczennica Olga Smulska. Jako ostatni przy trumnie Zmarłego 
przemówili przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie 
Łukasz Koperski i kapelan strażaków ks. kan. Sławomir Tulin. 

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. druha kapel-
mistrza Jacka Zielonki nie mogło, oczywiście, zabraknąć 
mszczonowskiej Orkiestry Dętej OSP. Przewodzenia strażackim 
muzykom podjął się tego szczególnego dnia druh Piotr Olczak. 
Na pogrzebie pojawili się też reprezentanci zaprzyjaźnionych 
orkiestr z Wisły i Bogatego. Kondukt żałobny, który odprowadził 
Zmarłego na nowy cmentarz w Mszczonowie, zamykało szesna-
ście wozów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych z wielu 
jednostek Gminy Mszczonów, jak również innych gmin powiatu 
żyrardowskiego. 

Sypiące tego dnia grube płatki śniegu były jak zimowy 
płacz miasta pogrążonego w żałobie. Syreny strażackich wozów 
bojowych, a także te umieszczone na Domu Strażaka, rzewnie 
zawodząc cały czas przypominały, że odszedł Druh niezwykle 
zasłużony dla lokalnej społeczności strażackiej jak też całej 
gminy Mszczonów.

MM

Pogrzeb

Ostatnie pożegnanie śp. Jacka Zielonki
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Z ŻYCIA GMINY

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć 
w uroczystości pogrzebowej, pożegnaniu i ostatniej drodze naszego Męża, Taty i Dziadka

śp. Jacka Zielonki
      Żona i Syn
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	 Życie	człowieka	jest	podróżą.	Krótką,	bo	na	Ziemi	jesteśmy	zaledwie	przez	chwilę.	Choć	się	 
z	tym	nie	zgadzamy,	choć	nie	możemy	uwierzyć,	zawsze	w	końcu	nadchodzi	czas	pożegnania,	gdy	ktoś	
bliski	wyrusza	kontynuować	swoją	wędrówkę	już	gdzieś	indziej...
	 Dziś	kolejny	etap	swojej	podróży	rozpoczyna	nasz	Przyjaciel,	druh	Jacek	Zielonka,	a	my	wszyscy	
zebraliśmy	się	 tu,	by	towarzyszyć	Mu	w	tym	symbolicznym	przejściu.	Stoimy	tu	 i	wciąż	nie	możemy	
uwierzyć,	że	nie	ma	z	nami	naszego	Kapelmistrza,	że	już	nigdy	nie	poprowadzi	on	Orkiestry,	nie	zamacha	
batutą,	nie	 zagra	na	 trąbce,	nie	poprosi,	 żebyśmy	zagrali	piano...	Nie	zrobi	 tego,	 co	 robił	przez	ponad	
dwadzieścia	lat,	sprawując	artystyczną	pieczę	nad	naszym	zespołem.	Nie	zrobi	tego	już	nigdy...
	 Drogi	Jacku,	odszedłeś	od	nas	tak	nagle,	by	stać	się	jedną	z	gwiazd	na	firmamencie,	by	swoją	
muzyczną	 przygodę	 kontynuować	 podczas	 wiecznego	 koncertu	 w	 Niebie.	 Odszedłeś	 zbyt	 szybko,	
niespodziewanie,	tak	jak	często	odchodzą	Dobrzy	Ludzie,	których	Bóg	pragnie	widzieć	już	u	siebie.	
Odszedłeś	ciałem,	ale	dla	nas	zawsze	będziesz	żywy.	Nie	tylko	w	naszej	pamięci	i	w	sercach.	Będziesz	
żył	w	każdej	nucie	Orkiestry;	w	każdej	zagranej	nie	tylko	przez	nas	strażaków,	ale	też	przez	Twoich	
niezliczonych	uczniów,	w	każdym	zaśpiewanym	przez	nich	słowie,	w	każdym	dźwięku	ich	instrumentów.	
Pozostawiłeś	przecież	po	sobie	nie	tylko	swoją	Rodzinę,	z	którą	dziś	łączymy	się	w	ogromnym	bólu	 
i	poczuciu	straty.	Pozostawiłeś	po	sobie	kompozycje	i	aranżacje	utworów	dla	naszej	Orkiestry,	miejski	
hymn,	nagrania	występów	naszych	i	swoich	podopiecznych.	Pozostawiłeś	po	sobie	artystyczne	talenty;	
te,	które	odkryłeś	i	te,	którym	pomogłeś	rozkwitnąć.	Pozostawiłeś	po	sobie	wielu	ludzi,	którzy	zawsze	
będą	pamiętać,	że	to	Ty	otworzyłeś	im	drzwi	do	Krainy	Muzyki...
	 Pozostawiłeś	po	sobie	 także	nas,	Orkiestrę	Dętą,	w	której	szeregi	wstąpiłeś	w	1977	r.,	której	
Kapelmistrzem	byłeś	przez	ponad	dwie	dekady.	Przez	te	dwadzieścia	lat	dałeś	nam	tak	wiele	wspomnień.	
Przygotowywałeś	 nas	 do	 niezliczonych	 koncertów,	 przeglądów	 i	 festiwali,	 do	 ogólnopolskich	 oraz	
zagranicznych	występów	a	 także	 lokalnych	obchodów.	Twoja	batuta	prowadziła	nas	po	muzycznych	
ścieżkach	do	 licznych	sukcesów,	które	zawdzięczaliśmy	właśnie	Tobie.	Zawsze	wiele	wymagałeś	od	
innych,	ale	jeszcze	więcej	od	siebie.	Z	całego	serca	pragnąłeś	uczynić	z	nas	nie	tylko	dobrze	grający	
zespół,	 ale	 przede	wszystkim	Rodzinę,	 połączoną	wspólną	miłością;	miłością	 do	muzyki,	 którą	 się	 
z	nami	podzieliłeś,	którą	w	nas	zaszczepiłeś.	Udało	Ci	się	to,	o	czym	świadczą	także	liczne	odznaczenia,	
nadane	Ci	przez	Związek	OSP:	brązowy,	srebrny	i	złoty	medal	,,Za	zasługi	dla	pożarnictwa”	a	także	
najważniejsze	 ze	 strażackich	 wyróżnień:	 Medal	 honorowy	 im.	 Bolesława	 Chomicza.	 Doceniając	 
Twoje	 zasługi	 na	 kulturalnej	 niwie	 Polski	 Związek	 Chórów	 i	 Orkiestr	 przyznał	 Ci	 również	 swoją	 
„Złotą	Odznakę”.
	 Wspólnie	 przeżywaliśmy	 nie	 tylko	występy,	 ale	 również	 świętowaliśmy	ważne	 dla	 nas	 dni,	
rocznice,	sukcesy.	Byliśmy	razem	także	w	momentach	smutnych.	takich	jak	dzisiejszy	dzień,	gdy	żegnamy	
się	 po	 raz	 ostatni.	Zawsze	 zachowywałeś	 uśmiech	 i	 dla	 każdego	miałeś	 dobre	 słowo.	Zapamiętamy	
Cię	jako	„chłopca	z	gitarą”,	bo	to	z	nią	bardzo	często	zasiadałeś	w	naszym	kręgu,	by	zachęcić	nas	do	
wspólnego	śpiewania,	do	integracji	 i	budowania	ducha	zespołu.	Wraz	z	Twoim	odejściem	dla	naszej	
Orkiestry	zapadła	cisza.	Nie	możemy	uwierzyć,	że	już	nigdy	ciszy	tej	nie	wypełnią	Twoje	muzyczne	
wskazówki,	dźwięki	Twojej	trąbki,	Twojej	gitary...
	 Dziś,	osieroceni	przez	Ciebie,	mówimy	symboliczne	„dziękuję”	za	lata	Twojego	poświęcenia,	
zaangażowania,	pasji,	charyzmy	i	dobra.	Wierzymy,	że	patrzysz	na	nas	z	góry	i	choć	na	chwilę	odłożyłeś	
trąbkę,	by	posłuchać,	jak	bardzo	będzie	nam	Ciebie	brakowało.	Obiecujemy	Ci,	że	zrobimy	wszystko,	 
by	nie	zaprzepaścić	Twojego	Dzieła,	by	nie	zgasło	światło	pamięci,	byś	nadal	żył	w	naszej	muzyce,	 
która	zawsze	będzie	przypominała	o	Tobie	całej	Ziemi	Mszczonowskiej...	
	 Żegnaj,	Jacku...	Na	zawsze	pozostaniesz	w	naszych	sercach...	Spoczywaj	w	pokoju...

