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WIEŚCI Z RATUSZA

Gminne Centrum Informacji
Sprawozdanie z funkcjonowania 
Gminnego Centrum Informacji 
za rok 2021 przedstawiła dyrektor 
Beata Sznajder. W swoim wystą-
pieniu podała szczegółowe dane 
dotyczące wszystkich obszarów 
działalności swojej instytucji, 
a także wsparcia, które jednostka 
świadczy na rzecz ukraińskich 
uchodźców.

Radny Ryszard Stusiński przypomniał, że podczas obrad Komisji 
Rozwoju, Budżetu i Rolnictwa dyrektor Beata Sznajder wnikliwie 
omówiła funkcjonowanie GCI, a jej sprawozdanie zostało pozy-
tywnie zaopiniowane przez członków organu. Korzystając 
z okazji w imieniu obecnych podczas tego spotkania podzię-
kował przedstawicielce Centrum za działalność jej jednostki.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara 
Gryglewska poinformowała, że dyrektor Sznajder nie zdążyła 
wymienić wszystkich działań swojej instytucji. Podkreślała 
zaangażowanie jej pracowników oraz podziękowała szczególnie 
za zadania realizowane w zakresie promowania historii.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek wyraził wdzięczność szcze-
gólnie za działalność fili GCI w Osuchowie, która wspiera miesz-
kańców terenów wiejskich. Podkreślał, że pracownicy Centrum 

wykazują się praktycznie w każdym obszarze funkcjonowania 
gminy.

W ramach podsumowania tego punktu głos zabrał również 
prowadzący obrady Łukasz Koperski. Przewodniczący podzię-
kował dyrektor Beacie Sznajder, a za jej pośrednictwem także 
wszystkim pracownikom GCI za szeroki zakres prowadzonej 
przez instytucję działalności. Wyraził także wdzięczność 
za wspieranie Rady, a także wkład wniesiony w organizowanie 
imprez związanych z jubileuszem 645-lecia nadania praw miej-
skich dla Mszczonowa.

Zasoby pomocy społecznej
Dokument, zawierający ocenę gmin-
nych zasobów pomocy społecznej 
w 2021 roku, omówił Łukasz 
Kłopotowski z Centrum Usług Społecz-
nych. W swoim wystąpieniu przed-
stawił m.in. dane demograficzne 
a także te dotyczące osób korzystają-
cych ze wsparcia. 

Radna Barbara Gryglewska wyraziła zadowolenie z działalności 
obydwu Klubów „Senior +”, a także opisała współpracę miejsc 
spotkań nestorów z Gminnym Centrum Informacji oraz Mszczo-
nowskim Stowarzyszeniem Historycznym.

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek, 31 maja 2022 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której wysłuchano sprawozdania 
z działalności Gminnego Centrum Informacji oraz analizy zasobów pomocy społecznej. Podczas obrad podjęto również szereg 
uchwał w sprawie m.in. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego  czy  zmian  budżetowych.  Spotkanie  poprowadził  Przewodniczący  Rady Miejskiej  Łukasz  Koperski. Materiały  i  uchwały 
omawiane podczas obrad wraz z nagraniem są dostępne w serwisie www.mszczonow.esesja.pl. 
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Wiceprzewodniczący Marek Zientek poinformował, że jest 
pod wrażeniem profesjonalności dokonanej analizy, a także 
ogromnej pracy, wykonywanej przez pracowników CUS. 

Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował przedstawicielowi 
instytucji za przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej 
w gminie. Także i on zwrócił uwagę na szerokie pole działań 
CUS. Podkreślał również, że instytucja funkcjonowała ostatnio 
w trudnych czasach – najpierw pandemicznych, a obecnie zwią-
zanych z pobytem uchodźców.

Rozpatrzenie petycji
Andrzej Osial, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, przedstawił uchwałę w sprawie pozostawienia 
bez rozpatrzenia petycji, która wpłynęła od mieszkańców miej-
scowości Pieńki-Strzyże i Pieńki Osuchowskie. Dokument ten 
nie spełniał wymogów formalnych. W odpowiedzi na pytanie 
radnego Marka Zientka poinformował, że jeżeli petycja zostanie 
złożona ponownie, zgodnie z obowiązującą procedurą, wówczas 
na pewno zostanie rozpatrzona. Przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński poinformował, 
że także członkowie jego organu uznali, że dokument nie będzie 
dyskutowany z uwagi na błędy formalne.

Rozpatrzenie wniosku
Radny Andrzej Osial omówił również uchwałę dotyczącą 
wniosku Fundacji Zdrowie i Bezpieczeństwo z siedzibą w Łodzi 
w sprawie zorganizowania spotkania z Przewodniczącym RM 
w celu poruszenia kwestii stanowiska Rady odnośnie dalszego 
zbywania nieruchomości pod inwestycje oraz ryzyka negatyw-
nego oddziaływania na środowisko. Dokument ten nie zostanie 
uwzględniony, ponieważ zadaniem przewodniczącego jest 
wyłącznie organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi
Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, przed-
stawiła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostu-
jących bioodpady. O szczegóły upustów pytał radny Krzysztof 
Krawczyk.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego
Przedstawicielki pracowni urbanistyczno-projektowej omówiły 
dwie uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dotyczących fragmentów Mszczonowa, 
Grabców Józefpolskich oraz Markowa-Towarzystwo. Przewod-
niczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński 
poinformował o pozytywnej opinii jego organu dla przedstawio-
nych dokumentów. Radny Andrzej Osial podkreślał, że miesz-
kańcy obydwu miejscowości wiejskich także poparli zmiany 
MPZP dla ich terenu.

Utworzenie spółki
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska 
przedstawiła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utwo-
rzenie spółki KZN Mazowsze Centrum Spółka z o. o. 

Gospodarka finansowa
Skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany 
w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej. 

Komisja Rewizyjna
Działalność organu w okresie pomiędzy sesjami przedstawił 
jego przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W tym 
czasie Komisja odbyła jedno posiedzenie, 20 maja udając się 
do siedziby Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, by przeanali-
zować gospodarkę finansową instytucji w 2021 r. Kontrola nie 
wykazała żadnych nieprawidłowości.

Działalność Burmistrza Mszczonowa
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
wydał 8 zarządzeń, dotyczących m.in. zmian w bieżącym 
budżecie oraz form pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom.

Włodarz poinformował zebranych, że budowa nowej fontanny 
w parku przy ul. Narutowicza została odłożona o rok, ponieważ 
gmina otrzymała ponad 17 mln zł na inwestycje drogowe 
w ramach Polskiego Ładu 2.0. W związku z tym konieczne będzie 
zabezpieczenie środków na wkład własny w realizację tych 
zadań. Wiceprzewodniczący Marek Zientek wyraził ogromne 
zadowolenie, że w ramach tej wielomilionowej dotacji zmoder-
nizowana zostanie ul. Białogórska, na co bardzo długo czekali 
mieszkańcy. Podziękował burmistrzowi i pracownikom Urzędu 
Miejskiego za skuteczne działania zmierzające do pozyskania 
pieniędzy na tę inwestycję.

