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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku, odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której podjęto uchwałę 
dotyczącą organizacji transportu publicznego na terenie gminy. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski. Materiały omawiane podczas obrad wraz z nagraniem są dostępne w serwisie www.mszczonow.esesja.pl.

WIEŚCI Z RATUSZA

Omówiona przez zastępcę naczelnika Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Małgorzatę Krześniak uchwała dotyczyła siedemnastu 
linii transportu publicznego na terenie gminy. Połączenia, które 
zapisano w dokumencie, będą realizowane pomiędzy Mszczo-
nowem a m.in. Osuchowem, Bobrowcami, Lutkówką, Pieka-
rami, Zimnicami i Kaczkowem. 

Uchwała ma bezpośredni związek z umową na objęcie w 2022 r. 
dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, którą w ponie-
działek, 24 stycznia, burmistrz Józef Grzegorz Kurek podpisał 
z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem. 
Wartość wsparcia wyniosła 452 002,80 zł a łączna długość 17 
linii komunikacyjnych nim objętych to 312 km. Dofinansowanie 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pokryje częściowe 
koszty realizacji tych połączeń. Choć większość z nich umożliwi 
dzieciom i młodzieży dojechanie do szkół, to korzystać z nich 
będą mogli wszyscy mieszkańcy, o co zapytał radny Andrzej 
Osiński.

Dyrektor CUW Ewa Zielińska przedstawiła kilka dodatkowych 
szczegółów, dotyczących omawianej uchwały. Wiceprzewodni-
czący Marek Zientek dopytywał o dokładne trasy linii komuni-
kacyjnych, które zapisano w uchwale.

Przewodniczący Łukasz Koperski w imieniu całej Rady i swoim 
podziękował wszystkim Sztabom, partnerom, sponsorom, 
darczyńcom i uczestnikom finałów Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, które były organizowane w Mszczonowie 
na przestrzeni trzydziestu lat. Osobne słowa uznania skie-
rował do wszystkich, którzy przygotowali jubileuszową imprezę 
w niedzielę, 30 stycznia. 

Na zakończenie obrad przewodniczący zaprosił uczniów 
do korzystania z atrakcji w ramach „Zimy w mieście”.

Dagmara Bednarek, GCI

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z Radnymi,
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy, 
by dni upływały Wam w otoczeniu najbliższych 

a każdy z nich był pełen miłości, zdrowia, spokoju i zrozumienia. 
Każda chwila niech przynosi Wam takie dobro, jakie sami macie 

w sercach, takie ciepło, które przekażecie dalej 
swoimi uśmiechami oraz taką radość, która rozświetli Wasze oczy. 

NNiech wszystko to razem stworzy niezapomniany kolaż dni, 
mieniący się najpiękniejszymi barwami szczęścia.

http://www.mszczonow.esesja.pl
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Ochrona przeciwpożarowa
Inspektor Grzegorz Antolak z Wydziału Spraw Obywatel-
skich swoje wystąpienie rozpoczął od odpowiedzi na pytanie 
radnego Andrzeja Osińskiego, które zostało zadane podczas 
obrad Komisji. Mówca poinformował, że stawka ekwiwalentu 
za wyjazdy strażaków-ochotników wynosiła 20,50 zł do końca 
2021 r. Obecnie ustawodawstwo wymusiło podjęcie przez Radę 
uchwały dotyczącej ponownego ustalenia wartości ekwiwa-
lentu. Inspektor Grzegorz Antolak w swoim sprawozdaniu 
przedstawił stan jednostek OSP z terenu gminy a także wydatki 
samorządowe na wsparcie ich działalności, które dotyczyły 
m.in. szkoleń, zakupu wyposażenia czy też remontów remiz 
strażackich.

Na obrady zaproszono także brygadiera Tomasza Piątkowskiego 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrar-
dowie, Komendanta Gminnego ZOSP RP Tomasza Nowakow-
skiego oraz Prezesa Zarządu  Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 

RP, którzy przedstawili ogólne informacje dotyczące ochrony 
ppoż. w całym powiecie oraz gminie.

W dyskusji o ochronie przeciwpożarowej na Ziemi Mszczonow-
skiej udział wzięli również przedstawiciele lokalnych jedno-
stek: dh Dariusz Melon (prezes OSP Bobrowce), dh Jarosław 
Dębski (naczelnik OSP Osuchów), dh Janusz Kociszewski (prezes 
OSP Grabce Towarzystwo), dh Andrzej Kowalski (naczelnik 
OSP Zbiroża), dh Mariusz Grzejszczak (prezes OSP Zbiroża), 
dh Krzysztof Bodecki (prezes OSP Wręcza) oraz dh Krzysztof 
Cieślik (naczelnik OSP Mszczonów).

Po wystąpieniu gości rozpoczęto dyskusję dotyczącą ochrony 
przeciwpożarowej w gminie. Przewodniczący Łukasz Koperski 
pogratulował prezesowi Dariuszowi Melonowi, który po raz 
pierwszy został wybrany na tę funkcję. Wiceprzewodniczący 
Rady Marek Zientek podkreślał, jak ważne jest wspieranie 
lokalnych jednostek OSP, które dbają o bezpieczeństwo miesz-
kańców, za co podziękował wszystkim druhom. Radny Andrzej 
Osiński podsumował działalność OSP Zbiroża oraz budowę 
nowej remizy dla jednostki. Radny Andrzej Osial podziękował 
druhom z dwóch jednostek, OSP Grabce Towarzystwo i OSP 
Wręcza, ze swojego terenu. Poparł także postulaty przedstawi-
cieli tych organizacji strażackich. 

Radna Dorota Kaźmierczak podkreślała zaangażowanie druhów 
z OSP Bobrowce oraz to, że starają się pozyskiwać środki 
na swoją działalność poprzez różnorodne działania. Przewodni-
czący Łukasz Koperski podziękował wszystkim byłym i obecnym 
członkom lokalnych jednostek OSP za ich zaangażowanie, 
poświęcenie i pracę społeczną. 

Radny Mirosław Wirowski przyłączył się do podziękowań dla 
strażaków a także zwrócił uwagę na problemy i potrzeby Orkie-

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 26  stycznia 2022  roku, odbyła  się XL  sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w  trakcie której wysłuchano  informacji 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian budżetowych, zgody na zbycie 
nieruchomości oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mszczonów na lata 2022-2025. Spotkanie poprowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Materiały i uchwały omawiane podczas obrad wraz z nagraniem są dostępne 
w serwisie www.mszczonow.esesja.pl.

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

http://www.mszczonow.esesja.pl
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stry Dętej OSP Mszczonów, która jest nierozerwalnie związana 
mszczonowską jednostką. Radna Barbara Gryglewska zwróciła 
uwagę na wychowawczą rolę organizacji strażackich wobec 
młodego pokolenia. W ramach podsumowania burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek podziękował strażakom za ich pracę i wkład 
w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy. Podkreślił, 
że jednostki OSP sprawdzają się w każdej sytuacji kryzysowej, 
np. w czasie ostatnich wichur, które spowodowały wiele znisz-
czeń w całej okolicy.

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy 
Mszczonów na lata 2022-2025
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak omówiła 
dokument, w którym znajduje się m.in. wykaz zabytków 
z podziałem na ich kategorie a także ocena stanu dziedzictwa 
kulturowego na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Podkreślała 
również, że jego uchwalenie nie jest obowiązkowe, ale pomoże 
w pozyskiwaniu dotacji na renowację zabytków. Stąd też 
po raz pierwszy podjęto działania zmierzające do opracowania 
Programu. Znaczenie, także edukacyjne, dokumentu podkreślał 
również wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. Radny Miro-
sław Wirowski w dyskusji poruszył temat budynku dawnego 
Komisariatu, a radna Barbara Gryglewska – kapliczki na terenie 
tzw. „starego” cmentarza oraz obiektu dawnego młyna.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2022-
2025
Łukasz Kłopotowski z Centrum Usług Wspólnych przedstawił 
dokument, w którym zawarto m.in. diagnozę zjawiska przemocy, 
cele programu oraz zespół, który będzie go realizował.

Uchwała budżetowa i WPF
Skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany 
w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

Udzielenie pomocy finansowej powiatowi 
żyrardowskiemu
Skarbnik przedstawiła także uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Dotyczyły 
one dofinansowania komunikacji autobusowej na terenie gmin 
Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki oraz Radziejowice a także linii 
łączącej Mszczonów, Pniewy i Grójec. Trzeci projekt uchwały 
podejmował temat wsparcia dla   realizowanego przez powiat 
zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przej-
ściu dla pieszych w Lutkówce na ul. Szkolonej na drodze 4710W”.

Nieruchomości gminne
Naczelnik Taida Sochańska omówiła projekty dwóch uchwał 
związanych ze zgodą na nabycie nieruchomości położonych 
w Mszczonowie. Kolejne dokumenty dotyczyły zbycia działek 
w Osuchowie oraz Piekarach.

Działalność Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Krawczyk poinfor-
mował, że w okresie pomiędzy sesjami organ przeprowadził 
jedno posiedzenie kontrolne w Urzędzie Miejskim, dotyczące 
spłacalności podatków. Pracę Wydziału Podatków i Opłat 
oceniono jako rzetelną, bez zgłaszania uwag.

Informacje Burmistrza Mszczonowa
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w okresie pomiędzy sesjami 
wydał 5 zarządzeń dotyczących m.in. Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i zmian budżetowych. Włodarz poinformował także 
o zakupieniu przez gminę budynku dawnego młyna. Burmistrz 
przedstawił także problemy związane z ostatnimi wichurami 
na terenie gminy.

Interpelacje i zapytania
Radny Mirosław Wirowski w swojej interpelacji postulował 
zwrócenie PKP uwagi na drzewa, rosnące na ich terenie, zagra-
żające bezpieczeństwu przechodniów. Radny Robert Głąbiński 
pytał o możliwość dofinansowania Przychodni na terenie gminy 
w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej. Zwrócił 
uwagę na to, że NZOZ są prywatne. W odpowiedzi burmistrz 
poinformował, że nie ma potrzeby udzielania przychodniom 
pomocy, ponieważ ogrzewane są ciepłą wodą z Geotermii 
a ta nie podniosła cen w stosunku do ubiegłego roku. 

Wolne wnioski
Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał pismo od Prokuratury 
Rejonowej w Płocku w sprawie umorzenia dochodzenia rozpo-
czętego na wniosek burmistrza, przewodniczącego Rady Miej-
skiej i mieszkanki a dotyczącego publicznego propagowania 
poglądów faszystowskich itp. poprzez malowanie symboli 
i napisów na budynkach. W uzasadnieniu podano, że trudno 
jednoznacznie ustalić, czy doszło do czynu zabronionego, 
ponieważ nie ustalono sprawców. W związku z tym nieznane są 
motywy ich działania oraz poglądy.

Prowadzący obrady odczytał również pismo od Stowarzyszenia 
STOP Zagłębie Śmieciowe, które zostało skierowane do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. Przypomniał również oświad-
czenie, które wygłosił podczas spotkania z mieszkańcami, 
kolejny raz deklarując gotowość do kolejnych rozmów. Radny 
Andrzej Osial apelował do burmistrza o usunięcie głazów, 
które pozostały na ulicach Wręczy po badaniach geologicznych 
prowadzonych przez starostwo. Na tym zakończono obrady 
Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI 

WIEŚCI Z RATUSZA
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12 stycznia 2022 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było omówienie propo-
zycji w ramach akcji „Zima w mieście”. Spotkanie otworzyła jej 
przewodnicząca, radna Barbara Gryglewska. W pracach uczest-
niczyli  także  członkowie:  wiceprzewodniczący  organu  Robert 
Głąbiński,  radny  Piotr  Chyła,  radna  Katarzyna  Ciećwierska, 

radna Dorota  Kaźmierczak,  radny  Krzysztof 
Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Andrzej 
Osiński radny Waldemar Suski i radny Miro-
sław Wirowski.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa 
Zielińska poinformowała, że w dwóch 
szkołach podstawowych, w Mszczonowie 
i Osuchowie, swoje działania prowadzić 

będą organizacje pozarządowe. W pierwsze z wymienionych 
półkolonie zimowe zorganizuje Mszczonowskie WOPR. Biwak 
w osuchowskiej placówce zaplanowali z kolei harcerze z lokal-
nego Hufca

Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji, przedstawiła propozycje zimowe 
swojej instytucji. Podczas ferii w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zorgani-
zowane będą warsztaty historyczne z kloc-
kami COBI - „Czym jeździło się w PRL-u?”, 
które odbywać się będą w dniach 1. 3, 8 
i 10 lutego w godz. 11-12. Podczas zajęć 
powstanie kolekcja legendarnych i kulto-
wych samochodów z czasów PRL-u i okresu 
Muru Berlińskiego, a także będzie można się 

dowiedzieć dlaczego te auta były obiektem westchnień niejed-
nego młodego człowieka. Stworzone podczas zajęć modele 
będzie można obejrzeć na w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów po feriach.

Od początku ferii w każdy czwartek (począwszy od 3 lutego) 
przez dwa miesiące GCI będzie publikować pisane trzynastoz-
głoskowcem teksty przekazujące informacje o sławnych miesz-
kańcach Ziemi Mszczonowskiej, którzy zasłużyli się dla lokalnej 
a także ogólnopolskiej społeczności. Stworzą one cykl „Trzyna-
ście zgłosek o sławach”.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał 
Szymański przedstawił propozycje swojej 
jednostki. Uczniowie z terenu gminy 
Mszczonów będą mogli skorzystać z obniżo-
nych biletów wstępu na Termy (1 zł/h w godz. 
9-13) oraz Lodowisko (1 zł/h). Nowością 
będzie „Logo Disco”, czyli dyskoteka na lodo-
wisku. DJ na tafli będzie zachęcał do zabawy 
w ciągu dwóch weekendów lutego. Dyrektor 

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Oświaty i  Spraw Społecznych
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19 stycznia 2022 r.
Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  była  informacja 
na  temat  stanu  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie  gminy. 
Zgromadzeni  zaopiniowali  również  materiały  na  nachodzącą 
sesję.  Spotkanie  otworzył  przewodniczący  Komisji,  radny 
Ryszard  Stusiński.  W  pracach  uczestniczyli  także  członkowie: 
wiceprzewodniczący  organu  Andrzej  Osiński,  radny  Marek 
Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, 
radna  Dorota  Kaźmierczak,  radny  Ryszard  Stusiński,  radny 
Waldemar  Suski,  radny  Mirosław  Wirowski  i  radny  Marek 
Zientek. Gościnnie w obradach udział wziął również przewodni-
czący RM Łukasz Koperski.

Ochrona przeciwpożarowa
Inspektor Grzegorz Antolak z Wydziału Spraw Obywatelskich 
przedstawił dane dotyczące funkcjonowania Ochotniczych 
Straży Pożarnej z terenu gminy. W swoim wystąpieniu omówił 
wydatki z budżetu samorządowego na funkcjonowanie jedno-
stek. Koszty obejmowały m.in. doposażenie czy remonty.

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy 
Mszczonów na lata 2022-2025
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata Wolak omówiła 
dokument, w którym znajduje się m.in. wykaz zabytków z ich 
podziałem na kategorie a także ocena stanu dziedzictwa kultu-
rowego na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Założenia zawarte 
w Programie przybliżył również Bogusław Okupny, który 
pomagał w jego opracowywaniu.