Pożegnanie śp. Jacka Zielonki
od Orkiestry Dętej i całej jednostki

OSP Mszczonów
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	 Trudno	jest	znaleźć	słowa,	które	można	by	położyć	na	świeżą,	krwawiącą	ranę,	by	uczcić	pamięć	i	jednocześnie	
ukoić	ból	tych,	którzy	pozostali.	Przez	cały	tydzień,	który	minął	od	śmierci	Jacka,	zastanawiałem	się,	w	jaki	sposób	pożegnać	
Go	w	imieniu	samorządowców	i	społeczności	Ziemi	Mszczonowskiej.	Jak	wyrazić	ból	nas	wszystkich,	zgromadzonych	
podczas	dzisiejszego,	ostatniego	pożegnania	tego	Wspaniałego	Człowieka.	Do	przygotowania	mowy	zainspirował	mnie	 
w	końcu	wiersz,	który	przeczytałem	ostatnio	w	sieci.	Horacy	pisał	w	nim,	że	wystawił	sobie	„pomnik	trwalszy	niż	ze	
spiżu”.	Pomnik,	którym	miała	być	jego	twórczość.	
	 Nikogo	chyba	nie	dziwi,	że	właśnie	te	słowa	skojarzyły	mi	się	z	moim	Kolegą	Jackiem.	Oczywiście,	jego	pomnikiem	
była,	jest	i	zawsze	będzie	muzyka.	Melodie	zagrane	przez	Orkiestrę	i	Jego	uczniów,	skomponowane	przez	Niego	utwory.	
Pomnikiem	Jacka	będzie	miejski	hymn,	który	codziennie	rozbrzmiewa	z	mszczonowskiego	ratusza.	Nie	wszyscy	o	tym	
wiedzą,	ale	to	właśnie	On	skomponował	i	nagrał	jego	melodię.	Teraz	za	każdym	razem,	gdy	wybije	południe,	jego	dźwięki	
będą	nam	przypominały	o	Wyjątkowym	Człowieku,	którego	straciliśmy.	Straciliśmy	zdecydowanie	zbyt	wcześnie…
	 Gdy	myślę	o	Jacku,	niezmiennie	mam	przed	oczami	kapelmistrza	z	trąbką	w	dłoni.	Kiedy	występowała	Orkiestra	
najpierw	podnosił	batutę,	by	rozpocząć	utwór,	a	potem	przyłączał	się	do	wspólnego	koncertowania,	by	swoją	grą	przewodzić	
zespołowi.	Pamiętam	również,	że	często	podczas	prywatnych	okazji	 to	właśnie	Jacek	akompaniował	mi	na	trąbce,	gdy	
śpiewałem	włoskie	piosenki.	Nietypowy	był	to	duet.	On	–	wspaniały	muzyk,	prawdziwy	profesjonalista	i	ja	–	amator,	który	
kocha	tę	dziedzinę	sztuki.	Nasze	ścieżki	przecięły	się	w	ten	sposób	wielokrotnie,	rozpoczynając	znajomość,	która	była	dla	
mnie	prawdziwym	zaszczytem.
	 Kiedy	myślę	o	Jacku,	zawsze	widzę	Was	razem.	Jego	i	Ciebie,	Asiu.	Duet	 tak	zgodny,	że	miało	się	wrażenie,	 
iż	jesteście	częścią	filmowej	fabuły.	Zawsze	razem;	w	pedagogicznej	misji,	w	społecznej	działalności,	w	Orkiestrze,	którą	
wspólnie	wzbogaciliście	o	grupę	mażoretek.	Nie	jestem	w	stanie	wyrazić	słowami,	jak	bardzo	współczujemy	Wam,	Asiu	 
i	Arturze,	my	wszyscy	tu	zgromadzeni,	podzielając	ból	po	stracie	Wyjątkowego	Człowieka,	jakim	był	Wasz	Mąż,	Tata	i	Dziadek.
	 Kolejnym	pomnikiem	Jacka	 są	 Jego	 relacje	 z	 ludźmi.	Wszyscy	wiemy,	 że	był	nauczycielem	 i	kapelmistrzem,	
jednak	to	tylko	tytuły.	W	żaden	sposób	nie	opisują	tego,	jak	przyciągał	do	siebie	ludzi,	z	jaką	charyzmą	budował	muzyczne	
zespoły	–	szkolne	i	orkiestrowe.	Jacek	miał	wyjątkowy	dar	przekazywania	wiedzy	i	rozwijania	zdolności.	Widział	talenty	
w	 ludziach,	którzy	 sami	nie	podejrzewali,	 że	 je	posiadają.	 Jednoczył	 innych	wokół	wspólnych	celów	 i	pasji.	Choć	był	
wybitnym	muzykiem	to	jednak	nigdy	się	nie	wywyższał,	nie	pragnął	zaszczytów.	Wręcz	przeciwnie.	Po	cichu,	z	oddaniem,	
realizował	swoją	misję	krzewienia	muzyki,	pokazywał	ścieżki	rozwoju	i	dodawał	innym	pewności	siebie	oraz	wiary	we	
własne	możliwości.	
	 Ukoronowaniem	 społecznej	 działalności,	 w	 którą	 Jacek	 zaangażowany	 był	 przez	 dziesięciolecia,	 było	 Jego	
kandydowanie	do	Rady	Powiatu	z	ramienia	Komitetu	Forum	Samorządowego.	Nie	dlatego,	że	miał	polityczne	aspiracje	 
i	pragnął	władzy.	Kandydował,	ponieważ	pragnął	pomagać	ludziom	i	zmieniać	na	lepsze	swoją	„małą	Ojczyznę”,	co	zresztą	
i	tak	robił	każdego	dnia;	niosąc	ukojenie	i	łagodząc	obyczaje	swoją	muzyką.
	 Za	 swoją	 działalność	 społeczną	 został	 wielokrotnie	 wyróżniony	 przez	 Związek	 OSP	 a	 także	 przez	Ministra	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego,	który	uhonorował	Go	odznakami	,,Zasłużony	Działacz	Kultury”	i	 ,,Zasłużony	dla	
Kultury	Polskiej”.
	 O	wielkości	człowieka	nie	świadczą	jednak	medale,	ale	rozpacz	ludzi,	których	po	sobie	pozostawił.	W	ostatnich	
dniach	uważnie	obserwowałem	media	społecznościowe,	w	tym	naszą	gminną	stroną	na	Facebooku,	i	zauważyłem,	jak	wiele	
wspomnień	i	kondolencji	się	w	nich	pojawiło.	Cała	społeczność	Ziemi	Mszczonowskiej	wyrażała	wsparcie,	wdzięczność	 
i	sympatię.	Właśnie	one	są	kolejnym	pomnikiem,	który	kapelmistrz	Orkiestry	postawił	sobie	za	życia.	Kolejnym	pomnikiem	
Jacka	byli,	są	i	zawsze	będą	ludzie.
	 Jacku,	w	 imieniu	Burmistrza	 Józefa	Grzegorza	Kurka,	 samorządowców	gminnych	 i	powiatowych	wszystkich	
kadencji,	pracowników	lokalnych	instytucji,	całej	społeczności	Ziemi	Mszczonowskiej	oraz	własnym,	żegnam	Cię	dziś	po	
raz	ostatni.	Nadal	nie	mogę	uwierzyć	w	to,	że	więcej	nie	spotkamy	się	w	tym	świecie,	że	nie	zagrasz	nam	na	swojej	trąbce	
i	nie	będziesz	prowadził	Orkiestry	w	trakcie	kolejnego	koncertu.	

Na pożegnanie czasu nie było
Nagle zerwała się życia klisza

Wszystko na zawsze się zakończyło
I pozostała jedynie cisza…

	 Zabrakło	nam	czasu,	by	się	z	Tobą	pożegnać,	ale	obiecujemy,	że	nigdy	nie	zabraknie	nam	czasu,	by	Cię	wspominać,	
bo	pamięć	o	Tobie	pozostanie	z	nami	na	zawsze...
	 Spoczywaj	w	pokoju…

Pożegnanie śp. Jacka Zielonki 
od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie

Łukasza Koperskiego
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Śmierć często przychodzi tak niespodziewanie, że niejednokrotnie nie zdążymy nawet 
pożegnać swoich znajomych. W tej kronice informujemy o zmarłych z terenu gminy, 
których zgony zarejestrowano w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie w okresie 8.12.2020 r. – 3.02.2021 r.

Baka Henryka Irena, 71 lat
Barej Adam, 64 lata
Blimke-Stec Lidia Krystyna, 63 lata
Bonowski Tadeusz, 71 lat
Chojecki Bogdan Tadeusz, 68 lat
Drągowski Stanisław, 84 lata
Gardziński Mieczysław Marian, 85 lat
Garecki Tadeusz Jan, 77 lat
Górecka Janina Teresa, 90 lat
Iżycki Antoni, 73 lata
Kowalski Wojciech Kazimierz, 59 lat
Laskowska Teresa, 61 lat
Maliszewski Edward, 80 lat
Melon Eugeniusz Jan, 62 lata
Nalej Marianna, 81 lat

Pasierbkiewicz Jadwiga, 83 lata
Pstrzoch Iwona Bożenna, 69 lat
Sikorski Jan, 68 lat
Sobol Irena Aleksandra, 70 lat
Stefański Andrzej, 68 lat
Stępień Krystyna Łucja, 73 lata
Sułek Władysława, 90 lat
Świderski Sylwester Józef, 65 lat
Wojdalski Jan Karol, 70 lat
Wójcicka vel Wójtowicz Anna, 87 lat
Wroński Paweł, 52 lata
Zajączkowski Jerzy Włodzimierz, 82 lata
Zdzieszyńska Janina Ewa, 77 lat
Zielonka Jacek, 53 lata

ODESZLI…

Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Do kosza wrzucają piłki i… pasję!

Już od 2012 r. w Mszczonowie przy szkole podstawowej 
i gimnazjum działa sekcja koszykarska. Od 2016 r. dziewczęta 
i chłopcy trenują w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk 2008”. Od samego początku opiekunem dzieci 
i młodzieży jest Paweł Górski – instruktor rekreacji ruchowej 
o specjalności koszykówka. Trener młodych zawodników jest 
aktywnym koszykarzem, związanym z tym sportem od 21 lat. 
Oprócz niego z młodymi zawodnikami pracują Paulina Madej
-Strzałkowska i Daria Doga.

Mszczonowska sekcja sportowa liczy około 50 członków. 
Koszykarze trenują podzieleni na grupy uwzględniające ich 
wiek i umiejętności. Najmłodszy zawodnik uczęszcza do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej, a najstarsi są uczniami ostat-
nich roczników. Dzięki opowieściom młodych koszykarzy sekcja 
ciągle poszerza swoją liczebność. Każdy chętny może przyjść na 
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trening i spróbować swoich sił w tym pasjonu-
jącym sporcie drużynowym. 

Młodzi koszykarze bardzo chętnie biorą 
udział w zajęciach a także ochoczo włączają 
się w organizację turniejów, które Olimpijczyk 
przeprowadza we Mszczonowie. Członkowie 
sekcji pomagają w ich przygotowaniu, promocji 
w szkołach oraz zapewniają doping dla zawod-
ników. Osiągają także sukcesy sportowe podczas 
zawodów. Drużyna żeńska przez rok wywal-
czyła puchary za miejsca: drugie (dwa), trzecie 
i piąte. Chłopcom udało się w tym czasie zdobyć 
nagrody za drugą i czwartą lokatę. Zawodnicy 
UKS Olimpijczyk byli także wybierani najlep-
szymi graczami poszczególnych turniejów. 

Od tego sezonu młode „Olimpijki” star-
tują także w lidze żeńskiej U-13 Warszawskiego 
Okręgowego Związku Koszykówki Województwa 
Mazowieckiego. Zakwalifikowanie się do tych 
zmagań jest sukcesem tym większym, że po raz 
pierwszy mszczonowska drużyna tej dyscypliny 
wystartowała w oficjalnych rozgrywkach!

Sekcja koszykarska ma w gminie wielu 
fanów, którzy wspierają ją nie tylko podczas 
meczy. W niedawnym konkursie na najlepszą 
prezentację organizacji, który zorganizowała 

SPORT
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Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” film zgło-
szony przez sekcję koszykarską UKS Olimpijczyk 2008 zdobył 
wyróżnienie w głosowaniu internautów. Kadr z ich prezentacji 
„zalajkowało” aż 925 osób! Liczba ta najlepiej świadczy, jak 
wielką rodzinę stanowią lokalni zawodnicy i kibice koszykówki.