Burmistrz mówił również o gminnym Dniu Dziecka, który miał 
formę pikniku, przygotowanego przez współpracujące ze sobą 
instytucje gminne i organizacje pozarządowe w przykościelnym 
parku. Włodarz podziękował wszystkim zaangażowanym 
w zrobienie tej imprezy. Wyrazy wdzięczności w tej kwestii 
przekazał w imieniu swoim i całej Rady również przewodniczący 
Łukasz Koperski.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o to, czy powiat 
żyrardowski planuje zrealizowanie mostu w miejscowości 
Wygnanka. Radny Robert Głąbiński podkreślał, że przykościelny 
park to idealne miejsce do rekreacji i integracji mieszkańców. 
Wstępnie zgłosił postulat konieczności przebudowy placu 
zabaw na tzw. osiedlu Północna.

Radny Mirosław Wirowski podziękował za inwestycję, pole-
gającą na rewitalizacji przykościelnego parku. Postulował, 
by w przyszłości zamiast dużych imprez na placu, organizować 
w amfiteatrze cykliczne, kameralne wydarzenia dedykowane 
różnym grupom wiekowym. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Interpelacje i zapytania
Wiceprzewodniczący Waldemar Suski apelował o akcję infor-
macyjną przypominającą, że do 30 czerwca właściciel bądź 
zarządca nieruchomości musi zadeklarować rodzaj źródła 
ogrzewania budynku.

Radny Mirosław Wirowski w imieniu seniorów prosił o dosta-
wienie ławek z oparciami przy miejskiej tężni. Z kolei radny 
Robert Głąbiński podziękował za stworzenie tego punktu rekre-
acyjnego na osiedlu. 

Wolne wnioski
W ramach tego punktu jako 
pierwszy wystąpił Marek Balcer, 
prezes spółki Geotermia Mazo-
wiecka, który opowiedział o rozpo-
częciu ogromnej inwestycji, jaką 
jest wykonanie drugiego odwiertu. 
Swoje pytania w tym temacie 
zadali radni Mirosław Wirowski, 
Łukasz Koperski, Robert Głąbiński 
i Marek Zientek.

Korzystając z obecności dwojga 
dzielnicowych radny Robert 
Głąbiński podjął temat ewentu-
alnych zachowań chuligańskich 
na stadionie KS Mszczonowianka. 
W odpowiedzi usłyszał, że mecze 
lokalnej drużyny piłkarskiej prze-
biegają bez ekscesów. Przewod-
niczący Łukasz Koperski inte-
resował się bezpieczeństwem 

podczas niedzielnej imprezy z okazji Dnia Dziecka. Dzielnicowy 
Sławomir Zieliński poinformował, że wydarzenie to odbyło się 
bez żadnych zakłóceń spokoju.

Radny Marek Baumel poruszył temat często niedziałającej 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Tarczyń-
skiej. Oprócz tego zgłosił problem ze śmieciami, które zalegają 
po weekendowych imprezach nad stawami św. Anny.

W ramach ostatniego punktu odbyła się dyskusja dotycząca 
inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami. Z samo-
rządowcami rozmawiały mieszkanki Żabiej Woli i Radziejowic. 
Na tym zakończono sesję Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

W piątek, 20 maja, w siedzibie spółki Geotermia Mazowiecka, 
podpisano umowę z wykonawcą nowego odwiertu, firmą UOS 
Drilling. Wspólne przedsięwzięcie będzie kolejnym tego typu. 
Podmiot, który wygrał przetarg, realizował także stworzenie 
pierwszego odwiertu dla Geotermii Mazowieckiej.

Wykonawca nowego odwiertu 
podpisał umowę

Geotermia Mazowiecka

WIEŚCI Z RATUSZA
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Centrum Usług Społecznych (dawniej MOPS) od 01 stycznia 
2021r. realizuje projekt pn. „Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Mszczonów”.

Oferta Centrum Usług Społecznych skierowana jest do wszyst-
kich mieszkańców gminy, którzy zgłoszą chęć skorzystania 
z proponowanych usług społecznych, również do tych, którzy 
dotychczas nie korzystali z usług pomocy społecznej.

Realizując ten projekt, chcemy wyjść naprzeciw potrzebom 
naszego społeczeństwa, wypróbować nowe rozwiązania 
w zakresie polityki społecznej realizowanej w społeczności 
lokalnej. 
Rezygnujemy z kryteriów dochodowych, które dotychczas 
nakładała na nas ustawa o pomocy społecznej. 
Przekształcenie w Centrum Usług Społecznych spowodowało, 
iż możemy zaproponować wszystkim mieszkańcom naszej 
Gminy następujące usługi: 

•	 usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych- tereny 
wiejskie

•	 specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitacja oraz 
wsparcie psychologiczne- tereny wiejskie

•	 pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży 

•	 pomoc psychologiczna dla osób w wieku 19-60
•	 pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień dla osób 

w wieku 19-60
•	 indywidualny trening kompetencji rodzicielskich- dla 

rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy- 
w ramach mieszkania treningowego

•	 poradnictwo okulistyczne optometrysty dla dzieci 
i młodzieży

•	 usługa „Złota rączka”

Warunkiem korzystania z usług społecznych są jedynie:

•	 Zamieszkiwanie na terenie Miasta bądź Gminy 
Mszczonów,

•	 Chęć lub potrzeba skorzystania z naszych usług. 

Centrum Usług Społecznych w ramach realizacji projektu pn. 
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” zaprasza 
mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych usług społecznych 

Aby skorzystać ze wsparcia należy:

•	 skontaktować się z Koordynatorami Indywidualnych 
Planów Usług Społecznych w Centrum Usług Społecz-
nych osobiście w siedzibie Centrum ul. Grójecka 45, 
96-320 Mszczonów  lub telefonicznie pod numerem 
tel. 46 857 12 73 lub tel. 665 513 060,

CUS

Ruszają usługi szyte na miarę w CUS

Z ŻYCIA GMINY

W imieniu firmy UOS Drilling umowę podpisali Prezes Zarządu 
Arkadiusz Biedulski oraz Członek Zarządu Janusz Dańda. 
Geotermię reprezentowali zaś Prezes Zarządu Marek Balcer 
oraz prokurent Marcin Słowek. Podczas podpisania doku-
mentów obecny był również Burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek. Wartość całej inwestycji to ok. 21 mln zł, co czyni 
ją największą w historii Geotermii Mazowieckiej.

Nowy odwiert zrealizowany będzie na terenie przycmentarnej 
działki, kiedyś wykorzystanej przez szkołę rolniczą. Pierwszym 
etapem inwestycji będą prace przygotowawcze. Pierwsze wier-
cenia rozpoczną się najprawdopodobniej we wrześniu, a ich 
główna część przypadnie na okres zimowy. Wszystko po to, 
by zmniejszyć uciążliwość prac dla okolicznych mieszkańców. 
O redukcję hałasu zadbają także specjalne ekrany dźwięko-
chłonne. 