W odpowiedzi na pytanie przewodniczącego Łukasza Koper-
skiego naczelnik Renata Wolak poinformowała, że dokument 
ten został opracowany po raz pierwszy. Wyjaśnień dotyczących 
konieczności stworzenia Programu udzielił również burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek. Uchwalenie tego dokumentu umożliwia 
ubieganie się o dotacje na renowacje zabytków.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za szczegó-
łowość przedstawionego opracowania i ogrom pracy, który 
w niego włożono. Przypomniał także o mniej znanych pozosta-
łościach dawnych dziejów, które są zlokalizowane w Osuchowie, 
np. ślady dawnej huty szkła.

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA

udzielił również odpowiedzi na pytanie zastępcy burmi-
strza, Haliny Wawruch, dotyczące półkolonii organizowanych 
przez Mszczonowskie WOPR.

Anna Czarnecka, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, przedstawiła ofertę swojej 
instytucji. W tym roku podczas ferii zimo-
wych będzie ona miała charakter wirtu-
alnych cyklów. Pierwszy z nich, „Bajkowe 
pudełeczko” będzie przedstawiał wybrane 
baśnie oraz zachęcał do wykonania zwią-
zanych z nimi prac plastycznych. W ramach 
„Quizwań” młodzi czytelnicy odpowiedzą 
na pytania dotyczące popularnych serii 
książek. Bajki będą przedstawiane także 
w ramach „Literackiego podwieczorku 
z misiem Tedim”. Młodzi będą także zachę-
cani do tworzenia swoich opowieści w serii 
nagrań „Kości-opowieści”. „Polecajki biblio-
tekarki” będą zaś inspiracją do sięgnięcia 
po nową lekturę. Wszystkie nagrania publi-
kowane będą na Facebooku Biblioteki.

O planach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
opowiedział kierownik Marek Baumel. 
Tegoroczne ferie w instytucji będą zwią-

zane tematycznie ze zbliżającą się rocznicą 645-lecia nadania 
praw miejskich dla Mszczonowa. Oprócz tego, zarówno młodzi 
jak i dorośli będą mogli wziąć udział w zajęciach sekcji, m.in. 
wokalnej, tanecznej czy plastycznej. W ramach ferii odbędą 
się także spotkania i zabawy tematyczne, związane z miejskim 
jubileuszem. MOK swoją ofertę dedykuje również dorosłym, 
których zaprasza na m.in. czwartkowe seanse nocne, naukę 
gry na gitarze czy też taniec zdrowotny. Specjalnie dla młodych 
mieszkańców odbywać się też będą przedstawienia teatralne.

Monika Malczak, dyrektor Centrum Usług 
Społecznych, przedstawiła program Feriady, 
która będzie zorganizowana w parku przy-
kościelnym. Głównym jej elementem będzie 
Snowtubing, czyli sztucznie ośnieżona zjeż-
dżalnia, która będzie dostępna począwszy 
od niedzieli przez cały tydzień. Oprócz tego, 
podczas Feriady na mieszkańców będą 
czekały animacje i konkursy a także przedsta-
wienie teatralne. Dyrektor Monika Malczak 
omówiła również projekt Centrum Usług 

Społecznych. Dyskusja nad nim zakończyła obrady Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI 
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Mszczonów na lata 2022-
2025
Łukasz Kłopotowski z Centrum Usług Wspólnych przedstawił 
dokument, w którym zawarto m.in. diagnozę zjawiska przemocy, 
cele programu oraz zespół, który będzie go realizował.

Uchwała budżetowa i WPF
Skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany 
w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

Udzielenie pomocy finansowej powiatowi żyrar-
dowskiemu
Skarbnik omówiła również projekty uchwał dotyczących udzie-
lenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Dotyczyły 
one dofinansowania komunikacji autobusowej na terenie gmin 
Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki oraz Radziejowice a także linii 

łączącej Mszczonów, Pniewy i Grójec. Trzeci projekt uchwały 
dotyczył realizowanego przez powiat zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych 
w Lutkówce na ul. Szkolonej na drodze 4710W”. Na prośbę 
wiceprzewodniczącego Marka Zientka dodatkowych informacji 
w temacie udzielili skarbnik i burmistrz.

Nieruchomości gminne
Naczelnik Taida Sochańska omówiła projekty dwóch uchwał 
związanych ze zgodą na nabycie nieruchomości położonych 
w Mszczonowie. Kolejne dokumenty dotyczyły zbycia działek 
w Osuchowie oraz Piekarach.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Mszczonów
Reprezentantki Pracowni Urbanistyczno-Projektowej przedsta-
wiły zmiany w dokumencie, obejmujące m.in. uaktualnienie 
kierunków zagospodarowania fragmentów gminy Mszczonów.

Dagmara Bednarek, GCI 

Gmina Mszczonów kolejny raz została uhonorowana tytułem 
Symbolu  Polskiej  Samorządności. Tym razem wyróżnienie 
to przyznano jej nadając miano Symbolu Inwestycji 2021. 

Plebiscyt jest realizowany przez redakcję „Monitora Rynko-
wego”, czyli niezależnego dodatku do dziennika „Dziennika 
Gazeta Prawna”, oraz „Monitora Biznesu” – niezależnego 
dodatku do „Rzeczpospolitej”. Ogólnopolski program medialny 
Symbol wyróżnia podmioty różnych sektorów, które są wzorem 
do naśladowania, będąc liderami swoich branży i przyczy-
niając się do rozwoju Polski. Prestiżowe tytuły są przyznawane 
od 2011 r.

Plebiscyt

Mszczonów z nagrodą „Symbol 2021”

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Styczeń szczęśliwie rozpoczął się dla gminy Mszczonów. Wszystko 
za sprawą umowy o dofinansowanie, którą na początku 
miesiąca podpisali burmistrz i skarbnik z reprezentującym 
Mazowsze marszałkiem Adamem Struzikiem. Ponad 1,5 mln zł 
na „Rozbudowę budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piekarach” przeznaczono w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego.

Zadanie, związane ze strażacką remizą, zostało rozpoczęte 
w 2021 r. a jego całkowita realizacja zakończy się w 2023 r. 
Otrzymane wsparcie dotyczy zarówno prac, które zostały już 
wykonane, jak i tych, które trwają bądź są planowane na kolejne 
miesiące i lata.

Rozbudowa piekarskiej remizy ma na celu zwiększenie 
powierzchni użytkowej budynku, co poprawi jego wartość użyt-
kową a strażakom zapewni polepszenie warunków socjalnych. 
Ochotnicy z Piekar w wyniku prowadzonych prac zyskają dodat-
kowe miejsce do przechowywania sprzętu czy parkowania 
samochodów ratunkowo-gaśniczych. Ważnym elementem 
remizy będzie również sala konferencyjna, która posłuży 
do organizowania strażackich spotkań, szkoleń itp.

Pierwszy etap rozbudowy, który zrealizowano w 2021 r., obej-
mował rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu do stanu 
surowego zamkniętego wraz z pokryciem dachowym. W minio-
nych dwunastu miesiącach przeprowadzono roboty rozbiór-
kowe, przygotowano teren i plac budowy, wykonano funda-
menty i ściany fundamentowe, izolację poziomą i pionową 
stanu zerowego, roboty remontowe, ściany parteru (konstruk-
cyjne i działowe), strop nad parterem, konstrukcję dachową 
i pokrycie dachowe z obróbkami, posadzki, montaż stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarskich. Ponadto 
prace obejmowały wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
podposadzkowej oraz wod.-kan.-podposadzkowej.

W ramach drugiego etapu, który będzie zrealizowany w latach 
2022-2023, wykonane zostaną docieplenie ścian zewnętrznych, 
wykończenie wewnętrzne budynku (m.in. tynki, posadzki, sufity 
podwieszane), instalacja sanitarna (oprócz podposadzkowej), 
wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczna i centralnego 
ogrzewania (z kotłem gazowym). Zagospodarowany zostanie 
również teren wokół obiektu. Po zakończeniu tego etapu 
piekarscy strażacy otrzymają do użytkowania całkowicie wykoń-
czony budynek.

db, GCI

Nowy Rok rozpoczęty 
z dofinansowaniem

Dofinansowanie

Decyzją Kapituły Programu gmina uzyskała tytuł Symbolu 
Inwestycji  2021 w uznaniu dla ubiegłorocznych zrealizowa-
nych przez nią zadań. Jak można przeczytać w opublikowanym 
w „Monitorze Rynkowym” artykule, „największe środki były 
przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy oraz na zagospodarowanie parku miejskiego wraz z rewi-
talizacją terenów przykościelnych w centrum Mszczonowa. 
Rozpoczęto duży projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków, która 
jest niezbędna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak 

i nowych inwestorów”. Inwestycje te były jednymi z głównych 
czynników przyznania wyróżnienia.

Symboliczny grawerton z nadanym tytułem burmistrzowi 
Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi wręczył osobiście 
Jakub Lisiecki, redaktor naczelny obydwu dodatków i jednocze-
śnie przewodniczący Kapituły Programu Symbol.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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W poniedziałek, 24 stycznia, Wicewojewoda Mazowiecki Artur 
Standowicz podpisał z przedstawicielami samorządów umowy 
na objęcie w 2022 r. dopłatą zadań organizatora transportu 
publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych. Gmina Mszczonów była jedną 19, która uzyskała 
wsparcie.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podpisał umowę na dopłatę 
w wysokości 452 002,80 zł na uruchomienie 17 linii komunika-
cyjnych o łącznej długości 312 km. Dofinansowanie z Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) pokryje częściowe koszty 
realizacji połączeń pomiędzy Mszczonowem a miejscowościami 
wiejskimi z terenu gminy. Choć większość z nich umożliwi dzie-
ciom i młodzieży dojechanie do szkół, to korzystać z nich będą 
mogli wszyscy mieszkańcy.

db, GCI
Foto: MUW

Dofinansowanie

Dofinansowanie linii komunikacyjnych

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie w formie zwrotu 
środków wydanych na realizację inwestycji drogowej.

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na 1 przejściu dla pieszych w Mszczonowie na ul. Wschodniej 
na drodze nr 470824W 
 
Okres realizacji: 3.09-30.09.2021 r. 

 
Wartość całego projektu: 106 267,96 zł 
 
Kwota dofinansowania: 57 037,30 zł 
 
Informacja o źródle finansowania lub dofinansowania zadania: 
budżet rządowy
 
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu 
(program): Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych 
na 2021 r., zwrot kosztów wydanych na realizację inwestycji
 
Krótki opis zadania (cel):
Wniosek obejmował jedno nowoprojektowane przejście 
na głównej drodze wlotowej do miasta od strony drogi krajowej 
nr 50. Istniejąca ulica jest obciążona dużym ruchem i posiada 

Dofinansowanie

Dofinansowanie inwestycji drogowej

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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wąskie pobocze przy istniejącym rowie. W br. został wybudo-
wany chodnik za rowem, który zapewni bezpieczeństwo pieszym, 
poruszającym się wzdłuż ulicy. Nowe, wyniesione przejście przy 
sklepie Biedronka zapewni bezpieczne przekraczanie ulicy oraz 
spowolni ruch na prostym odcinku drogi. Zakres projektu obej-

mował wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego 
połączeniem z istniejącymi chodnikami, oznakowanie poziome 
i pionowe ze znakiem aktywnym oraz oświetlenie przejścia. 
 
Data podpisania umowy: 10.12.2021 r.

Początek nowego roku oznacza konieczność określenia wyso-
kości gminnych opłat i podatków do zapłacenia w bieżących 
dwunastu miesiącach. Dla ułatwienia przedstawiamy zesta-
wienie najważniejszych z nich.

Największe zmiany w wysokości obowiązkowych opłat dla 
gminy zaszły w obrębie podatku od środków transportowych, 
który Rada Miejska w Mszczonowie znacząco obniżyła. Zupełnie 
zniesiona została zaś opłata od posiadania psów. 

db, GCI

Nazwa podatku/opłaty 2021 2022
Podatek od środków transportowych

Samochód ciężarowy o masie całkowitej
3,5-5,5 t włącznie 590 zł 100 zł
5,5-9 t włącznie 780 zł 200 zł
9-12 t 960 zł 300 zł
12 t i więcej regulowany załącznikiem do uchwały, uzależniona od liczby 

osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
Ciągnik siodłowy lub balastowy do używania z naczepą/przyczepą o masie całkowitej 
zespołu pojazdów
3,5-12 t 1 300 zł 800 zł
12 t i więcej regulowany załącznikiem do uchwały, uzależniona od liczby 

osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
Przyczepa lub naczepa o łącznej masie całkowitej z pojazdem silnikowym
7-12 t 700 zł 200 zł
12 t i więcej regulowany załącznikiem do uchwały, uzależniona od liczby 

osi, masy całkowitej i rodzaju zawieszenia
 

Podatki

Gminne podatki i opłaty w 2022 r.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Nazwa podatku/opłaty 2021 2022

Autobus (z wyłączeniem miejsca kierowcy)
Poniżej 22 miejsc 1 750 zł 500 zł
22 miejsca i więcej 2 090 zł 1 000 zł

Podatek rolny
Grunty gospodarstw rolnych 140,00 zł/ha przeliczeniowy 140,00 zł/ha przeliczeniowy
Grunty rolne pozostałe 
niestanowiące gospodarstw 
rolnych

280,00 zł/ha 280,00 zł/ha

Podatek leśny
Las 43,3048 zł/ha 46,6972 zł/ha
Las (wchodzący w skład 
rezerwatu przyrody, parku 
narodowego)

21,6524 zł/ha 23,3486 zł/ha

Podatek od nieruchomości – grunty
Związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

0,99 zł/m2 1,03 zł/m2

Pod wodami powierzchnio-
wymi

4,80 zł/ha 5,17 zł/ha

Niezabudowane, objęte 
obszarem rewitalizacji

3,15 zł/m2 3,40 zł/m2

Pozostałe 0,50 zł/m2 0,54 zł/m2

Podatek od nieruchomości – budynki lub ich części
Mieszkalne użytkowe 0,81 zł/m2 0,89 zł/m2

Związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

24,84 zł/m2 25,74 zł/m2

Związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
związanej z obrotem kwali-
fikowanym materiałem 
siewnym

11,62 zł/m2 12,04 zł/m2

Związane z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych

4,87 zł/m2 5,25 zł/m2

Pozostałe 8,05 zł/m2 8,68 zł/m2

Budowle 2% wartości budowli 2% wartości budowli
Opłata od posiadania psów 100 zł zniesiona
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W 2022 r. nadal można ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
Programu „Czyste Powietrze”. Jego głównym celem jest 
wsparcie wymiany przestarzałych pieców grzewczych na urzą-
dzenia bardziej ekologiczne. Wsparcie obejmuje również 
przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
w budynkach.

Do Programu włączyło się kilka banków, które udzielają poży-
czek na sfinansowanie modernizacji. Specjalną ścieżkę, Kredyt 
Czyste Powietrze, uruchomiły następujące placówki:

1. Alior Bank  (od 6.07.2021 r.) 
2. Bank Ochrony Środowiska  (od 6.07.2021 r.) 
3. BNP Paribas Bank Polska (od 27.09.2021 r.) 
4. Credit Agricole Bank Polska  (od 26.10.2021 r.) 

5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 16.12.2021 r.) oraz 
Banki Spółdzielcze z Grupy BPS: 
5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 
5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej 
5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 
5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 
5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej 
5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 
5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Program Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze 

Szanowni Państwo,

informuję, iż od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, 
niższe wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na mocy podjętej w dniu 1 grudnia 
2021 r. Uchwały Nr XXXVIII/339/21 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z 9 grudnia 2021 r. poz. 11409). Uchwała dostępna 
jest na stronie www.bip.mszczonow.pl w zakładce 
Podatki  i opłaty  lokalne  /Rok  2022/  Podatek 
od środków transportowych. 