- Pomysł na stworzenie sekcji koszykówki od dawna 
rodził się w mojej głowie, ponieważ jako czynny zawodnik 
wiem, ile radości i niezapomnianych chwil może dostarczyć ta 

gra. Powstanie drużyn nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia 
władz samorządowych oraz Rosy Radom – drugiego najmoc-
niejszego zespołu w Polsce - podkreśla trener Paweł Górski.

Warto dodać, że uprawianie każdego sportu, a szcze-
gólnie drużynowego, ma ogromny wpływ na charakter młodych 
zawodników. Oprócz wartości związanych z dyscypliną, trener 
Górski zakłada, że prowadzone przez niego zajęcia będą umac-
niały w graczach takie cechy, jak sumienność, odpowiedzial-
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Mimo wyniku to był dobry mecz
Spotkanie Trójki Żyrardów z UKS OLIMPIJCZYK 

Mszczonów, które odbyło się w czwartek, 28 stycznia, nie przy-
niosło niespodzianki. Faworytki spotkania nie zawiodły. Wyżej 
notowane żyrardowianki zwyciężyły 56:42. Mszczonowianki 
w ostatniej kwarcie pokazały, że potrafią walczyć. Z uporem 
odrabiały straty. Trzeba jednak przyznać, że doświadczenie 
boiskowe i umiejętności były po stronie ich rywalek. 

Trener Olimpijczyka Paweł Górski mimo wszystko może 
być zadowolony ze swych podopiecznych. Dziewczęta z meczu 
na mecz grają coraz pewniej i skuteczniej, a wśród mszczonow-
skich koszykarek jest kilka wyjątkowo utalentowanych, które 
w niczym nie ustępowały swym koleżankom z Trójki. 

Spotkanie było rozgrywane w hali sportowej OSIRu 
Mszczonów. Niestety, z powodu sanitarnych ograniczeń mszczo-
nowianki nie mogły liczyć na doping miejscowych kibiców 
koszykówki. 

MM

ność, punktualność oraz kształtowały postawy i zachowania: 
rywalizację w duchu fair play, nieustanną pracę nad sobą oraz 
szacunek do drugiego człowieka. 

UKS Olimpijczyk serdecznie zaprasza wszystkich sympa-
tyków koszykówki do uczestniczenia w treningach sportowych 
i obiecuje wspaniałą atmosferę oraz wielkie emocje!

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: UKS Olimpijczyk 2008
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Rok 2020 był wyjątkowy dla wszystkich i niemalże 
w niczym niepodobny do lat wcześniejszych. Członkowie 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz Strzelcy 
z Grupy Rekonstrukcji Historycznej, jaka działa w ramach MSH, 
także będą go tak wspominać. Przede wszystkim 2020 przyniósł 
Strzelcom olbrzymią stratę. W maju (13.05) odszedł na wieczną, 
strzelecką wartę śp. Andrzej Sobczak. Był on od momentu 
założenia członkiem MSH i GRH. Zawsze wspierał obie organi-
zacje i zapisał się w ich historii w sposób niezwykle pozytywny. 
Pogrzeb śp. Andrzeja przypadł na okres pierwszej fali pandemii, 
więc mundurowy akcent podczas żałobnych uroczystości ogra-
niczony został do symbolicznej warty, zaciągniętej przy trumnie 
zmarłego w trakcie pożegnalnej Mszy Świętej, odprawionej 
w mszczonowskiej farze (w dniu 19.05).

Wszystkich wydarzeń, w jakich uczestniczyli Strzelcy 
w roku 2020, było 120. Aż 41 spośród nich związanych było 
bezpośrednio z sytuacją pandemiczną. MSH i GRH zaangażo-
wały się w akcje krwiodawstwa i szycia maseczek dla placówek 
służby zdrowia, okolicznych szpitali, DPS-ów, Policji, a także 
bezpośrednio dla mieszkańców Gminy Mszczonów. Strzelcy we 
współpracy z Urzędem Miejskim w Mszczonowie prowadzili też 
akcję dezynfekcyjną. Wspólnie z harcerzami z ZHP Mszczonów 
robili ponadto zakupy dla potrzebujących seniorów. 

Jeden ze Strzelców (Jakub Dymecki) w chwili rozpo-
częcia pandemii zdecydował się też na rozpoczęcie wolonta-
riatu w mszczonowskiej stacji Ratownictwa Medycznego, za 
co następnie został wyróżniony w powiatowym konkursie na 
wolontariusza roku. 

Na zakończenie roku członkowie organizacji wzięli udział 
w spotkaniach informacyjnych z Inspektorem OC Urzędu Miej-
skiego w Mszczonowie, które dotyczyły planów powołania 
drużyny obrony cywilnej ogólnego przeznaczenia. Formacja 
ta będzie w przyszłości podlegać bezpośrednio Burmistrzowi 
Mszczonowa.

MSH i Strzelcy

Tak minął strzelecki rok 2020
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W szczególnym 2020 roku Strzelcy pomimo tego, że anga-
żowali się bardzo intensywnie w działania antykryzysowe zwią-
zane z pandemią, to nie zapomnieli o swym głównym zadaniu, 
czyli kultywowaniu historii. Poprzez 19 różnych przedsięwzięć 
uczcili 100. rocznicę zwycięstwa nad bolszewickim hordami, 
jakie w roku 1920 zagroziły istnieniu odrodzonego państwa 
polskiego. 

Uczestniczyli w zdjęciach do filmu „Wiktoria 1920” – 
nakręconego w technologii Cinematic VR – 360 stopni 3D. 
Odegrali też znaczącą rolę w granym w sierpniu na stadionie 
narodowym widowisku historycznym, zatytułowanym „1920 – 
Wdzięczni Bohaterom”. W listopadzie pojawili się też na planie 
produkcji filmowej poświęconej Bitwie Niemeńskiej. Mszczo-
nowscy rekonstruktorzy wzięli również udział w pięciu insceni-
zacjach, odwołujących się do działań wojennych roku 1920. 

Wydarzeń rekonstrukcyjnych, nawiązujących do innych 
okresów historii niż wojna polsko-bolszewicka, w tym roku było 
wyjątkowo mało. Obostrzenia pandemicznie skutecznie ograni-

czyły ilość organizowanych widowisk, rajdów czy też marszów. 
Na liście podsumowania strzeleckiego znalazło się więc tylko 13 
dodatkowych przedsięwzięć o charakterze rekonstrukcyjnym. 
Najpoważniejszymi z nich były: (18.01) Rajd Powstania Stycz-
niowego po Puszczy Kampinoskiej, (29.02) inscenizacja „Poże-
gnanie Partii Powstańczej 1863” w Guzowie, (1.03) obchody 
Dnia Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Lwowa, (1.03) fotogra-
ficzna reko-sesja w Radziejowicach, (1.08) Marsz Powstania 
Warszawskiego, (5.09) inscenizacja Bazar PRL w Karczewie, 
(26.09) rajd historyczny w Budach Zosinych, (13.12), a także 
wernisaż wystawy „Solidarność w okresie stanu wojennego, 
czyli jak walczono o wolność i godność Narodu” - Mszczonów 
(kościół farny). 

Ostatnie z wymienionych wydarzeń, zorganizowane we 
współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, 
oficjalnie zapoczątkowało miejskie obchody 40. rocznicy ogło-
szenia stanu wojennego, jaka przypadnie na 13 grudnia 2021 
roku. W trakcie najbliższych dwunastu miesięcy w Mszczonowie 
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zorganizowanych zostanie szereg przedsięwzięć mających 
upamiętnić tragiczną w skutkach próbę uciszenia w 1981 roku 
wolnościowych aspiracji Polaków.

Od momentu powstania MSH i GRH ich członkowie 
uczestniczą w gminnych obchodach świąt państwowych oraz 
największych uroczystościach religijnych. Podobnie było w tym 
roku (łącznie 8 wydarzeń). Choć pandemia wpłynęła na odwo-
łanie wszelkich zgromadzeń to 3 maja oraz 11 listopada Strzelcy 
nie zapomnieli o wystawieniu honorowych wart przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i wspólnie z przedstawicielami 
gminnego samorządu w taki sposób uczcili wyjątkowe dla 
Narodu rocznice. 

Przy mogiłach wojennych rekonstruktorzy w tym roku 
warty honorowe zaciągnęli w dniach 1 września (rocznica 
wybuchu II wojny światowej) i 14 lipca (z okazji święta pułko-
wego 31 pSK). Nie zabrakło ich także przy obelisku w Joachi-
mowie Mogiłach (styczeń 2020), gdzie uczcili Bohaterów z partii 
powstańczej (1863) hrabiego Stroynowskiego. Strzelcy uczestni-
czyli ponadto w obchodach setnej rocznicy urodzin Papieża Jana 
Pawła II (Mszczonów 18.05), maszerowali w Orszaku Trzech Króli 
(Żyrardów 6.01) oraz tradycyjnie (w Wielki Piątek i w Wielką 
Sobotę) wystawili warty przy Grobie Pańskim w kaplicy Parafii 
pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 

Do strzeleckich obowiązków należy też dbałość o zabytki 
mszczonowskich nekropolii, a także pamięć o żołnierzach 
i powstańcach, którzy walczyli o wolność Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej. W związku z tymi powinnościami w tym roku miało 
miejsce 8 wydarzeń. 2 maja z okazji Dnia Flagi Strzelcy zapo-
czątkowali akcję „BIAŁO-CZERWONA dla Bohatera”. W ramach 
tego działania na krzyżach wojennych mogił (na cmentarzach 
w gminie Mszczonów) pojawiły się wstęgi w barwach narodo-
wych. Członkowie MSH 22 stycznia uczestniczyli w historycz-
nych uniformach we Mszy Świętej, odprawionej w mszczonow-
skiej farze w intencji powstańczego naczelnika Mszczonowa 
(z roku 1863) śp. ks. proboszcza Władysława Polkowskiego 
oraz zaciągnęli warty i zapalili znicze pamięci na grobach 
powstańców styczniowych, spoczywających na nowym cmen-
tarzu w Mszczonowie. 
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Powstańcy styczniowi wiecznie żywi 
w naszej pamięci

Mszczonowianie uczcili 158. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. W niedzielę 24 stycznia za uczestników najwięk-
szego zrywu narodowowyzwoleńczego odprawiona została 
Msza Święta, którą celebrował dziekan Dekanatu Mszczonów 
– ks. prałat Tadeusz Przybylski. Do mszczonowskiej fary z okazji 
powstańczych obchodów przybyli przedstawiciele lokalnego 
samorządu. Czytania biblijne w liturgii Słowa Bożego powie-
rzono: wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi 
Suskiemu, a modlitwę powszechną odczytała przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – Barbara Gryglewska. We 
Mszy uczestniczyli ponadto – prezes Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego Marek Wardak wraz z rekonstrukto-
rami z GRH STRZELCY im. 31 pSK. 