Nowy odwiert geotermalny osiągnie głębokość ok. 1,7 km, 
a wydobywana z niego woda będzie miała temperaturę 42oC. 
Ciecz, pochodząca z wnętrza Ziemi, będzie wykorzystywana tak 
jak obecnie. Oprócz ogrzewania mieszkań, po odzyskaniu z niej 
ciepła, nadal będzie płynęła w kranach. System ten jest unika-
towy w skali europejskiej, a także światowej. Wszystko dlatego, 
że naturalne bogactwo Ziemi Mszczonowskiej, czyli woda 
geotermalna, jest słodka, co umożliwia jej spożywanie.

Efektem realizacji inwestycji będzie zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców Mszczonowa na ekologiczną energię cieplną 
na wiele lat. W obliczu podwyżek cen surowców takich, jak gaz 
czy węgiel, projekt Geotermii jeszcze zyskał na znaczeniu, także 
tym ekonomicznym. Więcej ciepłej wody oznacza, że ogrze-
wanie gospodarstw domowych będzie nie tylko bardziej ekolo-
giczne, ale również tańsze niż w przypadku nieodnawialnych 
źródeł energii.

Dagmara Bednarek, GCI
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•	 pobrać i złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny 
dla uczestników projektu wraz z załącznikami, który 
dostępny jest w siedzibie Centrum ul. Grójecka 45, 
96-320 Mszczonów  lub na stronie internetowej 
Centrum:  https://www.mops.mszczonow.pl/centrum
-uslug-spolecznych/regulamin-rekrutacji-w-projek-
cie-pn-centrum-uslug-spolecznych-w-gminie-msz-
czonow

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Indywidu-
alnych Planów Usług Społecznych w siedzibie Centrum Usług 
Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów  lub telefo-
nicznie pod numerem tel. 46 857 12 73 lub tel. 665 513 060.

Centrum Usług Społecznych 
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 Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

 

 

 

 

 

OFERTA SKIEROWANA WYŁĄZNIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
MSZCZONÓW 

ZAPISY: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie 

Ul. Grójecka 45 

Tel. 46 857 12 73 
 

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH- tereny wiejskie

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE- tereny wiejskie

POMOC PSYCHOLOGICZNA/ TERAPEUTYCZNA UZALEŻNIEŃ

INDYWIDUALNY TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PORADNICTWO OKULITYCZNE OPTOMETRYSTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Z ŻYCIA GMINY
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Koncert „Mamy kochane mamy”, który odbył się 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w czwartek, 26 maja, 
na długo pozostanie w pamięci widzów. Występ z okazji Dnia 
Matki miał niezwykły nastrój. Przepiękny wokalny pokaz utalen-
towanych młodych artystów. Barwne oświetlenie, zmieniane 
w zależności od charakteru i tempa prezentowanego utworu. 
Dopełnieniem całości był pojawiający się co pewien czas efekt 
zamglenia sceny. Wszystko razem zaowocowało ogólnym 
zachwytem publiczności. Brawo! 

Wydarzenie otworzyła i żywiołowo prowadziła Iwona 
Skwarek. Pod koniec koncertu wspomogła ją w pracy konferan-
sjera kolejna instruktorka MOK-u Luiza Wirowska-Sadowska. 
Na scenie swoje repertuary zaprezentowały kolejno trzy 
formacje: Studio Piosenki „Wokaliza” Iwony Skwarek, Grupa 
„Voice” Piotra Sadowskiego oraz „Ale Skład” Luizy Wirowskiej-
Sadowskiej. 

W poszczególnych zespołach wystąpili: Julia Pyrzak, 
Aniela Majewska, Maja Marcyjanik, Nadia Markus i Artur 
Matyjas (Voice); Oliwia Baranek, Anna Jankowska-Cups, Agata 
Pleśnierowicz, Maja Borowiec, Oliwia Pierzak, Małgorzata 
Potrzebowska i Emil Dębski (Wokaliza); Sylwia Supeł, Karolina 
Maciszewska, Arleta Byliniak, Tomasz Pazik, Nadia Czaplarska, 
Lilla Kozłowska, Luiza Wirowska-Sadowska oraz gościnnie Jakub 
Wojdyna (Ale Skład).

MM 

MOK

Dla Kochanych Mam
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Przemówienie Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka 
z okazji 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa