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. 
zm.) organem właściwym w sprawach podatku 
od środków transportowych jest organ, na terenie 
którego znajduje się miejsce zamieszkania 
lub siedziba podatnika, a w przypadku przed-
siębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, 
na terenie którego znajduje się zakład posiada-
jący środki transportu. Powyższe oznacza, że dla 
określenia właściwości organu istotny jest fakt 
posiadania środka transportowego, a nie to, gdzie 

ma miejsce zamieszkania lub siedzibę jego właści-
ciel.

Zachęcamy zatem podmioty gospodarcze działa-
jące na terenie Gminy do opodatkowania swoich 
pojazdów w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie. 

Przyczyniłoby się to do wzrostu dochodów budżetu 
Gminy, a tym samym do zwiększenia nakładów 
ponoszonych na inwestycje oraz infrastrukturę 
techniczną. Pozwoliłoby to również na zniwe-
lowanie niesprawiedliwości wobec samorządu 
gminnego, na terenie którego swoje siedziby mają 
firmy logistyczne i inne podmioty gospodarcze. 

Mam nadzieję, że nowo podjęta Uchwała obni-
żająca wysokość obowiązujących dotychczas 
stawek spowoduje, że zechcecie Państwo zostać 
podatnikami Gminy Mszczonów w zakresie 
podatku od środków transportowych. 

Z poważaniem
BURMISTRZ MSZCZONOWA

Józef Grzegorz Kurek

WIEŚCI Z RATUSZA

http://www.bip.mszczonow.pl
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Wyrazy głębokiego współczucia  
 

oraz wsparcia i otuchy  
 

w tych najtrudniejszych chwilach  
 

Radnemu Andrzejowi Osińskiemu  
 

z powodu śmierci  
 

Ojca  
 

składają  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski wraz z Radnymi,  

 
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 

Wawruch  
 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Składamy szczere wyrazy współczucia, 
głębokiego żalu i słowa otuchy 

Pani Ewie Osińskiej 
Wicedyrektorowi Miejskiego Przedszkola 

Nr 1 w Mszczonowie 

z powodu śmierci 

Męża 
 

Dyrektor wraz z pracownikami 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie

Wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia 
i pociechy

w obliczu wielkiej straty

Edycie Wiśniewskiej

z powodu śmierci

Taty

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski wraz z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 
Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Jesienią minionego roku gmina Mszczonów rozpoczęła reali-
zację przedsięwzięcia w ramach programu „Dostępna Szkoła”, 
którego głównym celem jest adaptacja placówek oświatowych 
do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -  
w różnych obszarach ich funkcjonowania: architektonicznym, 
technicznym, społecznym i edukacyjnym. Działania będą 
prowadzone w latach 2021-2023.

Na modernizacje dwóch szkół, w Mszczonowie i Wręczy, udało 
się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1,35 mln zł. W ramach 
przedsięwzięcia o nazwie „Szkoła dostępna dla każdego” zlikwi-
dowane zostaną m.in. bariery architektoniczne i techniczne, 
zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, specjalistyczny 
sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz pojazd do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie obejmie:

−	 dostosowanie wejść, klatek schodowych, korytarzy, 
szatni i klas dla uczniów z niepełnosprawnościami,
−	 zakup samochodu do dowozu uczniów z niepełno-
sprawnościami do szkół,
−	 zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy nauko-
wych m.in. komputery, drukarki, monitory interaktywne, 

„Szkoła dostępna dla każdego” 
w gminie Mszczonów

Dofinansowanie
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Badowska Helena Teresa, 83 lata
Bolek Aneta, 24 lata
Broczkowska Elżbieta Teresa, 67 lat
Chęcińska Wanda, 71 lat
Cyganowski Andrzej, 47 lat
Czarnecki Piotr Paweł, 61 lat
Dąbrowski Adam, 58 lat
Dąbrowski Paweł, 31 lat
Dynarowska Maria Krystyna, 72 lata
Fronc Celina, 90 lat
Gapsa Elżbieta, 62 lata
Gargol Elżbieta, 74 lata
Gębska Krystyna Jadwiga, 87 lat
Grabska Marianna Zofia, 83 lata
Guciewski Ryszard, 89 lat
Hil Stanisława Józefa, 87 lat
Jakubiak Marianna, 96 lat
Kaźmierczak Marianna Henryka, 81 lat
Klimkowska Maria Józefa, 88 lat
Kok Tomasz Dariusz, 50 lat
Kopeć Stanisław, 70 lat
Krakowiak Jacek, 48 lat
Krzemińska Helena, 99 lat
Krzęczko Danuta Anna, 78 lat
Kuran Daniela Wacława, 88 lat
Kuran Zofia, 83 lata
Kwaśniewski Marek Mirosław, 57 lat
Lachowicz Jan, 62 lata

Lipiński Zdzisław, 84 lata
Łach Marian Zygfryd, 80 lat
Łoski Jerzy, 67 lat
Nalej Robert, 37 lat
Napierała Grażyna Teresa, 67 lat
Olczak Honorata Jadwiga, 80 lat
Osiński Józef, 92 lata
Paradowski Adolf, 92 lata
Pilarska Jadwiga, 92 lata
Skoneczny Józef, 98 lat
Stojek Arkadiusz Szczepan, 67 lal
Suchecka Katarzyna, 85 lat
Szczepanik Elżbieta Barbara, 82 lata
Szymański Andrzej, 70 lat
Szyszkiewicz Jakub, 30 lat
Szyszko Mieczysław Janusz, 89 lat
Ślubowska Bożena, 63 lata
Trzeciecka Joanna Urszula, 82 lata
Widawski Jerzy Eugeniusz, 71 lat
Wiercińska Anna Helena, 85 lat
Witkowska Halina, 88 lat
Wojnarowicz Wiesław Franciszek, 63 lata
Wrzodak Bronisław, 79 lat
Wylezińska Agnieszka, 50 lat
Zdzieszyńska Janina, 82 lata
Zdzieszyński Grzegorz 57 lat
Zgórzak Sławomir Andrzej, 59 lat

Śmierć często przychodzi tak niespodziewanie, że niejednokrotnie nie zdążymy 
nawet pożegnać swoich znajomych. W tej kronice informujemy o zmarłych 
z terenu gminy, których zgony nastąpiły w okresie 1.11.2021-31.01.2022 r.

ODESZLI…

programy multimedialne, e-czytniki, e-booki, stanowiska 
z możliwością regulacji wysokości siedziska i blatu, w którym 
dodatkowo będzie można zmienić kąt nachylenia,
−	 zakup systemów do treningu słuchowego, powięk-
szalników, wyposażenia do kącików wyciszenia oraz innych 
pomocy do rewalidacji i wsparcia psychologiczno-pedago-
gicznego,
−	 szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla kadry peda-
gogicznej i niepedagogicznej,
−	 dostosowanie stron internetowych.

Program „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację 
Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regional-
nego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – 
program Dostępność Plus. Granty na poprawę dostępności szkół 
są tylko jednym z jego elementów. Program oferuje placówkom 
edukacyjnym także m.in. narzędzie do samodzielnej diagnozy 
przystosowań dla osób niepełnosprawnych, audyty a także 
szkolenia i doradztwo.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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Odpowiedź na to pytanie, niestety, nie jest prosta. Wszyscy 
chcielibyśmy żyć w świecie bez smogu i oddychać powietrzem 
niezanieczyszczonym żadnymi pyłami. Prawo umożliwia samo-
rządom działania zmierzające do ograniczenia zjawiska emisji. 
Kompetencje w tym zakresie dość jasno przedstawia nowe-
lizacja Prawa ochrony środowiska, czyli tzw. ustawa antysmo-
gowa.

Pierwsza z możliwości dotyczy przede wszystkim samorządów 
wojewódzkich. Mogą one podejmować tzw. uchwały antysmo-
gowe, wprowadzające ograniczenia lub nawet zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Uchwałę taką podjął również Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego a obowiązuje ona już od 11 listopada 2017 r. Zgodnie 
z tym dokumentem do końca 2022 r. konieczna jest wymiana 
pieców niespełniających wymagań ekoprojektu, czyli bezklaso-
wych (tzw. „kopciuchów”). W 2020 r. w gminie przeprowadzono 
inwentaryzację źródeł ciepła, która wykazała, że na terenie 
Ziemi Mszczonowskiej wciąż funkcjonuje 1 837 takich pieców. 
Dalsze korzystanie z pieca na węgiel lub drewno niespełnia-
jącego wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 

303-5:2012 w 2023 r. będzie zagrożone mandatem do 500 zł 
lub grzywną do 5 000 zł.

Najistotniejszym działaniem, które zgodnie z prawem samo-
rząd gminny może podjąć w celu poprawy jakości powietrza, 
jest dofinansowywanie wymiany starych pieców. Od 2016 r. 
mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej mogą ubiegać się o dotację 
celową w wysokości 50% kosztów (maks. 4 tys. zł) realizacji 
inwestycji, która dotyczy wymiany pieca węglowego na kocioł 
gazowy, olejowy lub elektryczny. W 2018 r. katalog urządzeń 
poszerzono o kocioł c.o. zgazowujący drewno (holzgas) i pompę 
ciepła, w przypadku której dofinansowanie jest wyższe i wynosi 
maksymalnie 8 tys. zł.

Mieszkańcy chętnie korzystają z dotacji na modernizacje 
kotłowni. W 2021 r. na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano 
70 tys. zł. Z uwagi na duże zainteresowanie (27 złożonych wnio-
sków) kwotę ten dwukrotnie zwiększano. Łącznie w 2021 r. dofi-
nansowania dla mieszkańców wyniosły ok. 260 tys. zł a przeka-
zano je 80 gospodarstwom domowym. Bieżący rok dopiero się 
rozpoczął, a liczba wniosków o wsparcie modernizacji kotłowni 
wynosi już 34. Kwota, jaką w budżecie zarezerwowano na dofi-
nansowanie, to 120 tys. zł.

Mszczonowski samorząd pomaga również w pozyskaniu 
wsparcia z rządowego Programu Czyste Powietrze. W Urzę-
dzie Miejskim funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsulta-
cyjny, w którym oprócz uzyskania niezbędnej wiedzy, można 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

W 2021 r. rozpoczęła się budowa zakładu produkcyjnego firmy 
Corning Optical Communications Polska, który funkcjonował 
będzie przy ul. Tarczyńskiej w Mszczonowie. Nowa fabryka 
światłowodów, należąca do amerykańskiej firmy, zostanie 
oddana do użytku w 2022 r. Mszczonowski zakład Corning 
będzie jednym z największych tego typu w Unii Europejskiej. 
Dzięki produkowanym w nim włóknom światłowodowym firma 
zaspokoi wciąż rosnący popyt na to medium transmisyjne.

Corning Optical Communications to amerykańska firma 
o zasięgu międzynarodowym, która zajmuje się produkcją 
specjalistycznego szkła, ceramiki a także innych materiałów 
wykorzystywanych przez nowe technologie. Szczególną dzie-
dziną jej działalności jest zaawansowana optyka. Produkty, 
które tworzy przedsiębiorstwo, są wykorzystywane w prze-
myśle i nauce na całym świecie.

Firma powstała w 1851 r. jako Corning Glass Works i nazwę 
tę nosiła do 1989 r. Od tego momentu znana jest pod nazwą 
Corning Incorporated. Polska część, spółka Corning Optical 
Communications, jak wskazuje sama nazwa, projektuje i produ-

kuje kable światłowodowe, które są wykorzystywane w komu-
nikacji na całym świecie.

Corning jest liderem rozwiązań optycznych. Właśnie ta firma 
opracowała pierwszy światłowód do przesyłania impulsów 
świetlnych na duże odległości, który jest podstawą dzisiej-
szej telekomunikacji. Corning dostarczył również półfabrykat 
ze szkła do konstrukcji legendarnego teleskopu Hubble’a, który 
w 1990 r. został wyniesiony na orbitę okołoziemską. W przed-
siębiorstwie produkuje się także szkło Gorilla Glass, używane 
w smartfonach, smartwatchach i telewizorach smart. Sam 
polski dział Badań i Rozwoju zarejestrował już ponad 50 między-
narodowych patentów.

Dagmara Bednarek, GCI

Innowacje

Innowacyjny zakład Corning

Jak poprawić jakość powietrza 
w gminie?

Ochrona środowiska
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Z ŻYCIA GMINY

także złożyć wniosek o dofinansowanie, a potem o płatność. 
W minionym roku z pomocą pracowników ratusza wypeł-
niono 32 wnioski, które zostały przekazane do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trosce o środowisko samorząd może prowadzić również 
akcje edukacyjno-informacyjne. Miniony rok przyniósł kilka 
działań właśnie w tym zakresie. Wszyscy sołtysi otrzymali infor-
macje o obowiązkach mieszkańców województwa mazowiec-
kiego związanych z ochroną powietrza, które mieli przekazać 
członkom swoich społeczności. Przygotowane przez Urząd 
ulotki były także kolportowane podczas zbiórki odpadów. 

Akcja edukacyjna obejmowała również bezpośrednie spotkania 
przedstawiciela Wydziału Gospodarki Gminnej z mieszkańcami. 
Pracownik Urzędu Miejskiego podczas spotkań z sołtysami 
oraz z mieszkańcami Osuchowa, Wręczy i Piekar, przekazywał 
informacje na temat ochrony powietrza, konieczności wymiany 
pieców oraz możliwych do pozyskania dofinasowań, a także 
mówił o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.

Wiadomości dotyczące ochrony środowiska odnaleźć można 
również na stronie internetowej gminy Mszczonów. Zamiesz-
czono na niej materiały dotyczące obowiązków mieszkańców 
w zakresie uchwały antysmogowej woj. mazowieckiego, a także 
działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu 
Czyste Powietrze. Do informowania mieszkańców wykorzy-
stywany jest również Gminny System Powiadamiania SMS. 
W grudniu minionego roku do prawie tysiąca osób została 
wysłana wiadomość z przypomnieniem o konieczności wymiany 

pieców bezklasowych do końca 2022 r. i informacją o wsparciu 
dla osób, które chcą skorzystać z Programu Czyste Powietrze. 
Informacja o tej samej treści zawarta była w pismach wysłanych 
do właścicieli nieruchomości 548 (z tego 125 na terenie miasta).

Samorządy mogą walczyć o czyste powietrze także poprzez 
kontrole pieców, które są prowadzone w oparciu o przepisy 
ochrony środowiska. W ciągu minionych dwunastu miesięcy 
pracownicy Urzędu przeprowadzili 38 (28 na terenie wiej-
skim) kontroli nieruchomości pod kątem sprawdzenia wyko-
rzystywanego źródła ciepła i spalanych paliw. W ich trakcie 
właściciele nieruchomości informowani są o istniejących 
na terenie województwa mazowieckiego przepisach uchwały 
antysmogowej i Programu Ochrony Powietrza, w tym 
o obowiązkach związanych z wymianą pieców. W trakcie kontroli 
przekazywane są też materiały promocyjno-informacyjne 
Programu Czyste Powietrze. 

Działania takie nie są, niestety, tak efektywne, jak mogłoby się 
wydawać, ponieważ bardzo trudno jest udowodnić właścicie-
lowi nieruchomości łamanie przepisów ochrony środowiska. 
Dodatkowo, pracownicy Urzędu Miejskiego podczas kontroli 
posiadają uprawnienia prawie takie same, jak straż miejska. 
Z jednym wyjątkiem. Polskie prawodawstwo nie zezwala 
im na nakładanie mandatów, co, niestety, wpływa na znacznie 
mniejszą dotkliwość kontroli dla gospodarstw spalają-
cych odpady a urzędnikom uniemożliwia skuteczną walkę 
ze smogiem.