Ksiądz dziekan w wygłoszonej homilii wspominał swego 
wielkiego poprzednika ks. proboszcza Władysława Polkow-
skiego, który w 1863 roku został powstańczym naczelnikiem 
Mszczonowa. Za działalność patriotyczną został uwięziony 
i wywieziony na Syberię. Przebywał na zesłaniu w Tunce. Do 
Ojczyzny nie dane mu już było wrócić. Jego doczesne szczątki 
zostały złożone na Cmentarzu Jerozolimskim w Irkucku. Po 
zakończonej Mszy Świętej rekonstruktorzy w uniformach 
powstańczych zaciągnęli honorową wartę przy tablicy, upamięt-

niającej bohaterskiego proboszcza – powstańca, jaka wisi na 
wschodniej ścianie świątyni, w pobliżu głównego ołtarza. 

Przed przybyciem do kościoła mszczonowscy pasjonaci 
historii hołd oddali też trzem innym uczestnikom Powstania 
Styczniowego. Znicze pamięci zapalili na grobach: śp. Wojciecha 
Baki, śp. Ignacego Rutkowskiego oraz śp. Wincentego Skonecz-
nego, których mogiły znajdują się na nowym cmentarzu przy 
ulicy Maklakiewicza. 

Spośród licznej rzeszy mieszkańców Mszczonowa, którzy 
wzięli udział w walkach powstańczych w pamięci żyjących 
współcześnie zachowało się zadziwiająco mało konkretnych 
nazwisk. Wincenty Skoneczny i Ignacy Rutkowski zostali nawet 
uwiecznieni na tablicach, będących symboliczną powstańczą 
mogiłą na warszawskich Powązkach. Wojciech Baka – jak 
wiemy ze wspomnień - na Moskala wyruszył zabierając z domu 
własnego rumaka. Wszyscy trzej – choć nie doczekali wolności 
Polski, to jednak dostąpili zaszczytu pogrzebania w ukochanej 
Ziemi Ojczystej. Henrykowi Pruskiemu – którego także odnoto-
wano na kartach historii Mszczonowa - nie dane było spocząć 
obok swych powstańczych braci. Dwudziestosześcioletni 
bohater zmarł na zesłaniu w Irkucku. Jego epitafium znajduje 
się w kościele farnym w Mszczonowie. Cześć i chwała wszystkim 
Bohaterom powstańczego zrywu!

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak

Przez cały rok Strzelcy dbali także o leśną mogiłę 
w Gnojnie. Odwiedzali również grób dowódcy 31 pSK – śp. 
pułkownika Wincentego Wnuka, który znajduje się na Cmentarzu 
Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej w Warszawie. 
Mszczonowscy pasjonaci historii dbali ponadto o odrestau-
rowane (w ramach corocznych akcji „Ratujmy skarby naszych 
nekropolii”) mogiły na miejscowych cmentarzach. Warto przy 
okazji zaznaczyć, że w 2020 roku za fundusze zebrane podczas 
corocznych kwest dokończona została renowacja grobu śp. 
burmistrza Franciszka Kumorskiego oraz zapoczątkowana odbu-
dowa nagrobka śp. Marianny z Wróblewskich Sarosiek.

Przy podsumowaniu mijającego roku należy ująć jeszcze 
20 typowych wydarzeń strzeleckich (o charakterze ogólnoor-
ganizacyjnym i typowo proobronnym). Udział w plenerach do 
dwóch produkcji filmowych, a także 8 innych przedsięwzięć, 
w których uczestniczyli członkowie MSH. Najciekawszymi z nich 

były: wyjazd do Holandii/Niderlandów (szlakiem działań bojo-
wych PSZ), manewry strzeleckie z udziałem żołnierzy Wojsk 
Obrony Terytorialnej w Lasach Parczewskich, udział w setnych 
urodzinach podpułkownika Henryka Filipskiego (żołnierza NSZ), 
wsparcie akcji „Szlachetna Paczka” czy też udział w premierze 
filmu „Obłoki Śmierci – Bolimów 1915”. Mszczonowianie grali 
w scenach batalistycznych do tej produkcji, która w tym roku 
zdobyła aż trzy znaczące nagrody: Nagrodę Specjalną Jury na 
32. Polish Film Festival in America (to druga najważniejsza 
nagroda wręczana na tym największym festiwalu, promującym 
polskie kino w USA), Nagrodę Publiczności internetowego festi-
walu „Festiwal Mediów - Człowiek w Zagrożeniu” oraz nagrodę 
dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Cardiff.

Tekst: MM 
Foto: archiwum MSH, GRH i Przyjaciół
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W Puszczy Bolimowskiej zapłonęły 
znicze pamięci

Przedstawiciele dwóch zaprzyjaźnionych stowarzyszeń 
historycznych wspólnie oddali hołd Bohaterom Powstania 
Styczniowego. Reprezentanci Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego i Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimow-
skiej zapalili znicze pamięci i zaciągnęli wartę honorową przy 
obelisku, upamiętniającym powstańców poległych w bitwie, 
jaka w 1863 roku stoczona została w okolicach wsi Budy Boli-
mowskie (dziś Joachimów-Mogiły). 

Służyli oni w oddziale hrabiego Władysława Stroynow-
skiego. Miasto Bolimów wspierało partię powstańczą. Szcze-
gólnie zasłużony dla sprawy zrywu narodowowyzwoleńczego 
był naczelnika powstańczego Bolimowa - miejscowy ksiądz- 
Wincenty Kuderko. Na bolimowskim rynku odbywały się szko-

lenia ochotników. Oddział dzięki pomocy bolimowian rozrósł 
się do znaczącej liczby 150 osób. Pod Strzybogą stoczył on 
zwycięską potyczkę z wojskami carskimi i uwolnił 30 rekrutów. 
Po tym jak powstańcy sparaliżowali ruch kolejowy na odcinku 
Skierniewice-Radziwiłłów - Rosjanie skierowali przeciwko niemu 
znaczące siły, w skład których wchodziło: kilka sotni kozackich 
z garnizonów w Skierniewicach, Łowiczu i Wiskitkach, batalion 
strzelców z Łowicza oraz 600 żołnierzy gwardii z Warszawy. 
Całością dowodził pułkownik Hegemejster. 

Do pamiętnego starcia doszło 7 lutego. Poległo w nim 15 
powstańców (niektóre źródła podają liczbę 14), 21 dostało się 
do niewoli. Straty rosyjskie były o wiele większe, ale niestety 
partia Stroynowskiego została rozproszona. 

Na zakończenie warto dodać, że za swe powstańcze 
zaangażowanie Bolimów w ramach represji popowstaniowych 
utracił prawa miejskie, których nie udało mu się odzyskać do 
dnia dzisiejszego. 

MM

Mszczonów i jego okolice podczas 
Powstania Styczniowego oraz 
w okresie poprzedzającym największy 
polski zryw narodowowyzwoleńczy

W tym roku obchodzimy 158. rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Z tej okazji warto zapoznać się z tekstem, 
dotyczącym tego największego zrywu narodowowyzwoleńczego 
w naszych dziejach. Oczywiście skupiłem się w nim na działaniach 
powstańczych, toczących się na Ziemi Mszczonowskiej i w jej 
najbliższym sąsiedztwie. Zachęcam wszystkich Czytelników 
„Merkuriusza Mszczonowskiego” do jego uzupełniania. 
Z pewnością w naszych rodzinach do dziś przechowywanych 
jest jeszcze wiele historii z tego okresu. Przekazujcie, Drodzy 
Państwo, te rodzinne skarby do naszej redakcji. Za każdą 
opowiedzianą lub spisaną historię będę niewymownie 
wdzięczny. 

Piotr Dymecki 

* * *

Powstanie Styczniowe 1863-1864, to obrosły legendą 
zryw narodowowyzwoleńczy, na jakim wychowali się 
bohaterowie, którym po Wielkiej Wojnie, w roku 1918, dane 
było wywalczyć dla Polski Niepodległość. Największe z polskich 
powstań nie było perfekcyjnie zaplanowaną akcją, ale wręcz 
spontaniczną reakcją na działania zaborcy. Dysproporcje sił 
pomiędzy patriotami, którzy odważyli się chwycić za broń w imię 
Wolnej Polski, a carską potęgą, były tak duże, iż dzieło, którego 
podjęli się nasi pradziadowie bez wątpienia można określić jako 
przejaw politycznego szaleństwa. 

Sam Józef Piłsudski w pracy zatytułowanej „22 stycznia 
1863 roku”, wydanej jako tom I serii „Boje Polskie w 1914 r.” 
oraz podczas wykładów, wygłaszanych z okazji 50-tej rocznicy 
wybuchu powstania, bardzo krytycznie wypowiadał się o jego 
przygotowaniu militarnym oraz późniejszym prowadzeniu. 
Doceniał jednak symboliczne znaczenie boju o wolność. Krew 
przelana na polach powstańczych bitew stała się pożywką dla 
Ducha Narodowego, 
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jaki po upływie pół wieku obdarzył Polaków siłą zerwania 
zaborczych kajdan. 

Wielu historyków dostrzegło również pozytywne 
konsekwencje zbratania pomiędzy stanem szlacheckim 
i chłopskim, jakie zaistniało w trakcie powstania. To jak 
styczniowy bunt przeciw carskiemu ciemięzcy znosił różnice 
stanowe i majątkowe, obrazowo opisała Eliza Orzeszkowa 
w słynnej powieści „Nad Niemnem”. Powstańcy w okresie II 
Rzeczypospolitej traktowani byli z najwyższymi godnościami. 
Przyznawano im prawo do noszenia mundurów i traktowano 
jak pełnoprawnych kombatantów. 

Oficjalnie Narodowi i Światu wybuch powstania ogłosił 
„Manifest 22 Stycznia” autorstwa poetki Marii Ilnickiej. Zaczynał 
się on słowami: „Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony 
oporem męczonej przezeń ofiary, postanowił zadać jej cios 
stanowczy: porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, 
najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mundur 
moskiewski i pognać tysiąc mil na wieczną nędzę i zatracenie…”. 
Z tego to dokumentu, sygnowanego przez Centralny Narodowy 
Komitet, który ogłosił się wtedy Tymczasowym Rządem 
Narodowym, jasno wynika, że wybuch narodowego gniewu 
sprowokowany został próbą przeprowadzenia branki, czyli 
wcielenia wielu młodych Polaków, wytypowanych ze względu 
na ich patriotyczne nastroje, do carskiej armii. Powodów do 
wypowiedzenia posłuszeństwa rosyjskiemu zaborcy było, 
oczywiście, więcej. 