Szanowni Państwo,
kiedy przeprowadziłem się do Mszczonowa z Żabiej Woli, by podjąć pracę w Urzędzie Miejskim, był rok 
1988. W Polsce nie funkcjonowała jeszcze samorządność lokalna, a ludzie nie wyobrażali sobie nawet wielu 
urządzeń elektronicznych, które dziś są dla nas zwyczajnym elementem życia. Świat również był zupełnie 
inny. Ludzie wysyłali do siebie listy a nie maile, nie wsiadali do samolotu, by podążyć na kraniec świata, 
czas spędzali na rozmowach a nie przed ekranami.
 Mszczonów był wówczas małym miasteczkiem, jakich w Polsce były setki. Nie wyróżniał się 
niczym szczególnym. Tak, jak w wielu innych miejscach, nocą chodziło się po mleko ze szklaną butelką  
w jednej dłoni i latarką w drugiej. Ciemności nie rozświetlały przecież przydrożne latarnie i trzeba było 
sobie radzić samemu. Ulice w większość pokrywał piach, więc gdy spadł deszcz trzeba było się liczyć z tym,  
że przyjdzie nam przedzierać się przez błoto. W miejscu, w którym teraz znajdują się kolorowe bloki zwane 
osiedlem Północna, rosła gęsta roślinność, a teren był tak podmokły, że z powodzeniem można było usłyszeć 
kumkanie żab. 
 Nie istniało również większość obiektów, które dziś są elementem naszego codziennego krajobrazu. 
Te zaś, które były, albo znajdowały się w innym miejscu, albo miały zupełnie inny wygląd. Starsi z pewnością 
pamiętają dyskoteki urządzane w dawnym, ciemnym i ciasnym, Ośrodku Kultury. Bawiła się na nich głównie 
młodzież, której nie przeszkadzał obskurny wygląd tego miejsca. Ważniejsze było to, że w pobliżu budynku 
znajdowały się krzaki, w których można było wypić piwo czy zapalić papierosa bez obaw, że zostanie się 
przyłapanym na czymś niedozwolonym.
 Zupełnie inaczej wyglądały również lokalne placówki edukacyjne. Mszczonowska Szkoła 
Podstawowa, która dziś jest kolorowym, radosnym budynkiem z nowoczesnym wyposażeniem, swoim 
wyglądem zewnętrznym raczej nie zachęcała uczniów, by przestępowali jej progi. W środku wcale nie było 
lepiej. Słabe oświetlenie, ciemne kolory – wszystko to nadawało jej ponury wygląd.
 Teraz Mszczonów jest nie tylko piękniejszy, ale i większy. Kiedyś miasto w zasadzie kończyło się  
na tzw. „nowym” cmentarzu. Za nim były już tylko piaszczyste drogi dla miłośników podmiejskich spacerów 
pośród dzikiej roślinności. Powoli, przez lata, zaczęły powstawać tam budynki mieszkalne, a dziś teren  
za nekropolią skupia znaczną część Mieszkańców Mszczonowa.
 Za miastem pewnego dnia rozpoczęła się także budowa, którą śmiało mogę nazwać przełomową 
dla naszej „małej Ojczyzny”. Swój magazyn postawiła tam firma FM Logistic, rozpoczynając w ten 
sposób istnienie jednej z naszych dzielnic przemysłowych. Walory Mszczonowa wkrótce docenili także 
inni inwestorzy krajowi i zagraniczni. Coraz więcej nowych firm oznaczało nie tylko miejsca pracy czy 
napływ ludności, ale również większe dochody dla gminnego budżetu. Dodatkowe środki systematycznie 
wykorzystywaliśmy, by Mszczonów zmieniał swoje oblicze, stając się miastem jeszcze bardziej przyjaznym 
Mieszkańcom, inwestorom i turystom. Stając się miastem wyjątkowym nie tylko dla swojej społeczności.
 Na czym polega ta niezwykłość Mszczonowa? Przede wszystkim na tym, że wspólnie wykorzystaliśmy 
wszystkie szanse, które dało nam przywrócenie w Polsce samorządności. Bogactwem terenu stała się woda 
geotermalna, której znaczenie w pełni docenić możemy dopiero teraz, w obliczu znacznych podwyżek 
cen węgla i gazu. Mszczonów zasłynął również jako dogodna lokalizacja inwestycji, co zdecydowanie 
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powiększyło gminny budżet. Dzięki temu dziś możemy się szczycić, że to na naszym terenie znajdują 
się innowacyjne zakłady oraz unikatowe obiekty. Doskonałym tego przykładem są Suntago – największy 
zadaszony park wodny w Europie, Deepspot – najgłębszy basen dla nurków na Starym Kontynencie i drugi 
pod tym względem na świecie, Cornig - producent światłowodów czy Synektik, w którym powstają leki.
 Innowacyjne inwestycje, woda geotermalna i doskonała lokalizacja – to trzy czynniki, które pozwoliły 
nam osiągnąć sukces. Myśląc o minionych ponad trzech dekadach nie mogę jednak zapomnieć o tym,  
co o rozwoju Mszczonowa przesądziło najbardziej - ludzie. Ludzie zawsze byli największym bogactwem 
tego terenu. Wspaniali społecznicy, zaangażowani Mieszkańcy, kompetentni urzędnicy i wreszcie zgodni 
samorządowcy. Na budowany latami sukces marki Mszczonowa pracowaliśmy wspólnie. Zaufanie, którym 
podczas każdych wyborów obdarzaliście Państwo mnie i członków Rady Miejskiej, pozwoliło nam  
na realizowanie wizji rozwoju, której w ten sposób daliście Państwo „zielone światło”. 
 Naszą siłą zawsze były zgoda i stabilność, dlatego dziwi mnie postrzeganie ich przez niektóre osoby 
jako słabości. Spory, własne ambicje, bezwartościowe dyskusje – w ten sposób nie udałoby nam się zmienić 
Mszczonowa i stworzyć jego rozpoznawanej, silnej marki. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” – to powiedzenie 
idealnie podsumowuje ponad trzy dekady samorządności w naszym mieście. Dziękuję Państwu, że przez 
wszystkie te lata decydowaliście o tym, że to właśnie z nami chcecie rozwijać Mszczonów. Mam nadzieję, 
że przypominając sobie to, jak miasto wyglądało w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, mają 
Państwo poczucie, że każda z Waszych wyborczych decyzji była słuszna, a niewątpliwy sukces naszego 
terenu jest właśnie naszym wspólnym sukcesem. 
 Nie poprzestaniemy jednak na tym, co już osiągnęliśmy. Nasze wysiłki skierujemy na dalsze 
zaspokajanie potrzeb Mieszkańców. W miejscu obecnego budynku weterynarii zbudujemy Centrum 
Aktywności Lokalnej, w którym znajdą się punkt rehabilitacji, ambulatorium medyczne, biura dla organizacji 
pozarządowych, świetlica środowiskowa dla dzieci i sale konferencyjne. Wyremontujemy też były komisariat 
Policji, tworząc w nim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, w którym pielęgnować będziemy naszą tożsamość 
i promować historię naszej „małej Ojczyzny”. Wszystko po to, by Mszczonów nie wyglądał na swoje  
645 lat, ale był nowoczesnym, przyjaznym miejscem do życia dla każdego ze swoich Mieszkańców.