Urząd Miejski w Mszczonowie
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Z  nowym  prezesem  OSP  Bobrowce  Dariuszem  Melonem 
rozmawia Mateusz Milczarek. 

W OSP Bobrowce wstąpił nowy duch. Można zaobserwować 
odbudowę struktur jednostki. Druhowie i druhny rozpoczęli 
prawdziwą batalię o dostęp do szkoleń i pozyskanie nowego, 
specjalistycznego sprzętu. Skąd ta chęć do działania?
Od kilku miesięcy funkcjonuje nowy Zarząd OSP Bobrowce. 
Mam zaszczyt stać na jego czele. Udało się pozyskać prężną 
grupę młodych ludzi, którzy są wyjątkowo chętni do dzia-
łania. Ostatnie lata upływały pod znakiem modernizacji miej-
scowej strażnicy, za co jesteśmy wdzięczni naszym poprzed-
nikom, a także władzom samorządowym. Niestety, możliwości 
bojowe wcześniejszego składu nie były imponujące. Chcemy 
to poprawić. Żyjemy w niespokojnych czasach i strażacy ochot-
nicy coraz częściej występują w roli wszechstronnych ratow-
ników. Bobrowce i okolice zasługują na to, aby dysponować 
taką sprawną służbą na swoim terenie. Jako nowy prezes jestem 
zwolennikiem inwestowania w budowanie sprawności i podno-
szenie umiejętności strażaków. Liczę, że niebawem dorównamy 
poziomem wyszkolenia sąsiednim jednostkom. 

Jakiego sprzętu brakuje jednostce? 
Potrzebujemy nowych mundurów, aparatów ochrony dróg 
oddechowych, sprawnego, dobrze wyposażonego samochodu 
gaśniczego… Potrzeby sprzętowe są olbrzymie. Na pewno 
nie uda się wszystkiego pozyskać w jeden rok. Ufam jednak, 
że w przeciągu całej kadencji znacząco poprawimy naszą 
bazę sprzętową. Potrzeby mundurowe są priorytetem. Stare 
mundury są zdekompletowane i rozmiarowo nie pasują nowym 
członkom. Wspomniane aparaty dróg oddechowych to sprzęt 
niezbędny przy akcjach gaśniczych, ponieważ z płonących 
obiektów wydobywają się różne toksyny. Potrzebujemy tych 
aparatów chociażby dla tzw. pierwszej roty i jej zabezpieczenia. 
Nasz samochód gaśniczy wymaga doposażenia w nowe węże, 
prądownicę oraz całą masę innego osprzętu. 

Na wszystko są potrzebne pieniądze, a wy nie zamierzacie 
jedynie wyciągać rąk po dotacje i dofinansowania, ale wpadli-
ście na pomysł, jak sami możecie je zarobić. 
Zgadza się. Pierwszym pomysłem było wydrukowanie kalen-
darza OSP, z którego zysk wesprze budżet jednostki. Taki 
terminarz powstał i wciąż jeszcze jest kolportowany. Ta kalen-
darzowa inicjatywa wyzwoliła natomiast w naszych członkach 
olbrzymią chęć działania i tak zrodziła się kolejna idea założenia 
na Fb grupy „AKCJA-LICYTACJA”. Ma ona już obecnie ponad 
440 członków. Dzięki niej wciąż pozyskujemy dodatkowy grosz 
na tak potrzebne zakupy sprzętu. Każdy może podarować naszej 
jednostce jakąś rzecz, usługę lub pomysł, który da się spie-

niężyć. Taki podarunek dla OSP Bobrowce jest sprzedawany/
licytowany za pośrednictwem grupy. Zaangażowaliśmy się też 
w zbiórki złomu. Niemalże w każdym gospodarstwie zalega coś 
metalowego, co jest zupełnie zbędne. My ten złom pozysku-
jemy w postaci darowizny. Sami go odbieramy własnym samo-
chodem, a następnie odwozimy na skup. To też zasila budżet 
jednostki. 

Jak widać pomysłów druhom nie brakuje i ciężkiej pracy też 
się nie boicie. Załadunek i transport złomu na pewno wymaga 
niemałego wysiłku. Czy wspierają was tylko mieszkańcy 
Bobrowiec i okolicy?
Przede wszystkim liczyliśmy i wciąż liczymy na naszych sąsiadów 
- ludzi bezpośrednio związanych z terenem Bobrowiec. Z zado-
woleniem jednak stwierdzam, że zainteresowane akcjami - licy-
tacjami są też osoby z dość odległych miejscowości. To dobrze, 
że trafiamy z akcją poza granice wsi i gminy, ale zdaję sobie 
sprawę, że na dłuższą metę musimy polegać na lokalnej społecz-
ności. W końcu to naszym mieszkańcom chcemy zapewnić jak 
najlepszą opiekę ratowniczą. Przede wszystkim im zamierzamy 
służyć. 

W wielu miejscowościach lokalnym strażom przychodzi 
z pomocą tzw. fundusz sołecki. 
Na pewno będziemy się starali przekonać znajomych i przyja-
ciół, aby przy wyborze przeznaczenia dla funduszu sołeckiego 
nie zapomnieli o miejscowej OSP. 

Jakie rzeczy trafiły dotychczas na grupę „Akcja-Licytacja”? 
Trudno je wszystkie wymienić. Naprawdę ludzka inwencja nie 
zna granic. W okresie przedświątecznym prawdziwym hitem 
okazały się choinki. Bobrowce to prawdziwe zagłębie takich 
drzewek. Po co kupować choinkę z dalekich plantacji, a nawet 
spoza naszego kraju, skoro na miejscu mamy tyle wspania-
łych upraw. Można przyjechać na miejsce, wybrać sobie wciąż 
rosnące, świeże drzewko, wpłacić odpowiednią sumę daro-
wizny na OSP i mamy choinkę na święta w formie ciętej, a nawet 
w doniczce – w zależności od tego, kto ma jakie potrzeby. 

Druh prezes wspominał o samochodzie gaśniczym jednostki, 
wymagającym doposażenia. Jakim autem dysponuje OSP 
Bobrowce? 

OSP Bobrowce – wracamy 
do działania 

OSP
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Mamy ciężki samochód gaśniczy JELCZ z 1988 roku, który piesz-
czotliwie zwiemy „dziadkiem”. To wciąż sprawne auto, ale jego 
gabaryty sprawiają, że nie do każdej akcji wydaje się być opty-
malnym pojazdem. Dlatego też dostrzegam potrzebę pozyskania 
dla jednostki także lekkiego samochodu pożarniczego, który 
służyłby do wyjazdów do podtopień, do usuwania powalonych 
drzew i różnego rodzaju innych, mniej poważnych interwencji. 

Jak liczna jest jednostka z Bobrowiec? 
Mamy 38 strażaków. Dwadzieścia osób z tego grona to ochot-
nicy w takim wieku i o takim stopniu sprawności, iż mogą brać 
udział w akcjach ratowniczych. Odczuwamy głód szkoleń, aby 
ze wspomnianej grupy jak najwięcej druhów i druhen nabyło 
uprawnienia specjalistyczne. Mamy obietnicę burmistrza 
Mszczonowa dotyczącą wsparcia naszych aspiracji szkolenio-

wych. Liczymy na współpracę z samorządem. Chcemy jak najle-
piej służyć lokalnej społeczności. W tym roku z powodu braków 
kadrowych byliśmy wyłączeni z akcji ratowniczo-gaśniczych. 
Liczę, że szybko wrócimy do gry i znowu staniemy się jednostką 
czynną – gotową do działania. OSP Bobrowce powstała w 1956 r. 
Przed nami szacowne 70-lecie. Tradycja zobowiązuje do tego, 
aby nie zaprzepaścić dorobku naszych poprzedników. 

W jakim stanie jest strażnica jednostki?
Przez ostatnie 15 lat strażnica przeszła gruntowny remont. Jest 
to solidny obiekt, który zabezpiecza potrzeby jednostki. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo. 

Spotkanie opłatkowe Zarządu Gminnego OSP Mszczonów 
odbyło się w piątek, 10 grudnia, w nowo pobudowanej siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo. Uczest-
niczyli w nim przedstawiciele Zarządów wszystkich jednostek 
strażackich, działających na terenie gminy, kapelan strażaków 
ks. kanonik Sławomir Tulin oraz burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. 

Wszystkich przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu 
Gminnego druh Waldemar Suski. Następie głos zabrał burmistrz 
Kurek. Podziękował on strażakom ochotnikom za cały rok ich 
ofiarnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Przybliżył też 
zebranym plany inwestycyjne, dotyczące remontów strażnic 
oraz zakupu nowego sprzętu dla jednostek OSP. 

Po wystąpieniu zaproszonego samorządowca ksiądz kapelan 
zaproponował odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy”. Gdy 
tylko umilkł świąteczny śpiew ksiądz Sławomir Tulin odczytał 
słowa Ewangelii, dotyczące Narodzenia Pańskiego. 

Kolejnym punktem spotkania było podzielenie się opłatkiem. 
Wigilijny wieczór druhowie wykorzystali ponadto do wymiany 
uwag na temat działalności poszczególnych jednostek i ich 
współpracy z samorządem. 

Ten rok był dla strażaków wyjątkowy z racji wykonanych inwe-
stycji i pozyskania specjalistycznego sprzętu. Prowadzone są 
obecnie rozbudowy strażnic OSP Zbiroża i Piekary. Na budowę 
OSP Piekary gmina otrzymała dotację od Marszałka Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego w kwocie 1,5 mln zł. Zakończyły się prace 
modernizacyjne remizy w Grabcach Towarzystwo. Na przyszły 
rok zaplanowana została częściowa termomodernizacja Domu 
Strażaka w Mszczonowie (część od strony ratusza). Prezes 
Zarządu Gminnego Waldemar Suski czynnie zabiega o to, aby 
w planach władz samorządowych uwzględniane były potrzeby 
szkoleniowe i modernizacyjne wszystkich jednostek OSP. 

MM

Wigilijny wieczór Zarządu Gminnego 
OSP Mszczonów

OSP
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Druh Waldemar Suski został ponownie wybrany prezesem 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Zjazd delegatów, 
na którym dokonano wyboru nowych władz Oddziału Powiato-
wego, odbył się 22 stycznia w siedzibie OSP Bartniki. W skład 
Zarządu oprócz wspomnianego na wstępie druha prezesa 
weszli ponadto: Krzysztof Sobczyk (wiceprezes), Łukasz Iwański 
(wiceprezes), Marek Leja (wiceprezes), Tomasz Nowakowski 
(sekretarz), Krzysztof Bodecki (skarbnik), Andrzej Iwański, 
Rafał Szczepański, Ewa Plewka, Artur Szczepanik, Krzysztof 
Pupecki, Albert Bogusiewicz oraz dodatkowych trzech członków 
- ks. Sławomir Tulin (kapelan OSP), brygadier Tomasz Cybul 
(komendant powiatowy PSP w Żyrardowie) i Piotr Krawczyk. 

Komisję Rewizyjną tworzą: Danuta Banaszkiewicz (przewod-
nicząca), Janusz Legięcki (zastępca przewodniczącej), Tomasz 
Rokwisz (sekretarz) i Błażej Zawadzki. Delegatem na Zjazd 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrano druha Łukasza 
Iwańskiego (nowo wybrany wiceprezes Zarządu). Natomiast 
przedstawicielem do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP został  
druh Krzysztof Sobczyk (nowo wybrany wiceprezes).

Nim dokonano wyboru nowych władz delegaci przyjęli spra-
wozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także 
sprawozdanie finansowe za okres właśnie zakończonej, pięcio-
letniej kadencji. 

Obecnym na obradach członkom starego Zarządu prezes 
Suski i wiceprezes Sobczyk wręczyli specjalnie przygotowane 
pisemne podziękowania za owocną współpracę. 

Ostatnie pięć lat było wyjątkowym wyzwaniem dla strażaków 
ochotników. Dwuletnia pandemia nie tylko dołożyła im pracy, 
ale jednocześnie ograniczyła możliwości szkoleniowe. Strażacy 
nie organizowali też w tym czasie tradycyjnych zawodów spor-
towo-pożarniczych ani konkursów o tematyce p.poż. Trudny 
okres okazał się jednak najlepszym sprawdzianem tego, jak 
struktury OSP sprawdzają się w ekstremalnych sytuacjach. 
Jak wynikało ze złożonego sprawozdania prezesa Waldemara 
Suskiego, egzamin ten został zaliczony na piątkę. Inicjatywą 
wykazywali się pojedynczy druhowie, całe jednostki, a także 
ich Zarządy oraz Zarząd Powiatowy. Właśnie dlatego jego człon-
kowie ponownie zostali obdarzeni zaufaniem w trakcie przepro-
wadzonych wyborów. 

Na zakończenie Zjazdu gratulacje nowym władzom Oddziału 
Powiatowego złożył osobiście zastępca komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie kapitan Marek Krawczyk. 

MM

OSP

Prezes wybrany na kolejną kadencję

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Nazwa przewoźnika: PKS Grodzisk Mazowiecki Sp.z o.o             Rozkład ważny od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. 
 
Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki Chełmońskiego 33 
    
Nazwa linii komunikacyjnej:   MSZCZONÓW RYNEK   -  OSUCHÓW P. ADAMÓWEK KAPLICZKA 
    
Organizator:  Gmina Mszczonów     
ul. Plac Piłsudskiego 1     
96-320 Mszczonów

 S Oznaczenie kursu:   
Nr Przystanek Odl. km
1 07:22 MSZCZONÓW RYNEK
2 07:25 MSZCZONÓW SZKOŁA 0,50 0,5
3 07:26 MSZCZONÓW MAKLAKIEWICZA 0,70 1,2
4 07:31 SOSNOWICA 2,60 3,8
5 07:34 BADOWO  DAŃKI 1,40 5,2
6 07:37 ADAMÓWEK KAPLICZKA 1,20 6,4
7 07:40 BADÓW I 0,80 7,2
8 07:42 BADÓW II 0,60 7,8
9 07:46 BADÓW III 0,70 8,5

10 07:50 PIEKARY 2,40 10,9
11 08:03 ZIMNICE I 1,80 12,7
12 08:05 ZIMNICE II 1,70 14,4
13 08:07 OSUCHÓW 1,50 15,9

Oznaczenia:        
S - kursuje w dni nauki szkolnej    
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.      

   
Nazwa linii komunikacyjnej:    
MSZCZONÓW RYNEK - LUTKÓWKA P. BADOWO-DAŃKI, ZIMNA WODA

 S Oznaczenie kursu:   
Nr Przystanek Odl. km
1 16:10 MSZCZONÓW RYNEK 0,00 0
2 16:12 MSZCZONÓW MAKLAKIEWICZA 1,20 1,2
3 16:17 BADOWO-MŚCISKA 2,60 3,8
4 16:20 BADOWO  DAŃKI 1,40 5,2
5 16:26 ZIMNA WODA 4,80 10
6 16:29 LUTKÓWKA DRUGA 1,00 11
7 16:31 CHUDOLIPIE 1,30 12,3
8 16:33 LUTKÓWKA SZKOŁA 1,50 13,8

         
Oznaczenia:        
S - kursuje w dni nauki szkolnej       
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.      