Zapowiedź branki podziałała jednak jak iskra rzucona 
na beczkę prochu. Dłużej zwlekać się już nie dało. Wybuch 
powstania poprzedziły trwające od 1861 roku demonstracje 
patriotyczne. Nie ograniczały się one jedynie do stolicy 
i większych ośrodków miejskich. Dochodziło do nich także na 
prowincji. Wybitny historyk, Stefan Kiniewicz, w swoim dziele 
„Powstanie styczniowe” opisuje wydarzenia z dnia 10 maja 1861 
roku, jakie miały miejsce w Mszczonowie (zgodnie z używanym 
wtedy również z racji na zabór rosyjski kalendarzem juliańskim, 
wspomniane wydarzenie odnotowano pod datą - 28 kwietnia). 
Podczas odprawianego tego dnia nabożeństwa wierni 
zaintonowali pieśń patriotyczną. Wikariusz Wasilewski nakazał 
przerwać śpiew, a obecnego akurat w świątyni policjanta wezwał 
do zajęcia się osobami, zakłócającymi porządek. Późniejsze 
dochodzenie wykazało, że do śpiewania patriotycznych 
pieśni namawiać mieli: Michalski, zdymisjonowany poborca 
podatkowy, który był współwłaścicielem domu i gruntów we 
Mszczonowie oraz Stanisław Skowroński – pisarz pocztowy 
z Mszczonowa. 

W opracowaniu „Powstanie styczniowe. Materiały 
i dokumenty. Ruch rewolucyjny 1861 w Królestwie Polskim. 
Manifestacje na prowincji” zawarto informację, że obu 
oskarżonych aresztowano i odesłano do Sądu Policji Prostej 
Okręgu Błońskiego. W kilka godzin po incydencie, do jakiego 
doszło podczas nabożeństwa, pod osłoną nocy, nieznani sprawcy 
powybijali szyby w ratuszu i porozklejali po Mszczonowie 
paszkwile, dotyczące wikarego Wasilewskiego. Wydarzenia 
mszczonowskie zainteresowały samego namiestnika Królestwa. 

Zgodnie z jego decyzją w mieście dla utrzymania 
porządku miała zostać osadzona sotnia kozacka. Ostatecznie 
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Kozaków w Mszczonowie pojawiło się pięciokrotnie 
mniej. Najwyraźniej ta dwudziestka nie wywarła 
na mieszkańcach poważniejszego wrażenia, gdyż 
we wspomnianym powyżej źródle odnaleźć też 
można informacje, iż po niespełna pięciu miesiącach 
(13.10.1961 roku- zgodnie z kalendarzem juliańskim 
1.10.1861r.) w mieście ponownie zawrzało. Po 
niedzielnej Mszy Świętej tłum, liczący tysiąc pięćset 
osób, udał się na rynek i przed stojącym tam ratuszem 
zaczął wznosić patriotyczne okrzyki. Następnie 
uczestnicy demonstracji przy pomocy kamieni zrzucili 
z magistratu herby Królestwa i potłukli je żelaznymi 
drągami. Nie oszczędzili również herbów na poczcie 
i aptece. 

W trakcie zajścia burmistrz Antoni Ciesielski 
i sekretarz miasta nie byli obecni w ratuszu. Burmistrz 
schronił się w plebanii. Jedynie kasjer, który przybył 
na miejsce już podczas niszczenia herbów, próbował 
powstrzymać protestujących. Ci nie reagowali jednak 
na jego wezwania do opamiętania się. Wyjaśnieniem 
całego zajścia zajął się później osobiście naczelnik 
powiatu warszawskiego, Karol Trautsold. Najciekawsze 
jest jednak to, że przeprowadzone przez niego 
śledztwo nie przyniosło pożądanych rezultatów. Nie 
tylko nie ustalono winnych podburzania tłumu, ale nie 
stwierdzono nawet personalnie kto manifestował pod 
ratuszem. Bez większego ryzyka stwierdzić możemy, że 
jest mało prawdopodobne, aby ludzie, którzy wspólnie 
modlili się na Mszy, a następnie zgodnie udali się na 
miejsce demonstracji, wzajemnie się nie znali. 

Mszczonów liczył w tym okresie niecałe 3,5 
tysiąca mieszkańców, z czego zaledwie połowa była 
wyznania katolickiego. Jakże niespotykana solidarność 
musiała wtedy panować wśród mieszczan. Nikt nie 
wydał sąsiada. Śledczy zmuszeni zostali przyjąć, że 
protestującymi byli nieznani włościanie z okolicznych 
wsi. Decydujące dla śledztwa okazało się zeznanie kupca 
Elbinga, który oświadczył, że zajście sprowokowało 
siedmiu przyjezdnych, których ubiór sugerował, że 
przybyli z Warszawy. W gronie prowokatorów było też 
-według zeznającego - dwóch akademików. 

Tak zjednoczony Mszczonów był gotowy do 
wyrzeczeń dla Ojczyzny i to nawet tak wielkich jak 
ofiara z krwi. Tuż po rozpoczęciu narodowego zrywu 
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta zorganizowały się 
dwa powstańcze oddziały. W Puszczy Bolimowskiej 
powstał oddział hrabiego Władysława Stroynowskiego, 
liczący około 150 osób. Natomiast w lasach pomiędzy 
Kamionem i Jeruzalem sformował się stuosobowy 
oddział pułkownika Antoniego Jeziorańskiego, 
mianowanego przez Rząd Narodowy naczelnikiem 
wojennym powiatu rawskiego. 

Za oficjalną datę wybuchu powstania 
przyjmujemy 22 stycznia. Młodzi ludzie zagrożeni 
carskim poborem zaczęli chronić się w lasach od 12 
stycznia. Sama branka rozpoczęła się w nocy z 14 
na 15 stycznia. Na naszych terenach podkomendni 
hrabiego Stroynowskiego już 26 stycznia 1863 r. 
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podjęli pierwsze działania bojowe. Stoczyli wtedy potyczkę 
pod Strzybogą z rosyjskim konwojem, jaki prowadził rekrutów 
wziętych w wyniku wspomnianej branki. Ceną za 30-tu 
ocalonych była utrata 13 powstańców, którzy dostali się do 
niewoli. Moskale pojmanych związali drutem kolczastym 
i odprowadzili do Skierniewic, gdzie następnie skazali na śmierć. 
Cześć rozstrzelano, pozostałych stratowano końmi na polu 
Tabaczyńskiego (obecnie ulica Sobieskiego, przed szpitalem). 

W pierwszych dniach powstańczego zrywu oddział 
Stroynowskiego zatrzymywał też pociągi w pobliżu stacji 
Radziwiłłów i rzeki Rawki, biorąc do niewoli kilku carskich 
oficerów, a przede wszystkim zakłócając komunikację na 
arcyważnej dla caratu trasie Kolei Warszawsko –Wiedeńskiej. 
Oddział wyróżniał się znaczną ruchliwością. Na krótki okres 
czasu zajął też Bolimów. Na bolimowskim rynku ogłoszone 
wtedy zostały manifesty Rządu Narodowego. Ponadto w mieście 
prowokacyjnie przeprowadzono ćwiczenia wojskowe. 

Dla zmylenia przeciwnika rozpuszczano wiadomości, 
że grupa powstańcza Stroynowskiego jest niezwykle silna. 
Podawano, że ma aż sześć tysięcy ludzi pod bronią. To wszystko 
musiało w końcu doprowadzić do zdecydowanej odpowiedzi 
wojsk carskich. Przeciwko 150 rebeliantom, z których tylko 
czterdziestu posiadało broń myśliwską (reszta dysponowała 
rewolwerami i bronią białą, w tym tak popularnymi wśród 
powstańców kosami, osadzanymi na sztorc), Rosjanie 
skierowali: batalion strzelców z Łowicza, sześciuset żołnierzy 

gwardii z Warszawy i kilka sotni Kozaków z - Łowicza, Skierniewic 
i Wiskitek. Bolimów został otoczony i zajęty. Następnie szybko 
opracowano plany natarcia na obóz powstańczy, znajdujący się 
pod Bolimowskimi Budami (obecnie Joachimów Mogiły). 

Miejsce stacjonowania oddziału wyjawił Rosjanom 
mieszkający w pobliżu kolonista niemiecki. Powstańcy zostali 
zaatakowany z dwóch stron, od wsi Grabie i rzeki Rawki. 
W raporcie do Rządu Narodowego Stroynowski tak opisuje 
stoczoną bitwę: “Obrachowawszy przeciwne siły wroga 
rozkazałem nie unikając starcia, wyciągnąć ludzi z obozu. Bój 
zacięty trwał półtorej godziny; kozactwa i piechoty zginęło 
przeszło 100, rannych znaczna ilość. Ze strony naszej poległo 
15…”. W sumie w walce oddział stracił trzydziestu sześciu 
ludzi - 15 poległo, a 21 dostało się do niewoli. O jego wartości 
bojowej najlepiej świadczy fakt, że rozproszony 7 lutego, szybko 
ponownie się zebrał i już 9 lutego wkroczył do Rawy, skąd po 
uderzeniu na ratusz zabrał nieco broni i wyposażenia, a przede 
wszystkim 33 tysiące złotych polskich z kasy powiatowej. 
Stroynowskiemu marsz na Rawę ułatwiło z pewnością działanie 
drugiej, znaczącej powstańczej partii, działającej na Zachodnim 
Mazowszu. 

Pięć dni wcześniej (4 lutego) uderzenie na Rawę wykonał 
wspomniany już oddział pułkownika Antoniego Jeziorańskiego , 
który przeniósł się wtedy z okolic Kamiona i Jeruzala do lasów 
w pobliże podrawskiej wsi Ossowice . Jeziorański został wtedy 
wzmocniony z dwoma innymi oddziałami powstańczymi i w sile 
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373 ludzi zdobył rosyjskie koszary, pozyskując z nich broń i biorąc 
jeńców. Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się w stronę 
Skierniewic. Straty Polaków wyniosły zaledwie 7 zabitych. 