Józef GrzeGorz KureK

Burmistrz mszczonowa
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Przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasz Koperskiego 
z okazji 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości. Żałuję, że ze względu na niekorzystną 
pogodę nie mogła się ona odbyć w przykościelnym parku, czyli wyjątkowym miejscu, w którym historia łączy się  
z nowoczesnością. Niestety, wszystkiego w życiu nie da się przewidzieć, a aura jest właśnie jedną z takich rzeczy.
 Spotkaliśmy się dziś, żeby świętować piękną rocznicę. 645-lecie nadania praw miejskich dla Mszczonowa 
to zacny jubileusz, który napawa dumą. Jak wielokrotnie z pewnością Państwo słyszeliście, dzisiejsza rocznica ma 
symboliczny charakter. 22 marca 1377 r. to data pierwszego dokumentu, w którym o Mszczonowie wspomniano jako 
o mieście. Jego autorem był książę mazowiecki Ziemowit III, dlatego to jemu przypisujemy wyniesienie centrum 
naszej gminy do rangi miasta. Dziś symbolicznie świętujemy właśnie to wydarzenie, ale nie tylko.
 Wczoraj przypadała 32. rocznica pierwszych wyborów samorządowych w Polsce. Bardzo żałujemy, że dwa 
lata temu, z uwagi na sytuację pandemiczną, niemożliwe było zorganizowanie obchodów tego przełomowego dla naszej 
„małej Ojczyzny” momentu. Właśnie dlatego postanowiliśmy, by główna impreza z okazji rocznicy nadania praw 
miejskich dla Mszczonowa odbyła się właśnie dziś, będąc swoistą klamrą, przypominającą o aż dwóch wydarzeniach, 
które tak znacząco wpłynęły na to, jak centralny punkt naszej gminy wygląda obecnie.
 Skąd jednak pomysł świętowania 645-lecia? Już za pięć lat Mszczonów obchodzić będzie okrągły jubileusz. 
Tak ważne rocznice wymagają jednak odpowiedniego przygotowania. Pełne przeżywanie jubileuszu wiąże się  
z poznaniem historii, która się z nim wiąże. Dziś są z nami lokalni pasjonaci z Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego, którzy nieustannie dbają o to, by upowszechniać dzieje naszej „małej Ojczyzny”, a także odkrywać 
ich kolejne karty. W ramach uhonorowania ich działalności przyznaliśmy Stowarzyszeniu tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Mszczonów”, ponieważ to dzięki jego członkom mogliśmy poznać nasze korzenie. Ja sam, będąc młodym 
człowiekiem, nie znałem historii miasta, w którym się urodziłem i wychowałem. Uroczystości takie, jak dzisiejsza, 
są okazją, by przybliżać Mieszkańcom dzieje Ziemi Mszczonowskiej, przygotowując ich do świętowania okrągłego 
jubileuszu.
 Historia naszego miasta to wiele pięknych, ale i dramatycznych kart naznaczonych pożarami czy wojnami. 
Nic jednak nie mogło złamać Mszczonowa i jego Mieszkańców. Po każdym tragicznym zdarzeniu lokalna społeczność 
potrafiła się podnieść i odbudować swoją „małą Ojczyznę” jeszcze piękniejszą, silniejszą niż wcześniej. Naszą siłą 
zawsze były jedność i tradycje. Rzemieślnicze, które sam reprezentuję i kultywuję. Społeczne, ponieważ na naszym 
terenie mieszka wiele bezinteresownych osób, działających dla dobra ogółu. 
 Część z nich, także tych zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, również zostanie dziś uhonorowanych 
tytułami „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” i „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów”. W ten sposób wyrazimy 
im wdzięczność za ich zaangażowanie, poświęcenie, trud i pasję, które nieustannie okazują działając na rzecz naszej 
„małej Ojczyzny”. 
 Dziś wręczymy tytuły „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”, które zostały przyznane organizacjom 
pozarządowym na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Z racji ograniczeń pandemicznych niemożliwe było odbycie się 
uroczystości, podczas której można by było tego dokonać wcześniej. W związku z 30-leciem restytucji samorządu 
terytorialnego i 645-leciem nadania praw miejskich dla Mszczonowa, honorowe tytuły przyznaliśmy: Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mszczonowie, Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie, Mszczonowskiemu 
Stowarzyszeniu Historycznemu, Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Dziecka” oraz Cechowi Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Nominacje do tych wyróżnień otrzymaliśmy od przedstawicieli 
różnych środowisk. Kapituła uznała, że właśnie te organizacje, działając nieprzerwanie od wielu lat, przyczyniły się 
do umacniania ducha pracy społecznej i krzewienia idei samorządności. Przyznając te wyróżnienie mieliśmy nadzieję, 
że będą one także inspiracją dla kolejnych podmiotów, stowarzyszeń, fundacji czy klubów. Dla nas uhonorowane 
zrzeszenia są bowiem wzorem bezinteresowności i zaangażowania, za które wyróżnionym dziękuję w imieniu 
swoim, a także całej społeczności Ziemi Mszczonowskiej. Wyrazy wdzięczności składam także wszystkim członkom 
organizacji pozarządowych z naszego terenu, których liczba systematycznie wzrasta. Dla nas wszystkich jesteście 
pięknym przykładem bezinteresownej działalności, która jest dumą Mieszkańców gminy. 
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 Oprócz wymienionych organizacji dziś zaszczytnymi tytułami wyróżnimy również indywidualne osoby; 
społeczników, ludzi kultury czy samorządowców. Wszyscy oni swoją działalnością wpływają na rozwój naszej 
„małej Ojczyzny”. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów” zostanie wręczony Maciejowi Sylwestrowi 
Maciejewskiemu, a także, pośmiertnie, Janowi Adamowi Maklakiewiczowi. W gronie „Zasłużonych dla Gminy 
Mszczonów” znaleźli się zaś: śp. Jacek Zielonka, Wojciech Szustakiewicz, Roman Zabłocki, Dariusz Bechcicki, 
Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński, Andrzej Osial, Krzysztof Krawczyk, Marek Zientek i Waldemar Suski, 
wydłużając listę nazwisk uhonorowanych tym wyróżnieniem.
 Zaszczytny tytuł otrzyma dziś także firma FM Logistic – pierwsza, która wybudowała swój magazyn  
w Mszczonowie, rozpoczynając powstawanie miejskiej dzielnicy przemysłowej. W ten sposób również nawiązaliśmy 
do tradycji. Dawniej w Mszczonowie funkcjonowały cechy rzemieślnicze, które były jego wizytówką. Podobnie 
jest zresztą do tej pory, ponieważ udało nam się reaktywować to zrzeszenie. Firma FM Logistic w pewnym sensie 
zapoczątkowała kolejny cech – tym razem logistyczny. Przedsiębiorstwa z tej branży wyjątkowo upodobały sobie 
nasze miasto i jego lokalizację, a w ślad za nimi docenili nas kolejni inwestorzy. Dzięki temu Mszczonów może się 
pochwalić dzielnicami przemysłowymi, które oznaczają dodatkowe dochody do budżetu i miejsca pracy. Dzięki temu 
też miasto słynie ze swojej przyjazności dla inwestorów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, opracowywanych 
w siedzibach zlokalizowanych tu przedsiębiorstw.
 Mszczonów jest więc miastem, które budując swoją teraźniejszość potrafiło połączyć przeszłość i przyszłość. 
Pomimo zmian ustrojowych czy globalizacji pozostajemy wierni swoim tradycjom. Rzemieślnicy nadal wytwarzają 
swoje produkty, szkoląc również młodzież, która kiedyś zastąpi swoich mistrzów w tej dziedzinie. Dzielnica 
przemysłowa daje nam inspiracje swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami. Także z nią jest związane kształcenie  
w szkołach średnich, zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Wszyscy staramy się, by każdy młody mieszkaniec 
mógł wybrać swoją drogę, dającą mu szansę na odniesienie zawodowego sukcesu.
 Historia ma w naszej teraźniejszości jeszcze jedno odniesienie. Nie tak dawno temu zmienił się herb 
Mszczonowa. Opracowanie nowego było obowiązkiem, który narzuciła na samorząd Komisja Heraldyczna, odrzucając 
symbol, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Początkowo, jak zapewne większość Mieszkańców, byłem sceptycznie 
nastawiony do wizerunku nowego herbu. Po pewnym czasie zrozumiałem jednak, że jest on powodem do dumy. 
Obecny herb odnosi się przecież do symbolu widniejącego na pieczęci pochodzącej z XVI w. Nie każde miasto 
może się czymś takim pochwalić. Nowy herb jest więc kolejną klamrą spinającą przeszłość, z której się wywodzi,  
z teraźniejszością oraz przyszłością, w których jest i będzie naszym symbolem. Niech będzie także wyrazem dumy  
z lokalnej tożsamości, tradycji i historii, które dziś upamiętniamy, dbając, by te wartości przekazać kolejnym 
pokoleniom Mieszkańców naszej „małej Ojczyzny”.
 W tym szczególnym dniu świętowania 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa chciałbym 
jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim społecznikom i samorządowcom, którzy przez te lata metaforycznie 
i dosłownie budowali centrum naszej gminy. Wyrazy wdzięczności należą się także wszystkim Mieszkańcom, którzy 
przez setki lat to właśnie Mszczonów uważali za swój dom, za swoje miejsce na Ziemi. Z tego miejsca obiecuję, 
że nadal będziemy pielęgnować pamięć o historii, tradycjach i przodkach, czego wyrazem był, na przykład, zakup 
budynku dawnego młyna, który po odrestaurowaniu będzie kolejnym świadkiem naszej pięknej, wspólnej historii.
 Na zakończenie zapraszam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość na specjalny, jubileuszowy tort  
i poczęstunek. Bawmy się, integrujmy i życzmy naszemu ukochanemu miastu kolejnych wieków pięknej przyszłości 
i nieustannego rozwoju! 