Z ŻYCIA GMINY
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SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

   
Nazwa linii komunikacyjnej: MSZCZONÓW RYNEK -  MSZCZONÓW SZKOŁA   P. GURBA, GĄBA 
      

 S Oznaczenie kursu:   S S
Nr  Przystanek Odl. km   
1 06:57 MSZCZONÓW RYNEK 0 15:12 16:37
2 07:00 GURBA 3,70 3,7 15:02 16:27
3 07:02 GURBA UL. GŁOWNA 14 1,10 4,8 14:59 16:24
4 07:04 SZELIGI 1,80 6,6 14:57 16:22
5 07:07 POWĄZKI 4,10 10,7 14:54 16:19
6 07:08 ADAMOWICE 0,60 11,3 14:52 16:17
7 07:09 ADMOWICE UL. KOMINKOWA 1,70 13 14:51 16:16
8 07:10 GĄBA I 1,10 14,1 14:50 16:15
9 07:11 GĄBA II 0,50 14,6 14:47 16:12

10 07:13 BADÓW 2,10 16,7 14:45 16:10
11 07:14 ADAMÓWEK KAPLICZKA 1,00 17,7 14:44 16:09
12 07:15 BADOWO  DAŃKI 1,00 18,7 14:42 16:07
13 07:17 SOSNOWICA 0,90 19,6 14:40 16:05
14 07:20 MSZCZONÓW MAKLAKIEWICZA 3,30 22,9 14:37 16:02
15 07:22 MSZCZONÓW SZKOŁA 1,10 24 14:35 16:00

           
Oznaczenia:          
S - kursuje w dni nauki szkolnej         
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.       

Nazwa linii komunikacyjnej:   MSZCZONÓW RYNEK  -  BOBROWCE P. ZIMNICE   
        

 S S Oznaczenie kursu:   S S
Nr Przystanek Odl. Kod km
1 6:37 12:18 MSZCZONÓW RYNEK 0 11:30 15:53
2 6:33 12:14 WYMYSŁÓW 2,30 2,30 11:34 15:57
3 6:31 12:12 BADÓW I 1,20 3,50 11:36 15:59
4 6:30 12:11 BADÓW II 0,60 4,10 11:37 16:00
5 6:28 12:08 BADÓW III 0,70 4,80 11:40 16:03
6 6:26 12:06 PIEKARY 2,40 7,20 11:42 16:05
7 6:24 12:03 ZIMNICE I 1,80 9,00 11:45 16:08
8 6:22 12:01 ZIMNICE II 1,70 10,70 11:47 16:10
9 6:20 11:59 OSUCHÓW 1,50 12,20 11:49 16:12

10 6:18 11:57 OSUCHÓW II 0,90 13,10 11:51 16:14
11 6:17 11:56 SUSZENIEC 3,90 17,00 11:52 16:16
12 6:16 11:55 BOBROWCE 0,90 17,90 11:53 16:18
13 6:15 11:54 BOBROWCE I 0,50 18,4 11:54 16:20

            
Oznaczenia:          
S - kursuje w dni nauki szkolnej          
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.        
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Nazwa linii komunikacyjnej:   MSZCZONÓW RYNEK  -  MSZCZONÓW SZKOŁA P. GRABCE 
   

 S Oznaczenie kursu:   S
Nr  Przystanek Odl. km  
1 06:55 MSZCZONÓW RYNEK 0,00 0,00 15:13
2 06:58 LUBLINÓW 2,00 2,00 15:10
3 07:00 MARKÓW TOWARZYSTWO 1,00 3,00 15:08
4 07:03 ZDZIESZYN 2,00 5,00 15:05
5 07:05 GRABCE WRĘCKIE 1,00 6,00 15:03
6 07:07 GRABCE WRĘCKIE SKRZYŻOWANIE 1,00 7,00 15:01
7 07:09 GRABCE TOWARZYSTWO 1,00 8,00 14:59
8 07:11 GRABCE TOWARZYSTWO PRZY NR 4 1,00 9,00 14:57
9 07:21 NOWY DWOREK 8,00 17,00 14:47

10 07:24 OLSZÓWKA 2,00 19,00 14:44
11 07:26 WRĘCZA 1,00 20,00 14:42
12 07:29 ŚWINICE 2,00 22,00 14:39
13 07:33 MSZCZONÓW SZKOŁA 3,00 25,00 14:35

           
Oznaczenia:        
S - Kursuje w dni nauki szkolnej       
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.  

    
Nazwa linii komunikacyjnej:   PIEKARY SZKOŁA - PIEKARY SZKOŁA P. OSUCHÓW SZKOŁA  
       

 Oznaczenie kursu:   S
Nr Przystanek Odl. km  
1 PIEKARY SZKOŁA 0,00 0 12:40
2 ZIMNICE OGRODOWA/PIĘKNA 0,80 0,80 12:41
3 ZIMNICE PIEKARSKA/WIOSENNA 0,90 1,70 12:43
4 ZIMNICE DĄB 1,00 2,7 12:45
5 OSUCHÓW SZKOŁA 2,20 4,9 12:48
6 BOBROWCE 3,60 8,5 12:53
7 OSUCHÓW SZKOŁA 4,00 12,5 12:59
8 OSUCHÓW KAPLICZKA 0,50 13 13:00
9 OSUCHÓW OSP 0,40 13,4 13:01

10 STRZYŻE 2,00 15,4 13:04
11 PIEKARY SZKOŁA 2,90 18,3 13:08

 
Oznaczenia:         
S - Kursuje w dni nauki szkolnej        
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.       
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Nazwa linii komunikacyjnej:  
LUTKÓWKA SZKOŁA - LUTKÓWKA SZKOŁA P. NOSY PONIATKI, ZBIROŻA       
 

 Oznaczenie kursu:   S,1,2,5 S,3,4 S
Nr Przystanek Odl. km    
1 LUTKÓWKA SZKOŁA 12:45 13:40 14:40
2 NOSY PONIATKI UL.GŁÓWNA 20 2,10 2,10 12:48 13:43 14:43
3 NOSY PONIATKI UL.GŁÓWNA 51 0,70 2,80 12:49 13:44 14:44
4 BRONISŁAWKA 1,00 3,80 12:51 13:46 14:46
5 LUTKÓWKA UL.DŁUGA/PIASKOWA 2,80 6,60 12:54 13:49 14:49
6 PETRYKOZY 4,50 11,10 13:00 13:55 14:55
7 LASEK 2,40 13,50 13:03 13:58 14:58
8 LUTKÓWKA SZKOŁA 3,20 16,70 13:07 14:02 15:02
9 CHUDOLIPIE 1,10 17,80 13:09 14:04 15:04

10 ZIMNA WODA 2,20 20,00 13:12 14:07 15:07
11 ZBIROŻA 2,30 22,30 13:15 14:10 15:10
12 MARIANKA LIPOWA 11 1,70 24,00 13:17 14:12 15:12
13 MARIANKA LIPOWA/GRANICZNA 0,80 24,80 13:18 14:13 15:13
14 BRONISŁAWÓW MSZCZON GŁÓWNA 40 1,40 26,20 13:20 14:15 15:15
15 BRONISŁAWÓW MSZCZON GŁÓWNA 14 0,40 26,60 13:21 14:16 15:16
16 BADOWO MSCISKA PEKABEX 1,20 27,80 13:23 14:18 15:18
17 BADOWO DAŃKI 1,30 29,10 13:25 14:20 15:20
18 OSUCHÓW 6,40 35,50 13:33 14:28 15:28
19 LUTKÓWKA SZKOŁA 4,20 39,7 13:39 14:34 15:34

            

Oznaczenia:          
S - Kursuje w dni nauki szkolnej          
1 - kursuje w poniedziałki w dni nauki szkolnej          
2 - kursuje we wtorki w dni nauki szkolnej      
3 - kursuje w środy w dni nauki szkolnej      
4 - kursuje w czwartki w dni nauki szkolnej      
5 - kursuje w piatki w dni nauki szkolnej      
      
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.       

     
Nazwa linii komunikacyjnej:   PIEKARY SZKOŁA  - PIEKARY SZKOŁA P. ZIMNICE   
       

 Oznaczenie kursu:   S S
Nr Przystanek Odl. km   
1 PIEKARY SZKOŁA 0,00 0 07:40 14:30
2 ZIMNICE OGRODOWA/PIĘKNA 0,80 0,80 07:41 14:31
3 ZIMNICE PIEKARSKA/WIOSENNA 0,90 1,70 07:43 14:33
4 ZIMNICE DĄB 1,00 2,7 07:45 14:35
5 ZIMNICE SAD 1,20 3,9 07:48 14:38
6 PIEKARY SZKOŁA 4,10 8 07:54 14:40

Oznaczenia:          
S - kursuje w dni nauki szkolnej
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.       
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Nazwa linii komunikacyjnej:  
OSUCHÓW STRAŻ - OSUCHÓW SZKOŁA P. BOBROWCE, BRONISŁAWKA    
   

 Oznaczenie kursu:   S
Nr Przystanek Odl. km  
1 OSUCHÓW STRAŻ 0,00 0,00 06:50
2 STRZYŻE 2,20 2,20 06:54
3 LUTKÓWKA KOLONIA 3,00 5,20 06:58
4 LUTKÓWKA 1,80 7,00 07:01
5 BRONISŁAWKA 3,00 10,00 07:03
6 NOSY PONIATKI UL. GŁÓWNA 51 1,10 11,10 07:04
7 NOSY PONIATKI UL. GŁÓWNA 20 0,80 11,90 07:08
8 LUTKÓWKA SZKOŁA 2,20 14,10 07:18
9 CHUDOLIPIE 2,70 16,80 07:19

10 PETRYKOZY 1,00 17,80 07:20
11 LASEK 2,20 20,00 07:25
12 LUTKÓWKA SZKOŁA 2,80 22,80 07:30
13 OSUCHÓW STRAŻ 3,60 26,40 07:35
14 OSUCHÓW SZKOŁA 1,60 28,00 07:40
15 OSUCHÓW II 1,40 29,40 07:42
16 SUSZENIEC 2,90 32,30 07:43
17 BOBROWCE UL. MSZCZONOWSKA/WIŚN 1,80 34,10 07:44
18 BOBROWCE SZKOŁA 1,10 35,20 07:45
19 BOBROWCE II 0,20 35,40 07:46
20 MAŁACHOWSCZYZNA UL. MSCZON/WIŚN 0,30 35,70 07:50
21 MAŁACHOWSCZYZNA UL.STRAŻACKA 1 0,40 36,10 07:55
22 BOBROWCE OSP 0,50 36,60 08:00
23 BOBROWCE SZKOŁA 1,10 37,70 08:02
24 BOBROWCE UL. MSZCZONOWSKA/WIŚN 0,80 38,50 08:06
25 SUSZENIEC 2,60 41,10 08:07
26 OSUCHÓW II 0,60 41,70 08:08
27 OSUCHÓW SZKOŁA 1,1 42,80 08:10

           
Oznaczenia:        
S - kursuje w dni nauki szkolnej 
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów. 

Nazwa linii komunikacyjnej:   PIEKARY SZKOŁA -  PIEKARY SZKOŁA P. STRZYŻE   
     

 Oznaczenie kursu:   S
Nr Przystanek Odl. km  
1 PIEKARY SZKOŁA 0,00 0 14:05
2 STRZYŻE LASEK 2,70 2,70 14:08
3 STRZYŻE BIAŁKI 0,70 3,40 14:10
4 PIEKARY SZKOŁA 3,50 6,9 14:15

         
Oznaczenia:         
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.       
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Nazwa linii komunikacyjnej:   PIEKARY -  KOWIESOWO - PIEKARY
      

 Oznaczenie kursu:   S S S
Nr Przystanek Odl. km    
1 PIEKARY 0,00 0,00 07:15 13:40 14:40
2 LINDÓW DŁUGA 2 1,00 1,00 07:17 13:42 14:42
3 LINDÓW DŁUGA 112 3,40 4,40 07:22 13:47 14:47
4 KOWIESOWO WRZOSOWA/TOPOLOWA 4,30 8,70 07:27 13:52 14:52
5 KOWIESOWO TOPOLOWA/SPOKOJNA 0,70 9,40 07:28 13:53 14:53
6 KOWIESY UL. LEŚNA 0,80 10,20 07:29 13:54 14:54
7 PIEKARY 3,30 13,50 07:33 13:58 14:58

            
Oznaczenia:          
S - Kursuje w dni nauki szkolnej   
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.    

Nazwa linii komunikacyjnej:  
MSZCZONÓW SZKOŁA -  MSZCZONÓW SZKOŁA P. GURBA, PIEKARY, SOSNOWICA   
  

 S Oznaczenie kursu:   
Nr  Przystanek Odl. km
1 12:50 MSZCZONÓW SZKOŁA 0
2 12:53 GURBA 3,70 3,7
3 12:54 GURBA UL. GŁOWNA 14 1,10 4,8
4 12:56 SZELIGI 1,80 6,6
5 13:00 POWĄZKI 4,10 10,7
6 13:01 ADAMOWICE 0,60 11,3
7 13:02 ADAMOWICE UL. KOMINKOWA 1,70 13
8 13:03 GĄBA I 1,10 14,1
9 13:04 GĄBA II 0,50 14,6

10 13:06 BADÓW 2,10 16,7
11 14:00 PIEKARY SZKOŁA 3,60 20,3
12 14:02 BADÓW III 1,20 21,5
13 14:03 BADÓW II 0,80 22,3
14 14:04 BADÓW I 0,90 23,2
15 14:06 ADAMÓWEK KAPLICZKA 1,20 24,4
16 14:07 BADOWO DAŃKI 0,80 25,2
17 14:10 SOSNOWICA 1,80 27
18 14:13 MSZCZONÓW MAKLAKIEWICZA 2,30 29,3
19 14:15 MSZCZONÓW SZKOŁA 1,00 30,3

          
Oznaczenia:        
S - kursuje w dni nauki szkolnej       
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.      
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Nazwa linii komunikacyjnej: PIEKARY SZKOŁA - MSZCZONÓW SZKOŁA PRZEZ: SOSNOWICA

 Oznaczenie kursu:   S
Nr Przystanek Odl. km  
1 PIEKARY SZKOŁA 0,00 0,00 15:10
2 BADÓW III 1,10 1,10 15:12
3 BADÓW II 0,90 2,00 15:13
4 BADÓW I 1,20 3,20 15:15
5 ADAMÓWEK KAPLICZKA 0,80 4,00 15:16
6 KAMIONKA 0,90 4,90 15:17
7 BADOWO  DAŃKI 1,20 6,10 15:19
8 SOSNOWICA 0,90 7,00 15:20
9 MSZCZONÓW PKO 4,00 11,00 15:26

10 MSZCZONÓW SZKOŁA 0,40 11,40 15:27
          

Oznaczenia:         
S - Kursuje w dni nauki szkolnej  
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów. 

Nazwa linii komunikacyjnej: MSZCZONÓW SZKOŁA - PIEKARY SZKOŁA  P. STRZYŻE

 Oznaczenie kursu:   S
Nr Przystanek Odl. km  
1 MSZCZONÓW SZKOŁA 0,00 0,00 07:00
2 KAMIONKA 3,70 3,70 07:04
3 ADAMÓWEK KAPLICZKA 0,70 4,40 07:05
4 BADOWO DAŃKI 0,80 5,20 07:06
5 STRZYŻE 1,40 6,60 07:08
6 STRZYŻE LASEK 1,70 8,30 07:10
7 PIEKARY SZKOŁA 2,40 10,70 07:14

 
Oznaczenia:      
S - kursuje w dni nauki szkolnej  
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.       