W kwietniu 1863 roku w okolicach Mszczonowa zaczęła 
się tworzyć trzecia partia powstańcza. Jej dowódcą został Hipolit 
Jaworski, noszący pseudonim „Drewnowski”. Oddział na etapie 
formowania stacjonował w Korabiewicach. Duży udział w jego 
powstaniu mieli: właściciel Korabiewic Kejsinger i powstańczy 
naczelnik miasta Mszczonowa proboszcz Władysław Polkowski. 
Bohaterski proboszcz dokonał w obozie powstańczym 
uroczystego poświęcenia broni. Jaworski w chwili wyruszenia 
do walki z oddziałami rosyjskimi dysponował imponującą siłą. 
Pod jego komendą znalazły się: pluton żuawów, cztery plutony 
strzelców, trzy plutony jazdy, dowodzonej przez Władysława 
Grabowskiego, a także sześciuset kosynierów. Oddział po 
zakończeniu rekrutacji wyruszył na południe, w stronę Pilicy, 
gdzie stoczył swą pierwszą bitwę. 19 maja jazda Grabowskiego 
walczyła następnie pod Nową Wsią (koło Nadarzyna), skąd 
rozproszona wycofała się ponownie w okolice Mszczonowa. 
W Osuchowie dołączyło do niej 140 jeźdźców i 70 piechurów. 
Niestety kolejnej porażki oddział doznał 5 sierpnia pod 
Tarczynem. Po niej ponownie skierował się na Osuchów, gdzie 
stoczył potyczkę z Kozakami. 

Czwartym oddziałem, jaki powstał i walczył w okolicach 
Mszczonowa była partia Galickiego. Tworzyli go - jak podaje 
Maciej Kucharki w opracowaniu „Powstanie styczniowe 1863-
1864 na terenie Puszczy Mariańskiej i okolic” - synowie chłopów 
z Puszczy Mariańskiej oraz ochotnicy ze Mszczonowa. Sztab 
oddziału znajdował się w Puszczy w domu Galickiego. Piki i kosy 
na członków partii kuto w znajdującej się obok kuźni. Ludzie 
Galickiego niszczyli tory kolejowe na trasie Kolei Warszawsko 
–Wiedeńskiej. Toczyli też potyczki z mniejszymi oddziałami 
wroga. Partia przestała istnieć na skutek zdrady. Rozbili ją 
Kozacy ze Skierniewic, którzy do Puszczy przybyli po donosie 
kościelnego zakonu Marianów. 
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Zdrajca miał – jak głosi wieść gminna – jakieś pretensje 
do przeora, który widocznie sprzyjał miejscowym patriotom. 
Kozacy najpierw otoczyli dom Galickiego. Części powstańców 
udało się uniknąć pogromu. Uszli z okrążenia i wycofywali 
się w kierunku Żyrardowa. Niestety niebawem oni także 
zostali dogonieni i wycięci w pień. W lesie, przy obecnej 
trasie Żyrardów –Skierniewice stoi pomnik ku czci poległych. 
Zgodnie z informacjami, przekazanymi przez mieszkańców wsi 
postawiono go w miejscu ostatniej bitwy oddziału. Sam Galicki 
także poległ w tej nierównej walce. Kościelny, który wydał 
powstańców władzom carskim, powiesił się ze zgryzoty. Został 
pochowany w miejscu obecnej poczty. Mieszkańcy nawet po 
śmierci nie dali mu spokoju. Na jego mogile umieszczono napis 
„zdrajca”. Podczas budowy poczty natknięto się podobno na 
resztki jego kości. 

W trakcie prac nad niniejszym opracowaniem, dotarła 
do mnie jeszcze informacja na temat piątego oddziału, który 
dla odmiany powstać miał tym razem w samym Mszczonowie. 
Przekazała ją osobiście autorka powieści „W cieniu styczniowych 
nocy” - Marianna Zawadzka. Pisarka zbierając materiały do 
swojej książki znalazła wiadomości o szwadronie konnych 
strzelców, jaki zorganizował w mieście pułkownik Ludwik 
Żychliński. Wspomnienia na ten temat wydarzenia zawarł on 
w swoim pamiętniku. Po otrzymaniu nominacji na naczelnika 
sił zbrojnych powiatu warszawskiego i rawskiego pułkownik 
posłał do Mszczonowa swego audytora i żandarmerię błońską, 
by wyłapała wszystkich rabusiów oraz zbrodniarzy. Gdy już 
zaprowadzony został ład, to w przeciągu zaledwie kilku dni przy 

wsparciu miejscowej organizacji cywilnej pułkownik doprowadził 
do powstania wspomnianego szwadronu, złożonego z obywateli 
miasta. Oddano go pod rozkazy rotmistrza Sokołowskiego, 
po czym oddział połączył się ze szwadronami Gąsowskiego 
i Glogera. 

Doktor Jan Józefecki, opisujący w monografii Mszczonowa 
powstańcze dzieje, przytacza szereg bitew i potyczek, do jakich 
doszło w okolicach miasta w 1863 roku: 

- 17 maja - pod Babskiem połączone oddziały- pułkownika 
Ludwika Oborskiego, Karola Włodka, kapitana Szumlańskiego 
i pułkownika Słupskiego, dowodzone przez tego ostatniego, 
starły się z sześcioma rotami piechoty i sotnią kozacką, na 
której czele stał pułkownik Dawidow. Walka trwała trzy godziny. 
Powstańcy zmusili Rosjan do wycofania się, a sami skierowali 
się na Rawę i Piotrków. Uczestnik bitwy Wacław Horodyński, 
tak opisał ją w swoim pamiętniku: „Zaledwieśmy w Babsku 
rozpoczęli wieczerzę, gdy dał się słyszeć alarm. To strzały na 
pikietach. Wkrótce doszła nas wiadomość, że nieprzyjaciel stara 
się nas otoczyć. Po godzinnym ostrzeliwaniu, gdy spostrzegł, że 
nasze siły znaczniejsze i że nas nieprzygotowanymi nie znalazł 
wycofał się. Poszliśmy za uchodzącymi. Szeroki trakt, którym 
maszerowaliśmy, oświecony był łuną pożarów okolicznych 
chałup włościańskich, podpalonych przez specjalistów w tym 
względzie – tj. kozaków. W Rawie nie zastaliśmy już wroga. 
Poszedł gdzieś dalej. Wieczerzaliśmy w tym mieście gościnnie 
podejmowani przez miejscowych obywateli i obywatelki przy 
blasku ognisk rozłożonych na rynku”. 

- 20 maja - przy stacji kolejowej w Radziwiłłowie 
dziewięćdziesięciu jeźdźców Stamirowskiego zaatakowało 
oddział carski, któremu jednak udało się odeprzeć natarcie. 

- 4 lipca - w Kaskach konny oddział powstańczy starł 
się wojskiem carskim tracąc dwudziestu czterech ludzi. Straty 
rosyjskie były dwukrotnie wyższe. 

- 29 sierpnia - pod Wolą Pękoszewską oddział Bzowskiego 
rozproszył sotnię Kozaków. 

- 1 listopada - niepowodzeniem zakończyła się próba 
jednoczesnego zaatakowania przez podkomendnych Ludwika 
Żychlińskiego czterech stacji kolejowych w: Radziwiłłowie, 
Rudzie Guzowskiej, Grodzisku i Pruszkowie. 

Pisząc o lokalnych wydarzeniach z okresu powstania 
wspomnieć jeszcze należy o przechowanych w pamięci ludzkiej 
wieści o boju pod Walerianami, w którym to nieznany oddział 
powstańczy nie dał się zaskoczyć wrogowi. Pisze o tym Maciej 
Kucharski we wspomnianym już wcześniej opracowaniu 
o działaniach powstańczych w okolicach Puszczy Mariańskiej, 
niestety nie zamieszcza na jego temat żadnych szczegółowych 
informacji. 

Brak też dokładnych danych na temat działań 
powstańczych w Puszczy Jaktorowskiej. Wiadomo jedynie, że ten 
rozległy wtedy kompleks leśny dał schronienie wielu partiom, 
jakie walczyły na Mazowszu. Na wydmach międzyborowskich 
w 1917 roku żyrardowscy harcerze ustawili krzyż, na którym 
umieścili inskrypcję: „POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ • W ROKU 
1863 • HARCERZE ŻYRARDOWSCY • W ROKU 1917”. Krzyż stoi 
prawdopodobnie na starej mogile z okresu powstańczego.
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W przypadku samego Mszczonowa należy jeszcze 
dodać, że jak wynika z zapisków archiwalnych, dotyczących 
rachunkowości miasta, 29 kwietnia 1863 roku jeden z oddziałów 
powstańczych, przechodzących przez miasto, zarekwirował 
z kasy miejskiej całą znajdującą się w niej sumę, tj. -123 ruble 
i 48 kopiejek. Kolejną miejscową ciekawostką, dotyczącą 
powstańczych czasów jest przechowana do dziś wśród 
mieszkańców opowieść o miejscu, w którym przekuwano kosy 
dla powstańców. Ta prosta broń, która wzbudzała przerażenie 
wśród Rosjan, wytwarzana była w Mszczonowie w kuźni kowala 
Sobieckiego. Kowadło, na którym dokonywano przekuwania 
wciąż jest w posiadaniu rodziny Sobieckich.

Jesień 1863 roku przyniosła przełom w działaniach 
powstańczych. Wojska rosyjskie okrzepłe w boju, zaczęły 
powstańczych partyzantów spychać do głębokiej defensywy. 
Garnizony carskie sukcesywnie wzmacniane opanowywały 
sytuację. Miasto Mszczonów od połowy roku 1863 także było 
miejscem stacjonowania rosyjskiego garnizonu, który istniał 
przynajmniej do końca roku 1864. Jego naczelnikiem był major 
Rasoch. Wiadomo, że w 1864 roku w mieście stacjonowała część 
Ławryczewskiego Pułku Grenadierów. Bardzo silny był garnizon 
skierniewicki, który liczył aż pięć kompanii piechoty. Kompanie 
piechoty osadzono także na stacjach kolejowych strategicznej 
Kolei Warszawsko–Wiedeńskiej w: Płyćwi, Radziwiłłowie, 
Rudzie Guzowksiej i Grodzisku Mazowieckim. Stała obecność 
wojsk carskich ochraniających kolej przyczyniła się do rozbicia 
patriotycznych organizacji kolejarzy, jakie wykorzystując telegraf 
kolejowy zapewniały możliwość porozumiewania się oddziałom 
powstańczym. 

Zima 1863-1864 okazała się kresem działania dla wielu 
powstańczych partii. Ostatnia bitwa na Zachodnim Mazowszu 
miała miejsce 28 lutego 1864 roku pod Kurdwanowem, koło 
Sochaczewa. 

Później przyszedł czas represji dla wszystkich, którzy 
ośmieli się podnieść rękę na carat. Miasto Mszczonów za bliżej 
nieudokumentowaną współpracę z powstańcami musiało 
zapłacić kontrybucję w wysokości 1984 rubli. Proboszcz 
Władysław Polkowski, oskarżony o przynależność do organizacji 
powstańczej i pełnienie funkcji naczelnika powstańczego 
miasta Mszczonowa, został w maju 1863 roku aresztowany 
i skazany na 12 lat zesłania. Zmarł w 1872 roku w Irkucku. 
Burmistrz Mszczonowa Zygmunt Pietrusiński, posądzony 
o sympatyzowanie z powstańcami, został przez władze carskie 
usunięty z urzędu. W 1866 roku jeden z mszczonowskich kowali 
– Paweł Madaliński, został oskarżony i postawiony przed sądem 
za udział w wykonaniu w czasie powstania wyroku na carskim 
szpiclu. 