Łukasz koperski 

przewodniczący rady Miejskiej
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Rok 2022 to czas świętowania 645-lecia nadania praw miejskich 
dla Mszczonowa. Przez całe dwanaście miesięcy odbywać się 
będzie szereg wydarzeń, które upamiętniają jubileusz central-
nego ośrodka gminy. Główna impreza rocznicowa przypadała 

na sobotę, 28 maja. Z uwagi na niekorzystne warunki atmos-
feryczne świętowanie, początkowo zaplanowane w plenerze, 
przeniesiono do obiektu miejskiej hali sportowej.

Uroczystość symbolicznych urodzin miasta była poprzedzona 
wizytą na lokalnych nekropoliach, podczas której złożono 
kwiaty i zapalono znicze na grobach zmarłych burmistrzów 
Mszczonowa: Mariana Jackowskiego, Jana Ignacego Raczyń-
skiego i Franciszka Kumorskiego. Znaki pamięci pozostawiono 
również na przykościelnym, symbolicznym grobie Aleksandra 
Tańskiego – włodarza miasta rozstrzelanego 11 września 1939 r.

Jubileusz rozpoczęła popołudniowa msza święta w intencji 
Mszczonowa i mieszkańców całej gminy. Okolicznościową 

Z ŻYCIA GMINY

Jubileusz

Mszczonów ma 645 lat!
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Eucharystię w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odprawili 
w koncelebrze dwaj proboszczowie lokalnych parafii - dziekan 
Tadeusz Przybylski i ksiądz Sławomir Tulin.

Po zakończeniu mszy świętej zaproszeni goście i mieszkańcy 
udali się do hali sportowej, by uczestniczyć w dalszej części 
obchodów. Tę rozpoczęła krótka opowieść o historii miasta. 
Jego dzieje zgromadzonym przybliżyli członkowie Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego Barbara Gryglewska 
i Piotr Dymecki. W trakcie ich wystąpień można było zdobyć 
informacje o początkach miasta i tym, jak wyglądało życie jego 
pierwszych mieszkańców.

Do zgromadzonych kilka słów przygotowanych na tę okazję 
skierował również Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. 
W swoim przemówieniu przypomniał, jak wyglądało miasto 
w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

- Mszczonów był wówczas małym miasteczkiem, jakich w Polsce 
były setki. Nie wyróżniał się niczym szczególnym – zauważył 
włodarz gminy, by następnie wspomnieć o ówczesnym braku 
oświetlenia ulicznego, szpetocie budynków publicznych 
czy mniejszym obszarze, który zajmowało miasto. Opowieść 

o dawnym Mszczonowie poprzedziła krótkie podsumowanie 
bieżącego wyglądu i symboli rozwoju gminy. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek nie zapomniał o firmie FM Logi-
stic, która zapoczątkowała pierwszą, miejską dzielnicę przemy-
słową, ani niezwykłych obiektach i innowacyjnych inwestycjach, 
wśród których wymienił: Suntago (największy zadaszony park 
wodny w Europie), Deepspot (najgłębszy basen dla nurków 
na Starym Kontynencie i drugi pod tym względem na świecie), 
Cornig (producent światłowodów) oraz Synektik (farmaceutyki). 
Na zakończenie włodarz podziękował wszystkim mieszkańcom 
za lata obdarzania go zaufaniem oraz przedstawił plany kolej-
nych inwestycji, mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej 
społeczności.

Podczas uroczystości głos zabrał również Łukasz Koperski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie, który rozpoczął 
swoje wystąpienie od krótkiego rysu historycznego. Przypo-
mniał, że 22 marca 1377 r. jest symboliczną datą. Właśnie ona 
widnieje na pierwszym dokumencie, w którym o Mszczonowie 
wspomniano jako o mieście. Autorem pisma był książę mazo-
wiecki Ziemowit III, stąd też jemu zwyczajowo przypisuje się 
wyniesienie centralnego ośrodka gminy do jego obecnej rangi.

Kierujący pracami Rady Miejskiej zaznaczył, że tego dnia 
symbolicznie świętowana jest także druga rocznica. 27 maja 
1990 r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Z uwagi 
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na ograniczenia pandemiczne niemożliwe było zorganizowanie 
obchodów okrągłego, trzydziestego jubileuszu tego wydarzenia, 
dlatego sobotnia impreza miała charakter podwójnie uroczysty. 
Przewodniczący Łukasz Koperski wyjaśnił też, że całoroczne 
obchody 645-lecia Mszczonowa to przygotowanie do okrągłej 
rocznicy w przyszłości.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Rady Miejskiej przy-
pomniał również o tradycjach „małej Ojczyzny”, w tym tych 
rzemieślniczych, które sam kultywuje oraz o tych społecznych, 
których efektem jest nieustannie rosnąca liczba organizacji 
pozarządowych, działających na terenie Ziemi Mszczonowskiej. 
Przewodniczący Łukasz Koperski przypomniał także pokrótce 
o procesie ustanawiania nowego herbu, który, jego zdaniem, 
jest pięknym symbolem łączącym przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Na zakończenie podziękował wszystkim społecz-
nikom, samorządowcom i mieszkańcom Mszczonowa, którzy 

przez wieki budowali miasto, będące bohaterem sobotnich 
obchodów.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie wyróżnień, 
które zostały nadane w ciągu minionych dwóch lat, ale z uwagi 
na ograniczenia niemożliwe było zorganizowanie uroczystej 
gali dla ich laureatów. Symboliczne grawertony i odznaki orga-
nizacjom oraz osobom indywidualnym przekazali przewodni-
czący Łukasz Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Tytuły 
„Honorowego Obywatela Gminy Mszczonów” uzyskali Jan 
Adam Maklakiewicz (pośmiertnie) i aktor Maciej Sylwester 
Maciejewski. Specjalny list okolicznościowy Małgorzaty Hadyń-
skiej, siostrzenicy kompozytora, odczytała dyrektor Gminnego 
Centrum Informacji Beata Sznajder. Obecny podczas uroczy-
stości aktor osobiście podziękował za otrzymane wyróżnienie 
podkreślając, że Ziemia Mszczonowska zawsze była i zawsze 

Z ŻYCIA GMINY
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będzie mu bliska, dlatego bardzo chętnie odwiedza swoje 
rodzinne strony.

Podczas sobotniego wydarzenia wręczono także tytuły „Zasłu-
żony dla Gminy Mszczonów”, które trafiły do organizacji poza-
rządowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie, Orkie-
stry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie, Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Stowarzyszenia 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Dziecka” oraz Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Symbole 
wyróżnień odebrali przedstawiciel wymienionych zrzeszeń.