Nazwa linii komunikacyjnej:   MSZCZONÓW SZKOŁA  -  MSZCZONÓW SZKOŁA P. KACZKÓW  
    

 Oznaczenie kursu:   S S
Nr Przystanek Odl. km  
1 MSZCZONÓW SZKOŁA 0,00 0,00 07:33 15:13
2 BADOWO-MŚCISKA 3,50 3,50 07:37 15:17
3 CIEMNO - GNOJNA 1,10 4,60 07:39 15:19
4 KACZKÓW 2,40 7,00 07:42 15:22
5 MSZCZONÓW YKK 2,90 9,90 07:45 15:25
6 MSZCZONÓW MAKLAKIEWICZA 3,10 13,00 07:48 15:28
7 MSZCZONÓW SZKOŁA 0,50 13,50 07:49 15:29

         
Oznaczenia:        
S - Kursuje w dni nauki szkolnej       
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.      
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Nazwa linii komunikacyjnej: PIEKARY SZKOŁA - MSZCZONÓW SZKOŁA P. BADÓW    
                

 S S S S,W,6 S,W,6 Oznaczenie kursu:   S S,W,6 S,W,6 S,W,6 S
Nr  Przystanek Odl. km   
1 5:40 6:10 08:00 09:35 13:10 PIEKARY SZKOŁA 0,00 0,00 06:07 09:32 12:30 13:34 16:49
2 05:42 06:12 08:02 09:37 13:12 BADÓW III 1,10 1,10 06:05 09:30 12:28 13:32 16:47
3 05:43 06:13 08:03 09:38 13:13 BADÓW II 0,90 2,00 06:04 09:29 12:27 13:31 16:46
4 05:45 06:15 08:05 09:40 13:15 BADÓW I 1,20 3,20 06:02 09:27 12:25 13:29 16:44
5 05:48 06:18 08:08 09:43 13:18 WYMYSŁÓW 2,10 5,30 05:59 09:24 12:22 13:26 16:41
6 05:51 06:21 08:11 09:46 13:21 MSZCZONÓW 

RYNEK
2,00 7,30 05:56 09:21 12:19 13:23 16:38

7 05:52 06:22 08:12 09:47 13:22 MSZCZONÓW 
SZKOŁA

0,70 8,00 5:55 9:20 12:18 13:22 16:37

                 
Oznaczenia:                
S - Kursuje w dni nauki szkolnej           
W - Kursuje od poniedziałku do piątku w dni nie będące dniami nauki szkolnej     
6 - Kursuje w soboty               
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.              

Nazwa linii komunikacyjnej:   MSZCZONÓW RYNEK   -  BOBROWCE P. BADOWO - MŚCISKA
   

 S,W,6 S S,W,6 S W Oznaczenie kursu:   S,W,6 S,W,6 S S,W,6 S,W
Nr Przystanek Odl. KM
1 6:17 08:50 10:00 11:50 16:30 MSZCZONÓW RYNEK 06:17 08:47 09:57 11:47 16:07
2 6:19 08:52 10:02 11:52 16:32 MSZCZONÓW 

SZKOŁA
0,50 0,5 06:15 08:45 09:55 11:45 16:05

3 6:21 08:54 10:04 11:54 16:34 MSZCZONÓW 
MAKLAKIEWICZA

0,70 1,2 06:13 08:43 09:53 11:43 16:03

4 6:26 08:59 10:09 11:59 16:39 BADOWO-MŚCISKA 2,60 3,8 06:08 08:38 09:48 11:38 15:58
5 6:29 09:02 10:12 12:02 16:42 BADOWO  DAŃKI 1,40 5,2 06:05 08:35 09:45 11:35 15:55
6 6:32 09:05 10:15 12:05 16:45 BUDY - STRZYŻE 2,50 7,7 06:02 08:32 09:42 11:32 15:52
7 6:35 09:08 10:18 12:08 16:48 STRZYŻE I 1,10 8,8 05:59 08:29 09:39 11:29 15:49
8 6:37 09:10 10:20 12:10 16:50 STRZYŻE II 1,40 10,2 05:57 08:27 09:37 11:27 15:47
9 6:39 09:12 10:22 12:12 16:52 OSUCHÓW 1,20 11,4 05:55 08:25 09:35 11:25 15:45

13 6:44 09:17 10:27 12:17 16:57 BOBROWCE 4,00 15,4 05:50 08:20 09:30 11:20 15:40
                 
Oznaczenia:
S - kursuje w dni nauki szkolnej             
W - Kursuje w dni robocze nie będące dniami nauki szkolnej        
6 - kursuje w soboty               
 
Z kursów oznakowanych  literą S w dni nauki szkolnej mogą korzystać również wszyscy mieszkańcy Gminy 
Mszczonów.  
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Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki odbył się w weekend, 11-12 
grudnia. Mszczonowski Weekend Gorących Serc Darczyńców 
i Wolontariuszy koordynowała lokalna liderka akcji, Monika 
Kubiak. Magazyn Szlachetnej Paczki „Rejonu Mszczonów 
i Okolice” dział tradycyjnie w hallu mszczonowskiej Szkoły 
Podstawowej.

To właśnie do niego dostarczane były paczki anonimo-
wych Darczyńców, przewożone następnie przez wolonta-
riuszy do osób obdarowanych. Głównymi sponsorami, którzy 
wsparli organizację finału lokalnej Szlachetnej Paczki 2021 
byli: Lewiatan Mszczonów, Z.P.C. FLIS, Piekarnia Lewandowscy 
w Mszczonowie, Pracownia Reklamy Duo-Art, Catering SEZAM, 
Sklep Papierniczy Papirus, Pizzeria Mohito, UKS Olimpijczyk 
Mszczonów oraz Szkoła Podstawowa Mszczonów. 

W realizację Szlachetnego Projekt włączyli się też: uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Żyrardowa 
i indywidualnie pani Renata Piekarska. Dzięki ich talentowi 
i mozolnej pracy powstały pamiątkowe świąteczne stroiki dla 
darczyńców. Zespół Szkół w Mszczonowie sfinansował nato-
miast zakup zestawów smakołyków oraz upominków choinko-
wych dla dzieci z rodzin, które mimo olbrzymich potrzeb nie 
zakwalifikowały się, niestety, do ścisłego finału „SzP”. 

W tym roku Darczyńcy obdarowali trzynaście potrzebujących 
osób/rodzin. Warto zaznaczyć, że mszczonowski Rejon Szla-
chetnej Paczki już drugi rok z rzędu obejmuje także teren Żyrar-
dowa. Tym większa więc zasługa wolontariuszek, które musiały 
obsłużyć znacznie rozleglejszy obszar niż podczas wcześniej-
szych edycji projektu. 

Szczególnie niedziela była bardzo pracowitym dniem. Przewo-
żenie zestawów prezentowych zajęło wiele godzin. Oczywiście, 
sam weekendowy finał to jedynie ukoronowanie ciężkiej pracy, 
jaką trzeba było prowadzić przez kilka poprzedzających tygodni. 
Ustalenie wszystkich szczegółów akcji, wytypowanie rodzin, 
skojarzenie ich z hojnymi Darczyńcami, to wszystko wymagało 
nie lada wysiłku. 

Wielkie brawa należą się wszystkim mającym gorące serca, 
którzy bezinteresownie potrafili wesprzeć potrzebujących. 
W gronie wolontariuszek znalazły się: Agnieszka Dobrzyńska, 
Renata Piekarska, Amelia Maciszewska, Wiktoria Lutomska, 
Dorota Jurczak, Aneta Krysiak i Marysia Kubiak. Męskie 
wsparcie w ciężkiej pracy, związanej z przenoszeniem paczek, 
zapewnili wspomnianym paniom: Sławomir Wacławek, Marek 
Sztreflik, Sebastian Sokulski i Wiktor Kubiak. Adam Rydzewski 
z dwoma synami pomógł wolontariuszkom, zapewniając trans-
port dużych gabarytów i to już drugi rok z rzędu. 

Wszystkim wymienionym należy się oficjalne podziękowanie. 
Mszczonowska koordynatorka „SzP” Monika Kubiak wyrażając 
swą wdzięczność osobom, firmom i instytucjom biorącym 

udział w projekcie nie pominęła nikogo, ale najgoręcej dzięko-
wała ofiarnym Darczyńcom, którzy wielokrotnie przekraczali 
oczekiwania obdarowywanych, dokładając do swych darów 
dodatkowe upominki. 

Szlachetna Paczka nie jest przedsięwzięciem tak nagło-
śnionym, jak wiele innych akcji o charakterze charytatywnym, 
a co najistotniejsze jej darczyńcy - zgodnie z przyjętą zasadą - 
pozostają całkowicie anonimowi. Wniosek z tego, iż ci, którzy się 
w nią angażują postępują szlachetnie jedynie z potrzeby serca 
i tym większa należy się im wdzięczność. Jest to jak najbardziej 
zgodne z tym, co powiedział Prezes Stowarzyszenia „WIOSNA”, 
pomysłodawca Szlachetnej Paczki, ksiądz Jacek WIOSNA Stry-
czek: „Uważam, że nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym 
więcej potrzebujących. Chcemy pomagać tak, aby ludzie sami 
radzili sobie w życiu. Nie chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. 
Chcemy prawdziwej miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego!”. 

Pani koordynator Kubiak nie omieszkała także wspomnieć 
w swoim finałowym wystąpieniu o osobach, które przygo-
towały historie rodzin, które następne zostały wytypowane 
do obdarowania Szlachetną Paczką. Wymagało to mozolnej 
pracy i właściwego uargumentowania zgłoszonych propozycji. 
Osoby do obdarowania wskazane zostały przez pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej, nauczycieli okolicznych Szkół 
a także osoby prywatne. Obdarowani otrzymali w tym roku: 
węgiel, artykuły spożywcze i chemiczne, pralki, kuchenki, 
lodówkę, materace do łóżek, odzież zimową, produkty do pielę-
gnacji osób chorych, piecyk do ogrzania mieszkania oraz laptop 
(niezbędny m.in. do zdalnego nauczania). Ponadto sfinanso-
wano bilet na przejazdy. 

Na koniec warto przytoczyć siedem zasad „Szlachetnej Paczki”, 
które najlepiej określają, jak i komu niesiona jest pomoc podczas 
tego niezwykłego projektu:

- NIE POMAGAMY BIEDZIE ROSZCZENIOWEJ – Nie pomagamy 
tylko dlatego, że ktoś krzyczy. POMAGAMY MĄDRZE. Mądra 
pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. 
Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.

- CHCEMY, ABY WSZYSCY RADZILI SOBIE W ŻYCIU – Nie może być 
tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących.

- MENTALNOŚĆ WĘDKARZA – Mówi się, że nie ryba, ale wędka. 
Ale jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę 
i kupi ryby. Jeśli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij 
i złowi rybę. ZAWSZE SOBIE PORADZI W ŻYCIU.

Szlachetna Paczka – warto pomagać 
bezinteresownie

Akcja dobroczynna
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- WSZYSTKIE PROJEKTY SZLACHETNEJ PACZKI OPARTE SĄ NA 
PRACY NA MENTALNOŚCI – To jest zmiana trwała. Chcemy, aby 
ludzie sami radzili sobie w życiu.

- CHCEMY POLAKÓW UCZYĆ JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ – Jeśli 
wszyscy będą dobrze zarabiali, nie będzie biedy. To jest nasz 
ideał.

- LUBIĘ LUDZI - Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy 
z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Naszą misją jest służyć 
ludziom w ich rozwoju: ubogim, wolontariuszom i darczyńcom.

MM

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury już od początku grudnia 
panuje świąteczna atmosfera. Kolejną propozycją „pod choinkę” 
dla najmłodszych był wystawiony na scenie ośrodka spek-
takl „MIKOŁAJKI – ZAPOMINAJKI”. To interaktywne widowisko 
w wykonaniu artystów Teatru w Ruchu dało dzieciom wiele 
radości. 

Mali widzowie z zapartym tchem śledzili przygody wesołej 
Elfi, uwielbiającej robić sobie selfie i rozśpiewanego Renifera- 
Rapera. Ta niezwykła para wzięła udział w misji ocalenia Świąt 
Bożego Narodzenia. Nie było to łatwe zadanie, gdyż wiązało się 
ono z przywróceniem utraconej pamięci samemu Świętemu 
Mikołajowi. Oryginalna muzyka i autorskie piosenki, śpiewane 
na żywo przez aktorów, były prawdziwą ozdobą przedstawienia. 
Maluchy kibicując Elfi i Reniferowi w ich misji dowiedziały się, 

że w Świętach Bożego Narodzenia najważniejsze są miłość 
i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Teatr w Ruchu to zespół zawodowych aktorów, których połączyła 
pasja i kierunkowe wykształcenie, zdobywane w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej. Krakowscy artyści w mistrzowski 
sposób nawiązali kontakt z dziecięcą publicznością. Brawa, jakie 
otrzymali na koniec, były ze wszech miar zasłużone. 

MM

MOK

Mikołajki-Zapominajki w MOK-u
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Rozmowę z prezesem OSP Wręcza Krzysztofem Bodeckim prze-
prowadza Mateusz Milczarek.

Jednostka OSP Wręcza została wybrana w plebiscycie Strażacy 
Roku 2021 najlepszą jednostką w powiecie żyrardowskim oraz 
zajęła trzecie w województwie mazowieckim. Plebiscyt jest 
organizowany co roku przez Polska Press Grupa. Wybierani są 
w nim najlepsi: strażacy ochotnicy, młodzi strażacy z MDP, orkie-
stry OSP oraz całe jednostki ochotniczych straży. Uroczysta gala 
ogólnopolskiego finału pn. Floriany 2020/2021 miała miejsce 
11 września, natomiast wręczenie nagród laureatom etapu 
wojewódzkiego dla Mazowsza odbyło 5 listopada w Naro-
dowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Plebi-
scyt organizowany jest pod patronatem Waldemara Pawlaka, 
prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP.

Jak pan prezes ocenia odniesiony sukces?
Cieszy nas on tym bardziej, że osiągamy go w tak szczególnym 
czasie, gdy nasz Związek świętuje 100-lecie działalności 
pod wspólnym sztandarem. Oczywiście, jesteśmy wdzięczni 
wszystkim, którzy oddali na nas swoje głosy. To zobowiązuje 
do tego, aby jeszcze skuteczniej działać i wydatniej służyć lokalnej 
społeczności. W imieniu wszystkich druhów OSP Wręcza bardzo 
dziękuję każdej osobie, która oddała głos na naszą jednostkę. 
Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. 

Kto nominował jednostkę z Wręczy do plebiscytu?
Nie posiadamy takiej wiedzy. Nasz sympatyk najwyraźniej 
chciał pozostać anonimowy. Cieszy nas zarówno ta tajemnicza 
nominacja, jak też olbrzymi odzew na nią wśród mieszkańców 
Wręczy i okolic. Reprezentujemy niewielką miejscowość, 
a mimo wszystko zwyciężyliśmy z naprawdę licznymi ośrod-
kami, w których z pewnością jest więcej strażaków i liczniejsze 
są grona sympatyków OSP. 

Jednak wasi wielbiciele okazali się bardziej zdeterminowani. 
Przegłosowali jednostki OSP z dużych ośrodków miejskich. 
Co trzeba zrobić, aby zasłużyć sobie na tak wysoką, społeczną 
notę?
Sądzę, że to pytanie najlepiej skierować do samych miesz-
kańców, którzy oddali na nas swoje głosy. Czuję się zakłopotany. 
Nie chciałbym sam się chwalić. Przede wszystkim staramy się 
być „dla ludzi”. Nigdy nie odmawiamy wsparcia i czynnie uczest-
niczymy w życiu lokalnej społeczności. Teraz, w łączonej edycji 
2020/21, zajęliśmy trzecie miejsce w województwie, a w 2019 
osobiście zostałem wybrany Strażakiem Roku w powiecie żyrar-
dowskim. Najwyraźniej nasza dobra passa trwa. 