Spośród licznej rzeszy mieszkańców Mszczonowa, którzy 
wzięli udział w walkach powstańczych w pamięci żyjących 
współcześnie zachowało się zadziwiająco mało konkretnych 
nazwisk. Wincenty Skoneczny i Ignacy Rutkowski zostali 
uwiecznieni na tablicach, będących symboliczną powstańczą 
mogiłą na warszawskich Powązkach. Wojciech Baka na Moskala 
wyruszył zabierając z domu własnego rumaka. Wszyscy 
trzej spoczywają na nowym cmentarzu w Mszczonowie. 
Henrykowi Pruskiemu nie dane było spocząć w rodzinnej ziemi. 
Dwudziestosześcioletni bohater zmarł na zesłaniu w Irkucku. 
Jego epitafium znajduje się w kościele farnym w Mszczonowie. 

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem 
narodowowyzwoleńczym. W jego trakcie stoczono ok. 1200 
bitew i potyczek. Polacy, przymuszeni olbrzymią dysproporcją 
sił, w starciach z wojskami rosyjskimi stosowali główne taktykę 
wojny partyzanckiej. Trudno dokładnie oszacować straty 
powstańcze. Kilkadziesiąt tysięcy jego bohaterskich uczestników 

Treść epitafium, poświęconego księdzu 
proboszczowi Władysławowi Polkowskiemu, 
jakie umieszczone zostało z kościele farnym 

w Mszczonowie

ZMARŁEMU W IRKUCKU

Ś.P.

KSIĘDZU PROBOSZCZOWI

WŁADYSŁAWOWI POLKOWSKIEMU

(1820-1872)

POWSTAŃCZEMU NACZELNIKOWI MIASTA 
MSZCZONOWA

ZESŁANEMU PRZEZ WŁADZE CARSKIE

W 1864 ROKU NA SYBERIĘ

ZA DZIAŁALNOŚĆ NARODOWOWYZWOLEŃCZĄ

W 150-TĄ ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

TABLICĘ TĘ POŚWIĘCAJĄ MIESZKAŃCY 
MSZCZONOWA.

SPOCZYWAJ W POKOJU BOHATERSKI KAPŁANIE

CZEŚĆ TWEJ PAMIĘCI

STYCZEŃ 2013 ROKU.
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HISTORIA I TRADYCJA

Zgłębiając historię Powstania Styczniowego na tere-
nach Ziemi Mszczonowskiej nie sposób pominąć wątku braci 
Wilskich - Józefa i Pawła - synów Pawła Wilskiego, właściciela 
majątku w Piekarach. Jak wynika z relacji ich współcześnie żyją-
cego krewnego Wojciecha Wilskiego - nadesłanej mailowo do 
Redakcji Merkuriusza Mszczonowskiego - Józef został uczest-
nikiem zrywu narodowowyzwoleńczego 1863 roku będąc na 
praktyce w gospodarstwie Warpęsy w powiecie grójeckim. 
Uczestniczył w powstaniu walcząc w oddziale gen. Józefa Śmie-
chowskiego, stworzonym w lasach Woli Prażmowskiej. Jako 
kawalerzysta służył też pod komendą pułkownika Juliana Bajera. 
Po przegranej bitwie pod Igołomią (21 marca 1863 r.) przekro-
czył wraz z innymi ocalałymi granicę austriacką pod Czerni-
chowem. Następnie internowano go w Czechach (na terenie 
monarchii austro-węgierskiej). Później trafił do Szwajcarii. 

Po ogłoszeniu przez carat amnestii w 1867 roku zdecy-
dował się powrócić w rodzinne strony. Jego droga wiodła przez 
Kraków. Po przekroczeniu granicy Królestwa Polskiego dostał 
żandarma rosyjskiego jako konwojenta. Ten towarzyszył mu aż 
do urzędu naczelnika w Błoniu. Józef Wilski przez trzy lata pozo-
stawał pod baczną obserwacją carskiej policji. Ciekawostką – jak 
streszcza dzieje przodka Wojciech Wilski - jest to, iż urzędnikiem 
carskim do którego zaprowadzono go po przybyciu do Błonia 

był inny powsta-
niec – podkomendny 

Powstanie Styczniowe

Historia braci Wilskich - bohaterowie 
powstania roku 1863 

zostało zabitych w walkach, blisko tysiąc straconych w niewoli, 
około trzydzieści osiem tysięcy skazanych na katorgę lub 
zesłanych na Syberię. Niepowetowaną szkodą dla narodowej 
substancji, była też utrata około dziesięciu tysięcy patriotów, 
których popowstaniowe represje zmusiły do szukania ratunku 
na emigracji. 

Bunt podniesiony przeciwko władzy cara poskutkował 
zniesieniem w roku 1867 autonomii Królestwa Polskiego. 
W latach 1869–1870 setkom miast wspierających powstanie 
odebrano prawa miejskie, doprowadzając je tym samym 
do upadku (w naszej najbliższej okolicy taki los spotkał 
Wiskitki i Bolimów). W 1886 roku zlikwidowano Bank Polski. 
Skonfiskowano około 1600 majątków ziemskich (tzw. szlachta 
wysadzona z siodła) i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem 
polskich. Nagradzano natomiast Polaków, którzy walczyli 
przeciwko swym rodakom, służąc w armii carskiej. Nadawano 
im ziemie. W pobliżu Mszczonowa gospodarstwa dla tak 
uhonorowanych wyznaczono na terenach, na których powstała 
wieś o nazwie Wola Carska (Cesarska). Miejscowość tę po roku 
1918 przemianowano na Wolę Polską. 

Po klęsce powstańczej Polacy pogrążyli się w żałobie 
narodowej. Pozostali przy życiu patrioci otaczali czcią 
powstańcze mogiły oraz przekazywali młodszym pokoleniom 
wspomnienia o miejscach straceń, w których rosyjscy oprawcy 
w okrutny sposób pozbawiali życia tych, co w 1863 roku 
chwytając za broń odważyli się być wolnymi, choćby przez 

chwilę. Wiadomo, że w okolicy Mszczonowa powstańców 
wieszano na drzewach parku majątku w Gnojnie. Jednak krew 
przelana za Ojczyznę zawsze przynosi owocny plon. Bohaterstwo 
powstańców zostało owiane legendami. Stało się symbolem 
walki o wymarzoną wolność. Ostatecznie poskutkowało 
wzmocnieniem Narodowego Ducha i wychowaniem pokolenia, 
które w roku 1918 skutecznie upomniało się o Niepodległość 
dla swego Kraju. 

Na podstawie:
-„Mszczonów – dzieje miasta 1245-1989” - dr Jana Józefeckiego, 
-„Powstanie styczniowe” - Stefana Kiniewicza,
-„Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Ruch 
rewolucyjny 1861 w Królestwie Polskim. Manifestacje na 
prowincji” – zbiór dokumentów, 
-„Mszczonów i okolice w powstaniu styczniowym” - Bogdana 
Woźniaka, 
-„Powstanie styczniowe 1863-1864 na terenie Puszczy 
Mariańskiej i okolic” – Macieja Kucharskiego, 
- „W cieniu powstańczych nocy” Marianny Zawadzkiej.
-danych z Wikipedii 
oraz opracowań dotyczących lokalnych dziejów, opublikowanych 
na portalach internetowych gmin: Bolimów, Skierniewice, Rawa 
Mazowiecka i Puszcza Mariańska 

oprac. Piotr Dymecki 
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Od ponad 85 lat w placówkach edukacyjnych w całej 
Polsce powstają SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności. W ten 
sposób program edukacji finansowej najmłodszych prowadzi 
PKO Bank Polski, który zachęca uczniów „podstawówek” do 
oszczędzania, ale także do zdobywania wiedzy o pieniądzach, 

przedsiębiorczości czy bankowości. Opiekunkami SKO działa-
jącego w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie są nauczycielki – Barbara Oracz i Małgorzata 
Malowaniec.

Prowadzone przez nie akcje i zajęcia o tematyce finan-
sowej spotykają się z pozytywnym odbiorem nie tylko wśród 
społeczności placówki. Świadczą o tym liczne wyróżnienia, które 
otrzymuje mszczonowskie SKO oraz jego opiekunki. Ostatnią 
z nich była nagroda publiczności w konkursie na najlepszą, elek-
troniczną kronikę, podsumowującą cały rok szkolny działalności 
Kasy. 

Do ścisłego, krajowego finału zakwalifikowało się dzie-
sięć najlepszych prac, nadesłanych z placówek z całej Polski. 
Wśród nich znalazła się kronika mszczonowskiego SKO, która 
zdobyła najwięcej głosów internautów.

Symboliczny czek na 10 tys. zł. które było nagrodą 
w plebiscycie użytkowników sieci, szkole przekazali dyrektor 
Banku PKO BP w Mszczonowie Paweł Beym oraz opiekun lokal-
nego SKO z ramienia placówki finansowej Wioletta Wojdalska. 
Wygraną odebrały wspólnie dyrektor SP Mszczonów Anna Rusi-
nowska oraz prowadzące SKO Barbara Oracz i Małgorzata Malo-
waniec. 

Nauczycielki, specjalizujące się w przekazywaniu finan-
sowej wiedzy najmłodszym, spotkała także dodatkowa niespo-
dzianka. Obydwie zostały uhonorowane indywidualnymi, 
złotymi odznakami, które są przyznawane przez Bank PKO BP 
pedagogom szczególnie zasłużonym na polu krzewienia wiedzy 
o pieniądzach i oszczędzaniu.

Dagmara Bednarek, GCI 

SP Mszczonów

Mszczonowskie SKO z nagrodą

samego generała Langiewicza. Józef po śmierci ojca (którego 
grób znajduje się na starym cmentarzu w Mszczonowie) został 
właścicielem Józefpolu z folwarkami Świnice i Czekaj.

Brat Józefa Wilskiego - Paweł Wilski uczestniczył 
w Powstaniu Styczniowym w partii Ignacego Drewnowskiego. 
Sztab tego oddziału przez dłuższy czas znajdował się w Turowej 
Woli - w majątku będącym własnością Józefa Popławskiego. 
Sam właściciel w tamtym czasie tam ponoć jednak nie prze-

bywał, gdyż należał do stronnictwa białych i bardziej wspierał 
reprezentowany przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego 
ugodowy kierunek wobec zaborców. 