Tytułem „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” uhonorowano 
również firmę FM Logistic, w imieniu której jego symbole 
odebrał dyrektor ds. wsparcia transportu w Europie Centralnej 
Andrzej Wacyk. Wyróżnienie to nadano również pośmiertnie 
długoletniemu kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP Mszczonów 
Jackowi Zielonce. Symbole tytułu odebrali żona zmarłego 
Joanna Nowak-Zielonka i syn Artur.

Podczas obchodów 645-lecia miasta uhonorowano również 
osoby indywidualne. Tytułami „Zasłużony dla Gminy 
Mszczonów” wyróżnieni zostali także: Dariusz Bechcicki, 
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Waldemar 

Suski, Wojciech Szustakiewicz, Mirosław Wirowski, Roman 
Zabłocki i Marek Zientek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski i dyrektor 
OSiR Michał Szymański na jubileuszowej scenie wręczyli 
stypendia Burmistrza Mszczonowa za osiągnięcia sportowe 
w 2021 r. Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowiły przedsta-
wicielki Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh”, uprawiające 
cheerleading sportowy, finalistki Mistrzostw Polski. Stypendium 
jako wyraz uznania dla tego osiągnięcia otrzymały: Laura Adam-
czyk, Anna Centkowska, Marta Chuchra, Aleksandra Czarnecka, 
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Amelia Draniak (powołana do kadry narodowej na Mistrzostwa 
Świata), Aleksandra Dropińska, Patrycja Grzelak, Katarzyna 
Hanszke, Aleksandra Krześniak, Amelia Owczarek (powołana 
do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata), Gabriela Owczarek, 
Julia Ścisłowska, Julia Szczepańska, Zuzanna Szymańczak, Anna 
Ziółkowska, Weronika Bajko, Antonina Banasiewicz, Zuzanna 
Chuchra, Hanna Hanszke, Katarzyna Malinowska, Martyna 
Nowakowska, Zofia Ośka, Aleksandra Sarwińska i Klaudia 
Zawistowska.

Oprócz mszczonowskich „Złotek” stypendium otrzymali również: 
Dawid Chyła (lekkoatletyka, finalista Mistrzostw Polski), Maksy-
milian Arak, Krystian Bałaciński i Dominik Soszalski (wszyscy 
reprezentujący hokej na trawie, powołani do kadry wojewódz-
kiej).

Świętowanie urodzin miasta nie mogłoby się obyć bez okolicz-
nościowego tortu. Dwa ciasta ozdobione specjalnym napisem 

i zimnymi ogniami, podzielono wśród licznie przybyłych 
na uroczystość mieszkańców. Na uczestników czekała także 
pożywna grochówka.

Obchody jubileuszu 645-lecia nadania praw miejskich dla 
Mszczonowa zakończyła wspólna zabawa, do której zaprosiły 
dwa zespoły, doskonale znane nie tylko lokalnym miłośnikom 
muzyki i tańca. Jako pierwsza scenę podbiła grupa Mister Dex, 
która specjalnie dla zgromadzonych zagrała swoje największe 
przeboje w ramach cyklu spotkań „Wybitny mszczonowianin”. 
Po niej publiczność do tańca porwała kapela Sami Swoi, której 
występ zakończył jubileuszową imprezę. 

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

Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY

OŚWIADCZENIE

W związku z dystrybuowanymi na terenie naszej gminy 
ulotkami Stowarzyszenia „Stop! Zagłębie śmieciowe”, 
mającego siedzibę w gminie Radziejowice, oświadczam, 
że wszystkie planowane inwestycje są związane z gospoda-
rowaniem odpadami, a nie ze składowaniem śmieci. Ich dzia-
łalność będzie polegała na zbieraniu i przetwarzaniu konkret-
nych rodzajów odpadów tak, by można je było ponownie 
wykorzystać. Żadna z inwestycji nie będzie oznaczała składo-
wania resztek na terenie gminy Mszczonów.

Przedstawiciele wspomnianego stowarzyszenia z gminy 
Radziejowice celowo posługują się terminem „śmieci”, 
by  wprowadzać w błąd Mieszkańców naszego terenu. 
W Mszczonowie przetwarzane będą odpady, z których pozy-

skać można cenne surowce do dalszego wykorzystania. 
W przeciwieństwie do nich „śmieci” oznaczają takie pozosta-
łości, które nie nadają się do recyklingu, a więc mogą być 
jedynie składowane na wysypiskach. 

Mszczonowskie inwestycje, wbrew rozpowszechnianym 
informacjom, wpisują się w strategię ochrony środo-
wiska. Każda z nich będzie polegała na zbieraniu odpadów, 
by następnie je przetworzyć i przekazać do dalszego wyko-
rzystania. Taka działalność jest korzystna dla środowiska, 
a nie szkodliwa, jak próbują wmawiać społeczności Ziemi 
Mszczonowskiej mieszkańcy sąsiedniej gminy.

Burmistrz Mszczonowa

Józef Grzegorz Kurek
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Dnia 28 kwietnia odbył się VII Gminny Konkurs Języka Angiel-
skiego „Incredible English”. Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczo-
nowie.

Cele konkursu:

−	 popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów;
−	 odkrywanie uzdolnień językowych uczniów;

−	 rozwijanie zainteresowań związanych z nauką 
języka angielskiego;

−	 propagowanie zdrowej rywalizacji;
−	 współpraca z wszystkimi szkołami podstawowymi 

z Gminy Mszczonów. 

W konkursie wzięli udział reprezentanci następujących szkół:
−	 Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakie-

wicza w Mszczonowie;
−	 Szkoły Podstawowej im. mjr. Józefa Wiśniewskiego 

w Lutkówce;
−	 Szkoły Podstawowej w Piekarach;

„Jak przybyłem do Mszczonowa” – takimi wspomnieniami dzie-
lili się uczestnicy nastrojowego spotkania przy kawie i ciastach, 
które odbyło się 24 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przy-
była na nie najwierniejsza grupa sympatyków skarbnicy książek. 

Historie dotyczyły przeprowadzek do Mszczonowa, a także 
pierwszego kontaktu z miastem osób, które do dziś mieszkają 
w jego najbliższej okolicy. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu 
miejskich wydarzeń, związanych z trwającymi obchodami 645. 
rocznicy nadania praw miejskich Mszczonowowi. Do snucia 
wspomnień zachęcała osobiście dyrektor Biblioteki – Anna 
Czarnecka. 

Okazuje się, że Mszczonów był i jest ceniony za swój rodzinny 
charakter. Osoby, które odwiedzały go po raz pierwszy, ujmo-
wało to, iż ludzie są tu dla siebie pomocni i powszechnie się 
znają. – Mam tu swój ulubiony sklepik, swój park, a w nim swoją 
ławkę, na której odpoczywam – mówiła jedna z uczestniczek. 