Kto reprezentował jednostkę z Wręczy podczas uroczystości 
wręczenia nagród etapu wojewódzkiego? 
Do stolicy wybrała się dwójka naszych reprezentantów: druhna 
skarbnik Ewelina Domasiak i druh sekretarz Adam Ceremuga. 

Jakie inne jednostki OSP z naszego terenu uzyskały nominacje 
do udziału w plebiscycie?
Naszym najgroźniejszym rywalem w powiecie była OSP 
z Guzowa. To bardzo prężna jednostka, dobrze wyszkolona 
i wzorowo współpracująca z mieszkańcami swojej miejsco-
wości. Niewiele brakowało, aby to właśnie Guzów awansował 
do etapu wojewódzkiego. Serdecznie pozdrawiam przyjaciół 
z zaprzyjaźnionej jednostki i życzę im sukcesów w kolejnej edycji 
plebiscytu. 

Ile lat ma wręcka jednostka? 
W 2028 roku będziemy obchodzić stulecie powstania. Czyli 
przekroczyliśmy już szacowne 90 lat. To spory kawałek historii. 
Kilka pokoleń pracowało na renomę naszej OSP. Są z nią zwią-
zane całe miejscowe rodziny z „dziada – pradziada”. Działalność 
strażacką traktujemy jako rodzinną tradycję. Mamy 47 członków 
i członkiń. 24 osoby z tej grupy to tzw. strażacy wyjazdowi, 
czyli uczestniczący czynnie w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
W ubiegłym roku (11 listopada) zostaliśmy włączeni do KSRG, 
tzn. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest 
on częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

OSP

OSP Wręcza - straż z charakterem 
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i ma na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk 
żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Jak wygląda park maszyn jednostki? Jakimi wozami bojowymi 
dysponujecie?
W 2019 r. po mozolnych staraniach pozyskaliśmy samochód 
ratownictwa technicznego IVECO. Mamy też STAR-a 266 - średni 
samochód gaśniczy (2,5 tys. litrów) z 1985 r. To blisko 40-letnia 
maszyna, ale wciąż sprawna. Marzy nam się jeszcze posiadanie 
ciężkiego samochodu gaśniczego, który byłby wyjątkowo przy-
datny w terenie, w którym kończy się sieć wodociągowa i nie 
ma już możliwości podpięcia się pod hydrant. Pojemność zbior-
ników takiej maszyny wynosi ok. 5 tys litrów wody.

Najpilniejsze potrzeby jednostki? 
Potrzebny jest pilny remont dachu strażnicy. Podczas ostatniej 
wichury został on uszkodzony. Koszty inwestycji pokryte zostaną 
po części z ubezpieczenia. Mamy też obiecane wsparcie lokal-
nego samorządu. Potrzeb jest, oczywiście, więcej i cały czas 
zgłaszamy je Zarządowi Gminnemu OSP a także burmistrzowi 
Mszczonowa. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
Dziękuję bardzo. 
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Każdego roku, w styczniu, pojawia się taki dzień, w którym 
serca ludzi biją w zgodnym rytmie i są zdecydowanie „bardziej 
czerwone” niż zwykle. Dlaczego? Właśnie wtedy odbywa się 
bowiem Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 
w tym roku „zagrała” już po raz trzydziesty!

Jubileuszowa zbiórka pieniędzy na zakup najnowocześniej-
szego sprzętu medycznego odbyła się również w Mszczonowie. 
Tradycyjnie już Finał WOŚP zorganizowali harcerze z miejskiego 
Hufca ZHP, a Szefem Sztabu został ich komendant – harcmistrz 
Przemysław Zawadzki. Podobnie, jak w całym kraju i poza jego 
granicami, lokalna zbiórka odbyła się 30 stycznia. Jej celem było 
wsparcie okulistyki dziecięcej a hasłem fraza „Przejrzyj na oczy”.

Jubileuszowy Finał WOŚP rozpoczął się już w godzinach poran-
nych. Jako pierwsze „granie” rozpoczęły MOK oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Pierwsza z instytucji zaprosiła na dwa seanse 
filmowe dla całych rodzin. Ci, którym niestraszna była pogoda, 
wystartowali w IX Biegu z Termami Mszczonów. Łącznie pięcio-

Czerwone serduszka wypełnione 
dobrem 

30. Finał WOŚP w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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kilometrową trasę pokonało prawie stu biegaczy i chodziarzy 
z kijkami nordic walking. Każdy z nich, w ramach wpisowego, 
wsparł cel tegorocznej zbiórki WOŚP. Warto dodać, że w Biegu 
udział wzięli nie tylko mieszkańcy gminy, ale także miejscowości 
znacznie oddalonych od Mszczonowa. 

Na wszystkich uczestników zmagań czekały pamiątkowe 
medale i ciepły posiłek, a najlepsi otrzymali puchary, wręczone 
przez dyrektora OSiR Michała Szymańskiego. Można jednak 
spokojnie uznać, że wszyscy, którzy pomimo silnego wiatru 
i deszczu wyruszyli na trasę, by wesprzeć okulistykę dziecięcą, 

zostali zwycięzcami. Tego dnia wygrywało przecież przede 
wszystkim dobro, tkwiące w ludzkich sercach.

Atrakcje w ramach 30. Finału WOŚP przygotował także Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury. Po wspomnianych seansach filmowych 
scenę przejęli uczestnicy działających w Ośrodku zajęć wokal-
nych. Publiczność w radosny nastrój swoim koncertem wprowa-
dzili członkowie grup Voice, Wokaliza i Ale Skład. Do wspólnego 
kolędowania zachęcali także instruktorzy zajęć: Iwona Skwarek, 
Luiza Wirowska-Sadowska oraz Piotr Sadowski. W przerwach 
pomiędzy utworami można było wziąć udział w licytacjach i, 
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wspierając Orkiestrę, stać się właścicielem m.in. haftowanego 
obrazu, koszulki WOŚP czy skórzanej galanterii.

Zwieńczeniem atrakcji przygotowanych przez Mszczonowski 
Ośrodek Kultury był finisaż, a więc zakończenie wystawy malar-
skiej Elżbiety Lipskiej, która została zorganizowana pod nazwą 
„Kwiaty zimą też kwitną”. Piękne obrazy swoją różnobarwnością 
idealnie wpisywały się w radosny nastrój tego dnia a patrzenie 
na nie z pewnością wywołało uśmiech nawet u tych, których 
przygnębiała pogoda na zewnątrz.

Kulminacyjnym miejscem wydarzeń podczas Finału była, jak 
co roku, hala sportowa przy mszczonowskiej szkole podsta-
wowej. Na płycie obiektu na najmłodszych od samego rozpo-

częcia imprezy czekały zabawy przygotowane przez strażaków 
z OSP Mszczonów oraz dmuchana trampolina opłacona 
z pieniędzy od sponsorów. Ogromną popularnością cieszyła się 
również tradycyjna loteria fantowa z losami o różnej wartości. 
Przy jej stoisku można było się stać posiadaczem cennych przed-
miotów a tuż obok – zarejestrować się jako dawca szpiku kost-
nego u przedstawicieli Fundacji DKMS. Jeszcze dalej na prze-
marzniętych uczestników czekała grochówka, ciepłe napoje 
i pyszne ciasta przygotowane przez rodziny harcerzy, druhny 
z OSP Mszczonów oraz darczyńców z terenu całej gminy. Jak 
co roku, kawiarenka z apetycznie wyglądającymi słodkościami 
przyciągnęła tłumy uczestników imprezy.

Podczas 30. Finału WOŚP w Mszczonowie zaprezentowało się 
aż 7 zespołów lokalnych „Złotek”, bo tak śmiało można powie-
dzieć o cheerleaderkach z SKF Fresh. Licznie zgromadzona 
publiczność gromko oklaskiwała dziewczęta, które jak nikt 
potrafią zarazić widzów dobrą energią. Warto podkreślić, że dla 
najmłodszych „Freshek” niedzielne występy były debiutem 
przed publicznością. Mszczonowskie cheerleaderki do pokazów 
przygotowały instruktorki Aleksandra Krześniak, Gabriela 
Owczarek i Katarzyna Malinowska, prezes Stowarzyszenia 
i konferansjerka tanecznego show.
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Najmłodszych, a także dorosłych mieszkańców, z płyty hali spor-
towej czarował również iluzjonista Przemysław Lisik. Przygo-
towany pokaz, w którym dzieci brały aktywny udział asystując 
przy wykonywaniu sztuczek, był niezbitym dowodem na to, 
że prawdziwą siłą jest pasja. Iluzjonista, który porwał mszczo-
nowską publiczność, to hobbysta, choć po jego pokazie nikt nie 
pomyślałby, że zawodowo zajmuje się czymś zupełnie innym.

Magia towarzyszyła uczestnikom Finału również w kolejnej 
części programu artystycznego. Inaczej nie da się bowiem 
nazwać tego, co z kołem Cyra potrafi zrobić występujący 

pod pseudonimem Otto in Spin akrobata Łukasz Wójcik. Wesoły 
i bardzo otwarty cyrkowiec swoim występem i żartami wywołał 
na twarzach widzów niejeden uśmiech.

W odbywającym się na hali Finale nie mogło zabraknąć sportu. 
Członkowie UKS Olimpijczyk Mszczonów oraz Przyjaciele WOŚP 
przygotowali prawdziwy Super Mecz koszykarski. Naprze-
ciwko siebie wystąpili w nim młodzi podopieczni Stowarzy-
szenia oraz reprezentanci lokalnej społeczności. W drużynie 
Przyjaciół WOŚP wystąpili przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski i jego zastępca Waldemar Suski, dyrektor 
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OSiR Michał Szymański, wicedyrektor SP Mszczonów Jarosław 
Sawicki, przedstawiciel Urzędu Miejskiego Jarosław Mikulski, 
naczelnik OSP Mszczonów Krzysztof Cieślik, członkowie Zarządu 
KS „Mszczonowianka” Adam Bechcicki (prezes) i Wiesław 
Wilczyński (wiceprezes), wiceprezes UKS Olimpijczyk Grzegorz 
Piątkowski i trenerzy tego Stowarzyszenia (Paulina Madej-Strzał-
kowska, Daria Doga-Ufnal i Paweł Górski). Swoimi sportowymi 
umiejętnościami zespół wspomógł również Robert Szywalski, 
prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Woje-
wództwa Mazowieckiego. Podczas pierwszego, ale z pewnością 
nie ostatniego, Super Meczu młodość wygrała z doświadcze-
niem – reprezentanci żeńskich i męskich drużyn UKS Olimpij-
czyk pokonali Przyjaciół WOŚP stosunkiem 45:39. Trzeba jednak 
przyznać, że w ciągu wszystkich ośmiu kwart rywalizacja była 
bardzo wyrównana i każdy z zespołów miał swój czas, w którym 
prowadził w zmaganiach.

Beat juggling i scratche kontra muzyka instrumentalna – 
prawda, że brzmi ciekawie? Wyjątkowe widowisko w takim 
klimacie na hali sportowej stworzyli wspólnie Orkiestra Dęta 
OSP Mszczonów i DJ Praktyczna Pani. Strażacki zespół jest 
najstarszym tego typu w Polsce. DJ Praktyczna Pani to z kolei 
finalistka Mistrzostw Świata Redbull Music 3style i pierwsza 
kobieta z tytułem mistrza Polski. Muzyczny występ rozpoczął się 
od utworu „Karnawał” z repertuaru Voo Voo, który wykonała 
Orkiestra OSP. Melodia ta, w instrumentalnym wykonaniu, jest 
nieoficjalnym hymnem WOŚP. Podczas koncertu strażacy wyko-
nali m.in. „Last christmas” oraz „Kwiat jednej nocy” Alibabek 
a pomiędzy, ich utworami publiczność porwała swoją muzyką 
Praktyczna Pani.

Wszystkie te wydarzenia miały miejsce na hali sportowej, 
ale na przylegającym do niej terenie szkoły również nie 
brakowało niezwykłych pokazów. Od początku Finału prawie 
do jego zakończenia można było podziwiać pojazdy należące 
do członków Klubu Motocyklowego „Dusze Mazowsza”. Tego 
dnia mruczały jednak nie tylko one, ale również majestatyczne, 
czerwone Ferrari, w którym można było zasiąść na fotelu pasa-
żera.

Pokaz ratownictwa technicznego na placu przed dawnym 
gimnazjum zorganizowali zaś strażacy z OSP Mszczonów. Akcję 

pomocy uczestnikom wypadku drogowego specjalnie dla 
widzów komentował naczelnik Krzysztof Cieślik. Mszczonowscy 
ochotnicy bardzo sprawnie uporali się z uwolnieniem poszkodo-
wanych z wraków dwóch samochodów osobowych, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi oklaskami zgromadzonych na placu.

Swoje niezwykłe umiejętności podczas 30. Finału zaprezen-
towali także pracownicy firmy Agar, którzy wykonywali nieby-
wałe manewry swoimi ogromnymi koparkami. Podczas wzbo-
gaconego pirotechniką pokazu można było np. zobaczyć, jak 
te ciężkie pojazdy poruszają się jedynie na dwóch kołach.

W trakcie całego Finału firma Party One za symboliczny datek 
do puszki malowała dzieciom buzie, wykonywała pamiątkowe 
zdjęcia w fotobudce i prażyła pyszny popcorn. Strażacy z OSP 
Mszczonów przygotowali tor sprawnościowy, a Mszczonowskie 
WOPR – stanowisko z nauką pierwszej pomocy. Przed budyn-
kiem szkoły, niepomni na niepogodę dzielni harcerze podtrzy-
mywali płomień ogniska, przy którym każdy mógł się ogrzać 
i upiec sobie kiełbaskę. 

Nieodłącznym elementem każdego Finału są również licytacje. 
Tych w tym roku było naprawdę sporo. Padł również rekord 
mszczonowskich Finałów – za koszulkę Bayernu Monachium 
z autografem piłkarza Roberta Lewandowskiego zwycięzca licy-
tacji, Paweł Zygmunt, zapłacił niebagatelną kwotę 4,6 tys. zł. 
Nigdy wcześniej w Mszczonowie żaden z przedmiotów nie został 
zakupiony za takie pieniądze. Podczas tegorocznego Finału 
najwyższe kwoty osiągnęły również: voucher na wycieczkę 
z Klubem Motocyklowym „Dusze Mazowsza” (1 500 zł), piłka 
do koszykówki z autografem m.in. Marcina Gortata (1 200 zł), 
drewniany krasnoludek od rzeźbiarza Andre (760 zł) oraz 
miesięczna dieta pudełkowa od Maczfit (650 zł).

Mszczonowski Finał zakończyło tradycyjne Światełko do Nieba 
o wyjątkowym charakterze. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali 
zimne ognie, które po zapaleniu stworzyły piękny widok. Fajer-
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werki, z uwagi na dobro zwierząt, zastąpiono tańcem ognia – 
prawdziwe fireshow stworzyła grupa POOF Power Of Our Flow.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagrała już 
po raz trzydziesty. Z tej okazji lokalni organizatorzy otrzymali 
do rozdysponowania specjalne, pamiątkowe puszki w kolorze 
złotym. Miały one trafić do szefów sztabów poprzednich edycji 
– Natalii Łapińskiej, Zbigniewa Grabka, Damiana Sołtyka, Rafała 
Kalisiewicza, Pawła Sołtyka i Krzysztofa Kurzepy. Symboliczne 
podziękowanie odebrali jedynie obecni podczas imprezy dwaj 
ostatni z wymienionych. Złota puszka czeka również na Błażeja 
Kubiaka, który w tym roku uzbierał najwyższą kwotę – 1685,96 zł. 