Zdjęcie załączone do powyższej relacji przedstawia Józefa 
Wilskiego. Naszej Redakcji przekazał je oczywiście przodek 
bohaterskiego powstańca – pan Wojciech Wilski. 

PD

21 i 22 stycznia to dni inne niż wszystkie. Właśnie wtedy 
swoje święto mają babcie i dziadkowie, osoby tak ważne osoby 
dla każdego, a w szczególności dla wnuków. 

21 stycznia 2021 r. był również wyjątkowym dniem dla 
naszych maluchów. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Bobrow-
cach zaczęły go od przygotowania laurek dla swoich dziadków. 
Każdy starał się wykonać swoją prace bardzo starannie i wkładał 
w nią całe swoje serce. 

Następnie dzieci wykonały piosenki i wierszyki dla 
swoich dziadków. Niestety, w tym roku nie mogliśmy zaprosić 
ich do naszego przedszkola. Cały występ został nagrany przez 
wychowawczynie i przesłany do rodziców, aby to oni w miarę 
możliwości mogli udostępnić go dziadkom. Mamy nadzieje, że 
w trakcie oglądania występów przedszkolaków na ich twarzach 

pojawił się uśmiech, i że za rok będziemy mogli zaprosić ich do 
siebie, aby wspólnie świętować ich dzień.

Ewelina Olesińska
Oddział Przedszkolny w Bobrowcach 

Dzień Babci i Dzień Dziadka
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W piątek, 8 stycznia, w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie odbyło się uroczyste podsu-
mowanie projektu „Matematyka – bez niej ani rusz!”. Zreali-
zowano go dzięki grantowi uzyskanemu w ramach VII edycji 
Programu mPotęga, finansowanego przez Fundację mBanku. 
Działania związane z „Królową nauk” trwały od 7 września do 23 
grudnia i pokazały uczniom klas 4-6, że zdolności matematyczne 
naprawdę mają praktyczne zastosowanie, więc ich zdobycie po 
prostu przydaje się w życiu.

Jak zainteresować dzieci i młodzież liczeniem? Grube 
opracowanie o tym mogłaby napisać pedagog z osuchowskiej 
szkoły, Ewa Termena, która od lat zachęca uczniów do nauki 
swojego przedmiotu poprzez inspirujące i nietypowe wyprawy 
do „świata cyfr”. Tym razem, jako koordynator projektu, także 
pokazała swoim podopiecznym, że matematyka wcale nie musi 
być nudna!

Podczas pierwszych zajęć ich uczestnicy bawili się 
w „liczbowego Sherlocka Holmesa” i rozszyfrowywali numery 
z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. 
Warsztaty nosiły nazwę „Co mówi nam numer PESEL?” i właśnie 
tego dowiedzieli się uczniowie. Okazało się, że można z niego 
odczytać datę urodzenia, wiek i płeć przypisanej osoby. Zajęcia, 
wypełnione praktycznymi zadaniami i pytaniami prowadzącej 
Ewy Termeny, zakończyło wręczenie pamiątkowych certyfi-
katów.

Czy „Matematyka jest wszędzie”? - zastanawiali się 
młodzi adepci w kolejnej części projektu. Podczas tych warsz-
tatów przyglądali się liczbom na wielu płaszczyznach, poznając 
ich historię, związki ze światem i sztuką a także powiedzenia, 
w których występują. Powiązanie matematyki i plastyki 
uczestnicy mogli zresztą sprawdzić praktycznie, wykonując 
prace, które miały pokazywać osobowość cyfr. W ten sposób, 
w wyobraźni dzieci, stały się one zwierzętami, roślinami czy też 
fantastycznymi postaciami. 

Kolejny poziom liczbowego wtajemniczenia uczniowie 
osiągnęli dowiadując się „Jak zrobić grę matematyczną 

w Scratch’u?”. Większą 
część zajęć przepro-
wadzono w szkolnej 
pracowni kompute-
rowej. Jedynie klasy 
czwarte odbywały 
warsztaty online, na platformie Classroom, z powodu wprowa-
dzonych ograniczeń.

O tym, że matematyka przydaje się w kuchni nie trzeba 
chyba nikogo przekonywać. Przeświadczenie takie zyskali także 
uczniowie osuchowskiej placówki podczas kolejnych warsz-
tatów, prowadzonych już w całości w przestrzeni wirtualnej. 
Ewa Termena udowodniła swoim podopiecznym, że liczby są 
nieocenionym wsparciem wszystkich, którzy przygotowują 
posiłki. Przydają się one nie tylko w trakcie gotowania, ale także 
jeszcze przed – w trakcie zakupów, gdy trzeba nie tylko obli-
czyć ilość potrzebnych produktów, ale także ich łączną wartość. 
Czego jeszcze dowiedzieli się uczniowie nim, jak podczas 
każdych warsztatów, uzyskali pamiątkowy certyfikat? Dowie-
dzieli się m.in., jak korzystać z przepisów, odmierzać produkty 
a także przeliczać jednostki wagi na objętość.

Prowadząca Ewa Termena zadbała, by umiejętności 
i wiedzę można było wykorzystać w praktyce. Uczniowie poznali 
więc kilka przepisów (na pierniczki, pizzę i gofry) i przeliczali, ile 
składników będą potrzebować na przygotowanie  połowy porcji, 
a ile, by ich otrzymać 1,5 lub więcej. Młodzi wykonywali także 
testy, które pokazały im, jaka wagę ma np. szklanka (250 ml) 
mąki lub łyżka cukru. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również, 
czym jest carving  oraz jakie znaczenie w kuchni mają procenty. 
Warsztaty zakończyły się nauką wiersza, który utrwalił pojęcia 
„brutto”, „netto” oraz „tara”.

Powiązanie matematyki i sztuki uczniowie osuchow-
skiej szkoły mogli sprawdzić w praktyce także biorąc udział 
w konkursie plastycznym, wykonując pracę na jeden z zapropo-
nowanych tematów:
1. Matematyczne miasto 
2. Matematyka w sztuce 
3. Matematyka królową nauk

Oprócz tego dzieci mogły także przystąpić do konkursu 
literackiego na opowiadanie lub wiersz o tematyce matema-
tycznej, który realizowałby jeden z poniższych tematów:
1. Kłótnia liczb 

SP Osuchów

Nudna matematyka? Nie 
w osuchowskiej szkole!

MERKURIUSZ SZKOLNY
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2. Tabliczka mnożenia
3. W świecie ułamków 

Wyniki konkursów:
Konkurs plastyczny:
I miejsce (ex aequo): Wiktor Ciesielski, Agata Stańczak
II miejsce (ex aequo): Zuzanna Dębska, Damian Streflik, Wero-
nika Utkowska
III miejsce (ex aequo): Monika Wójcik, Kacper Krajewski
Wyróżnienie: Patrycja Wójcik, Jakub Woźniak
Konkurs literacki:
I miejsce: Mikołaj Podolski
II miejsce: Kinga Chyła
Gra matematyczna w środowisku Scratch:
I miejsce: Zuzanna Dębska
Wyróżnienie: Sofiya Didych
Konkurs matematyczny:
I miejsce: Patrycja Wójcik
II miejsce: Błażej Drzewek
III miejsce: Wiktor Ciesielski
Wyróżnienie: Anita Gnatowska
 Podczas podsumowania projektu wręczono główne 
nagrody w konkursach a także upominki tym, którzy nie zajęli 
miejsc „na podium”. Także wręczone upominki sfinansowano 

dzięki Fundacji mBank, w ramach realizacji projektu. Uczniowie 
osuchowskiej szkoły, którzy przystąpili do konkursów mogli 
więc liczyć na ciekawe nagrody, m.in. gry karciane i planszowe, 
gadżety elektroniczne czy artykuły plastyczne. Najważniejszą 
nagrodą była jednak dla nich wiedza, którą zdobyli dzięki udzia-
łowi w projekcie oraz matematyczna pasja, która z pewnością 
pozostanie z nimi na długo.

Dagmara Bednarek, GCI

Matematyczny sukces ucznia 
osuchowskiej szkoły

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły – 
Bartosz Jakubiak – zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego 
kuratoryjnego konkursu matematycznego. W szkolnym wzięło 
udział 8 820 uczniów z całego Mazowsza, do etapu rejonowego 
zakwalifikowano 492 osób. Na szczeblu rejonowym konkursu 
matematycznego zmagało się 469 uczniów, do wojewódzkiego 
zakwalifikowano 155 z nich.

Gratulujemy Bartoszowi i życzymy dalszych sukcesów!
SP Osuchów
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MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Przedszkolaki z Osuchowa dla Babć 
i Dziadków

Tak wiele zawdzięczamy naszym babciom i dziadkom, 
dlatego ich święto uczciliśmy w szczególny sposób! Mimo, że 
styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, są 
takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się 
cieplej na sercu, bo przecież są to chwile poświęcone naszym 
kochanym babciom i dziadkom. 

W Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
dzieci z oddziału przedszkolnego zaprosiły wszystkie 
babcie i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Całe 
przedstawienie zostało nagrane i umieszczone na stronie szkoły, 
aby dziadkowie mogli bezpiecznie oglądać i podziwiać swoich 
ukochanych wnuków.

W dniu 26 stycznia w budynku oddziału przedszkolnego 
wszystkie dzieci pięknie zaprezentowały wcześniej nauczone 
piosenki i wiersze. Wspólnie odśpiewali „Sto lat” dla babci 

i dziadka. Wykonały również prezenty - lampiony ze słoiczków 
oraz laurki. Mamy nadziej, że nagranie z występów dzieci 
przyniesie seniorom mnóstwa uśmiechu i radości, a prezenty 
będą dekorowały ich domy.

Jeszcze raz wszystkim babciom i dziadkom życzymy 
wszystkiego najlepszego – nie tylko w dniu ich święta!!!

A. Piasecka

W dniu 18 stycznia przedszkolaki z grup ,,Słoneczka” i „Tygryski” 
uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez panią N. 
Ogórek pt. ,,Mydełka”. Każde dziecko pod przewodnictwem 
zaproszonego gościa wykonywało własne mydełko, dekorowało 
je według swojego pomysłu i poznawało sposób tworzenia 
nowego rodzaju tego środka czystości. Wszystkim spotkanie 
bardzo się podobało, co było widoczne na twarzach uczestników.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Warsztaty przedszkolaków
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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
- mąki, m.in. Szadkowska, Dalachowska 
- 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
- Sprzedawcę do sklepu w Piekarach 
tel. 668 893 490

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. Ościeżnica „70” szt.    9

2.
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
• sól kamienną 

workowaną
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