Kolejne panie wskazywały natomiast na siłę miasta, które, rozwi-
jając się, wciąż czymś je zaskakuje. Najciekawsze były relacje 
osób, które przybyły do Mszczonowa z Warszawy. Pierwsze 
wrażenie, ta różnica pomiędzy metropolią a niewielkim 
miasteczkiem, było dla nich szokiem. Następnie wszystko 
powoli przemieniało się w zachwyt nad spokojem i specy-
ficznym klimatem Mszczonowa. 

Oryginalny pomysł na spędzenie wieczoru zaowocował zacie-
śnieniem bibliotecznych przyjaźni. Uczestnicy spotkania wiele 
się o sobie dowiedzieli.

MM 

Firma Saria, która buduje swój zakład a terenie Mszczonowa, 
postanowiła wesprzeć młodych obywateli Ukrainy, którzy 
uczęszczają do gminnych szkół podstawowych. Przedstawiciele 
przedsiębiorstwa przekazali na ten cel 100 pakietów edukacyj-
nych składających się z podręcznika do języka polskiego oraz 
słownika. 

Komplety pomocy naukowych, o łącznej wartości ponad 
10 tys. zł trafią do uczniów narodowości ukraińskiej, uczęsz-
czających do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy. 
Za okazane wsparcie przedstawicielom firmy Saria podzięko-

wała obecna przy przekazaniu podręczników zastępca burmi-
strza Halina Wawruch.

db, GCI

Pakiety edukacyjne od Sarii  
dla ukraińskich uczniów

Pomoc Ukrainie

MBP

Dzień wspomnień w Bibliotece

SP Mszczonów

Incredible English

Z ŻYCIA GMINY
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−	 Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie;

−	 Szkoły Podstawowej w Bobrowcach.

W konkursie wzięło udział 68 uczniów. Wyniki kształtowały się 
następująco:

W kategorii klas trzecich:
I miejsce – Ewa Botev SP Mszczonów
II miejsce – Ignacy Zieliński SP Mszczonów
Wyróżnienie – Julia Opałka SP Lutkówka

W kategorii klas czwartych:
I miejsce – Franciszek Deryło SP Mszczonów
II miejsce – Bartłomiej Gnatowski SP Osuchów
Wyróżnienie – Mikołaj Kłos SP SP Mszczonów

W kategorii klas piątych:
I miejsce – Adrian Rydzewski SP Mszczonów
I miejsce – Wojciech Rydzewski SP Mszczonów
II miejsce – Igor Klimiuk SP Mszczonów
Wyróżnienie – Karina Peniążek SP Piekary
Wyróżnienie – Alicja Radłowska SP Lutkówka

W kategorii klas szóstych:
I miejsce – Szymon Pyza SP Mszczonów
II miejsce – Nadia Markus SP Mszczonów
Wyróżnienie – Gabriela Rzążewska SP Mszczonów

W kategorii klas siódmych:
I miejsce – Uczennica klasy VII SP Mszczonów
II miejsce – Zofia Żaboklicka SP Mszczonów
Wyróżnienie – Gniewomir Czyżewicz SP Mszczonów

W kategorii klas ósmych:
I miejsce – Wojciech Tęcza SP Mszczonów
II miejsce – Agnieszka Nowis SP Mszczonów
Wyróżnienie – Amelia Pawlak SP Mszczonów

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy! Nagrody dla laureatów 
konkursu ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie.

Małgorzata Cybulska, SP Mszczonów

Uczniowie klas starszych (V-VIII) Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce w dniu 11 maja uczestniczyli w niezwykłej lekcji 
ekologii i przyrody, którą zorganizowali dla nich myśliwi z Koła 
Łowieckiego JENOT. Pomysłodawcą tego typu zajęć w plenerze 
był Krzysztof Czarnecki. Towarzyszyli mu dwaj inni członkowie 
Koła: Zbigniew Kunka i Krzysztof Pawlak. 

Myśliwi poprowadzili uczniów po przepięknych leśnych ścież-
kach w Nosach Poniatkach. Ich gawęda dotyczyła niezmiernego 
bogactwa, jakim jest dla nas natura. Młodzież chętnie słuchała 
tych opowieści. Jednocześnie uczestnicy wycieczki przepro-
wadzili akcję sprzątania części lasu. Niestety, wynik zbiórki 
śmieci był wyjątkowo obfity. Różnego rodzaju nieczystości 
zapełniły pełną samochodową przyczepkę. Myśliwi wskazując 
na ten przygnebiający zbiór tłumaczyli uczniom, jak olbrzymim 
problemem jest brak szacunku dla przyrody ze strony niektó-
rych ludzi, traktujących tereny leśne jako darmowy śmietnik. 
Na przyczepce znajdowały się zużyte opony, a także stary sprzęt 
elektroniczny. Nie brakowało też piknikowych pozostałości, czyli 
pustych butelek oraz opakowań po produktach spożywczych. 

Po dojściu na polanę przy zbiorniku wodnym w Nosach Poniat-
kach wszyscy uczestnicy ekologicznej wyprawy zapozowali 

EKOwyprawa wraz z myśliwymi  
z Koła JENOT

SP Lutkówka
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PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

do pamiątkowych zdjęć. Następnie Krzysztof Czarnecki zapre-
zentował uczniom zbiór trofeów łowieckich. Tłumaczył też 
młodzieży, jaką rolę spełniają Koła Łowieckie i na czym polega 
działalność współczesnych myśliwych. Dbałość o zwierzynę, jej 
dokarmianie w okresie zimowym i troska o cały leśny ekosystem 
zdecydowanie przeważają nad tak powszechnie kojarzonymi 

z myślistwem polowaniami, które faktycznie też się odby-
wają, ale – jak tłumaczył prowadzący zajęcia - ich organizacja 
ma określony cel, a mianowicie zachowanie w lesie równowagi. 

Na zakończenie wydarzenia zapalono ognisko, aby upiec w nim 
smaczne kiełbaski. O kulinarną stronę wydarzenia zatroszczył 
się p. Krzysztof Pawlak. 

W plenerowej lekcji uczestniczyły wychowawczynie klas V-VIII: 
Ewa Baumel, Monika Szymanowska, Marta Salamon, Małgo-
rzata Gołuch i Agnieszka Kwiatkowska. 

MM 
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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”

Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów

Oferujemy konkurencyjne ceny na towary, 
m.in.: 
- chleb wypiekany metodą tradycyjną, 
na zakwasie 
- olej kujawski 1 l.
- koncentrat pomidorowy 190 g. „Łowicz”

- ser biały z mleczarni w Grodzisku Maz.
- śmietana z mleczarni w Grodzisku Maz.
- sery żółte - szeroki wybór
- 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
- ciasta domowe o wybornym smaku 

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

 ZATRUDNIĘ:

- Sprzedawcę do sklepu 
w Bobrowcach 
tel. 602 521 019

- Sprzedawcę do sklepu 
spożywczego w Mszczonowie, 
pawilon „Hermes”, 
tel. 600 669 080

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.    5

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, 

otręby, kukurydzę
• sól kamienną 

workowaną
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