Wszystkie atrakcje, które zostały przygotowane podczas tego-
rocznego Finału, miały na celu zebranie jak największej kwoty 
na wsparcie okulistyki dziecięcej w Polsce. Mszczonowianie 
w tym roku podczas zbiórki ofiarowali łącznie 44 083,49 zł – 
na takiej sumie zatrzymał się licznik lokalnego Sztabu WOŚP. 
Z uwagi na pogodę i ograniczenia jest to naprawdę świetny 
wynik! 

Dagmara Bednarek

Sztab WOŚP przy Hufcu ZHP Mszczonów składa serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację 30. Finału 
jako Partnerzy, Sponsorzy i Patroni Medialni. W tym gronie 
znaleźli się:

−	 Agata Matysiak 
−	 Akademia Dobrego Kierowcy Manga
−	 Ale Skład 

−	 Anna Ołdakowska Permanent Make Up Artist
−	 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
−	 Cargo Partner Spedycja Sp. z o.o.
−	 Dh. Jadwiga Kunka
−	 Dorota Producent odzieży damskiej 
−	 Elżbieta Lipska 
−	 Firma Handlowo Usługowo Transportowa Agar Serwis
−	 FM Logistic Polska
−	 FotoFlamingo Aleksandra Sęk 
−	 Fundacja DKMS
−	 Geotermia Mazowiecka S.A. (wsparcie finansowe)
−	 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
−	 Hotel Panorama 
−	 ITR Carbon Detailing
−	 Janina i Łukasz Koperscy (wsparcie finansowe)
−	 Karolina Balcer 
−	 KFC Radziejowice 
−	 Klub Motocyklowy „Dusze Mazowsza”
−	 Klub Sportowy „Mszczonowianka” 
−	 Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie 
−	 Kominkowedrewno.net Dariusz Olczak 
−	 Komisariat Policji w Mszczonowie
−	 Let’s Burger Mszczonów
−	 LGD „Ziemia Chełmońskiego”
−	 Łukasz Wójcik
−	 Maczfit Catering dietetyczny
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−	 Masarnia Zygmunt 
−	 Mondi Sp. z o.o.
−	 Mszczonowski Ośrodek Kultury 
−	 Mszczonowskie WOPR 
−	 Mszczonów Klasycznie
−	 Narodowe Centrum Kultury 
−	 Nomios Poland Sp. z o.o.
−	 Normobaria Eden
−	 Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie
−	 Orkiestra Dęta OSP Mszczonów 
−	 Pamavi Paweł Wiśniewski
−	 Party One Anna Gromek 
−	 Pełnosprawny Robert Świercz 
−	 PHU Be Beauty Design Beata Sonenberg
−	 Pizzeria Familijna 
−	 Pizzeria Sztos 
−	 POOF Power Of Our Flow 
−	 Praktyczna Pani 
−	 Projekt Warszawa
−	 Przedsiębiorstwo WP Przewody Hamulcowe

−	 Przemysław Lisik 
−	 Radosław Florczuk 
−	 Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A.
−	 SKF Fresh 
−	 Sklep Papierniczy „Papirus”
−	 Sklep Zoologiczny Aqua
−	 Szkoła Żeglarstwa Magellan 
−	 Sztuka Drewna 
−	 Termy Mszczonów 
−	 UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
−	 UrsziCakes 
−	 Voice 
−	 Wokaliza
−	 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
 w Mszczonowie
−	 Zakład Usług Leśnych Olczak Roman
−	 „Merkuriusz Mszczonowski”
−	 „Życie Powiatu Żyrardowskiego”

W niedzielę, 12 grudnia, w kościele farnym w Mszczonowie 
została odprawiona Msza Święta w intencji Ofiar stanu wojen-
nego. Eucharystię celebrował ks. dziekan Tadeusz Przybylski 
- proboszcz Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela. We Mszy 
uczestniczyli m.in.: przedstawiciele gminnego samorządu, 
Zarząd Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz 
członkowie miejscowego Klubu Seniora. 

Czytania biblijne w liturgii Słowa Bożego powierzono wice-
przewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Suskiemu 
oraz przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

RM Barbarze Gryglewskiej. Pani przewodnicząca odczytała też 
modlitwę powszechną. 

Zaraz po zakończeniu Mszy Świętej w zlokalizowanej naprzeciw 
świątyni Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów otwarto 
uroczyście wystawę „SOLIDARNOŚĆ w okresie STANU WOJEN-
NEGO, czyli jak walczono o wolność i godność NARODU”. 

Przybyłych na uroczystość upamiętnienia 40. rocznicy ogło-
szenia stanu wojennego powitał wiceprezes Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego Piotr Dymecki, który tego dnia 
wraz z synem Jakubem zapewnił oprawę rekonstrukcyjną wyda-
rzenia. Dzięki nim przed budynkiem Izby stanął symboliczny 
posterunek LWP i MO (przy tradycyjnym koksowniku), przy-
pominający o tym, co wydarzyło się w naszej Ojczyźnie równo 
przed czterema dekadami. 

Gawędę historyczną podczas otwarcia wygłosiła pasjonatka 
historii Ziemi Mszczonowskiej, radna Barbara Gryglewska. 
Zapalenie symbolicznej świecy ku czci Ofiar stanu wojennego, 

Mszczonowianie oddali hołd ofiarom 
stanu wojennego

GCI/MSH
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jaką zwykło się stawiać w oknach polskich domów po zmroku 
13 grudnia – powierzono wiceprzewodniczącemu RM Walde-
marowi Suskiemu. 

Kwiaty od prezesa MSH Piotra Dymeckiego i dyrekcji Gminnego 
Centrum Informacji (współorganizatora wydarzenia) otrzy-
mały: wspomniana radna Barbara Gryglewska (konsultantka 
historyczna wystawy), Aleksandra Kacprzak (opiekunka Izby 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów – współautorka rocznicowej 
ekspozycji) oraz Monika Kubiak – kierownik mszczonowskiego 
Klubu Seniora, którego członkowie zaraz po otwarciu wzięli 
udział we wspomnieniowej sesji, dotyczącej stanu wojennego. 
Wieczór opowieści mszczonowskich seniorów utrwalili na foto-
grafii i video – prezes MSH Marek Wardak wraz z redaktor 
„Merkuriusza Mszczonowskiego” Dagmarą Bednarek. 

***

Gazety, ulotki, zdjęcia i wszystkie inne materiały, składające się 
na prezentowany na wystawie zbiór, który wciąż jeszcze można 
podziwiać w mszczonowskiej IPRM, pochodzą z kolekcji Julity 
Sander i Piotra Dymeckiego. Ekspozycja przygotowana została 
przez Gminne Centrum Informacji oraz Mszczonowskie Stowa-
rzyszenie Historyczne. Pomysłodawczynią i konsultantką rocz-
nicowego przedsięwzięcia była współtwórczyni Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów radna Barbara Gryglewska. Pomoc 
w zorganizowaniu oprawy historycznej wydarzenia okazali: 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie 
oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31pSK. 

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem opisanej ekspo-
zycji zachęcamy, aby podczas wizyty w IPRM zwrócili uwagę 
na dostępną dodatkowo w galerii Izby wystawę elementarną 
„Stan wojenny 1981–1983”, prezentującą podstawowe infor-
macje, dotyczące okresu stanu wojennego w PRL. Jej autorami 
są: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach 
oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 

MM 
Foto: Marek Wardak, Małgorzata Dymecka,  

Dagmara Bednarek, MM

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYHISTORIA / TRADYCJA
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Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
również w tym roku nie zapomnieli o ważnym święcie, jakim 
jest Dzień Babci i Dziadka. Przez cały tydzień w klasach trwały 
przygotowania do tego uroczystego dnia. Dzieci własnoręcznie 
wykonały laurki oraz drobne upominki dla swoich Dziadków, 
ćwiczyły także przydzielone role. 

W piątek, 21 stycznia, wszyscy 
uczniowie klas I-III zabrali do domu 
wykonane wcześniej laurki oraz 
prezenty, wychowawcy natomiast 
przesłali, za pośrednictwem rodziców, 
zdjęcia oraz nagrania z występami 
wnucząt.

SP Mszczonów

Silna drużyna młodych informatyków 

Ostatnio w naszej szkole trzymaliśmy kciuki za uczniów, który 
przeszli do kolejnego etapu konkursu matematyczno-informa-
tycznego Instalogik. Nasz życzliwy doping okazał się skuteczny. 
Mamy swoich przedstawicieli w trzecim, najwyższym etapie 
konkursu. Piątka młodych informatyków ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie wystartuje 26 marca 2022 r. w etapie fina-
łowym. 

Teraz czekają ich przygotowania. Będą brali udział w Kursie 
Przyszłego Zwycięzcy, który zawiera cały materiał wymagany 

do wzięcia udziału 
w finale. My zapewniamy, 
że będziemy i tym razem 
wspierać dobrymi myślami.

Agnieszko Janku, Błażeju, 
Kubo i Bartku gratulujemy 
Wam i cieszymy się Waszymi 
sukcesami. Brawo!

M. Woźniak, SP Mszczonów

SP Mszczonów

Niech nam żyją Dziadek z Babcią!

MERKURIUSZ SZKOLNYMERKURIUSZ SZKOLNY
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W grudniu minionego roku uczniowie Zespołu Szkół podsumo-
wali swoje kilkunastodniowe praktyki w Grecji. Do kolebki cywi-
lizacji europejskiej swoje umiejętności zawodowe sprawdzać 
i rozwijać pojechały dwie grupy. W drugiej połowie czerwca 
w miejscowości Eratini zameldowali się technicy architektury 
krajobrazu, ogrodnictwa i hotelarstwa. Przełom sierpnia i wrze-
śnia na południu Europy, a konkretnie w Leptokarii, spędzili zaś 
ekonomiści i spedytorzy.

Wyjazdy uczniów odbyły się w ramach projektu „Praktyki zawo-
dowe w Grecji 2021 – nowe szanse i możliwości dla uczniów 
naszej szkoły” a zrealizowano je z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównymi celami realizacji projektu były podniesienie kwali-
fikacji zawodowych, zwiększenie znajomości kultury europej-
skiej, wzrost samodzielności oraz poczucia własnej wartości 
a także rozwój zdolności językowych.

Greckie praktyki uczniów odbywały się w lokalnych przedsię-
biorstwach, których działalność jest związana z profilem ich 
kształcenia. W czasie wolnym młodzież poznawała państwo, 
w którym narodziła się europejska kultura, demokracja czy filo-
zofia.

Dagmara Bednarek, GCI

Praktyki w kolebce cywilizacji 
europejskiej

ZS Mszczonów

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Z „POWEREM” na Litwie
Koniec roku to czas dokonywania podsumowań. Tak też 
zrobiono w mszczonowskim Zespole Szkół. Podczas uroczy-
stego spotkania podsumowano projekt Ponadnarodowa Mobil-
ność Uczniów „W poszukiwaniu międzykulturowego mostu”, 
który zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

O swojej litewskiej przygodzie wraz z nauczycielami, przed-
stawicielami organu prowadzącego oraz mediów, w grudniu 
rozmawiały dwie grupy uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie. 
Pierwsza z nich do kraju naszego północno-wschodniego 
sąsiada wyruszyła w listopadzie 2019 r. Kolejnych dwudziestu 
uczniów Technikum i Szkoły Branżowej swoją litewską przygodę 
rozpoczęło we wrześniu 2021 r.

Głównymi celami projektu były rozwój współpracy międzynaro-
dowej pomiędzy szkołami oraz zwiększenie umiejętności inter-
personalnych uczestników. Młodzi poznali również geografię, 
kulturę i historię Litwy a także mieli okazję zaprezentować 
Polskę mieszkańcom sąsiedniego kraju. Zagraniczny wyjazd był 
również doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwinięcia znajo-
mości języka angielskiego.

Właśnie dlatego obydwa wyjazdy uczniów ZS poprzedzone były 
odpowiednimi przygotowaniami. Podopieczni placówki uczest-
niczyli w dodatkowych zajęciach języka angielskiego a także 
m.in. warsztatach kulturowych oraz dotyczących nowoczesnych 
technologii w komunikacji i procesie uczenia się. Tak przygoto-
wani i wzbogaceni o nową wiedzę czy umiejętności wyruszyli 
na Litwę, by teorię zamienić na praktykę.

Główną bazą zagranicznej przygody obydwu grup uczniów było 
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, czyli szkoły, 
z którą ZS podjął transgraniczną współpracę w ramach projektu. 
Młodzież, uczestnicząca w wyjeździe, brała udział w lekcjach 
języka angielskiego, warsztatach z psychologiem a także zaję-
ciach integracyjnych. Podopieczni Zespołu Szkół poznali też 
podstawowe słowa w języku litewskim. Uczniowie mieli również 
okazję porozmawiać z rodakami mieszkającymi na Litwie i wziąć 
udział we wspólnym przedstawieniu. W czasie wolnym odby-
wali bowiem wycieczki krajoznawcze, w trakcie których odwie-
dzali atrakcje turystyczne, miejsca zabytkowe a także takie zwią-
zane z Polską i jej historią.

Dagmara Bednarek, GCI

MERKURIUSZ SZKOLNYMERKURIUSZ SZKOLNY
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10 i 11 stycznia w naszym przedszkolu odbyły się bale 
karnawałowe. Dni te były więc bardzo radosne dla wszystkich 
przedszkolaków.

Od samego rana dzieci przychodziły przebrane w różne postacie 
z ulubionych bajek. Na balu czekało na nie wiele niespodzianek: 
tańce, korowody, gry i konkursy. Ten dzień z pewnością na długo 
zapadnie w pamięć wszystkim przedszkolakom.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Bal karnawałowy

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Dzień babci i dziadka

Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień, nie tylko dla babć 
i dziadków, ale przede wszystkim dla wnuków. To dzień pełen 
wzruszeń, uśmiechów i radości. W dniach 19-20 stycznia 
w naszym przedszkolu obchodziliśmy we wszystkich grupach 
Święto Babci i Dziadka.

W udekorowanej sali kinowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury przedszkolaki przedstawiły program artystyczny. Były 
to wzruszające wierszyki i piosenki okolicznościowe, związane 
z Dniem Babci i Dziadka. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a goście ze wzruszeniem słuchali czułych słów, 
kierowanych specjalnie pod ich adresem. 

Na zakończenie uroczystości dzieci obdarowały swoje babcie 
i dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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W Szkole Podstawowej w Bobrowcach 27 i 28 stycznia Samo-
rząd Uczniowski wraz z opiekunem i panią Bożeną Bochenek 
przyłączył się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

SP Bobrowce

Akcja WOŚP w Bobrowcach

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

Z TYM
KUPONEM

-10%

MERKURIUSZ SZKOLNYMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY

Pieniądze zebrane podczas 30. Finału zostaną przekazane 
na diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. 

Podopieczni naszej szkoły bardzo chętnie włączyli się do akcji, 
wrzucając pieniądze do puszki, która została przekazana 
do Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mszczo-
nowie. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę dzię-
kujemy.

Ewelina Olesińska
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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
- 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
- ciasta domowe o wybornym smaku 

 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”

 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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