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Jako pierwszy podczas nadzwyczajnych obrad głos zabrał 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który przedstawił 
aktualną sytuację dotyczącą pomocy przybyłym na teren gminy 
mieszkańcom Ukrainy. Lokalny samorząd ma dla uchodźców 
przygotowanych ok. 108 miejsc noclegowych na terenie 
Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS. O przebywających 
tam obywateli Ukrainy, kobiety i dzieci, wspólnie dbają Zakład, 
Gminne Centrum Informacji, Centrum Usług Społecznych, 
wolontariusze i mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej. Bardzo 
wielu uchodźców znalazło również schronienie u prywatnych 
rodzin lub wynajmuje kwatery na terenie gminy. Burmistrz 
przedstawił też podział zadań lokalnych instytucji, które uczest-
niczą w niesieniu pomocy.

Włodarz podkreślił, że samorząd będzie się starał w miarę 
możliwości wspierać wszystkich tych, którzy pomogli obywa-
telom Ukrainy, udzielając im schronienia we własnych domach 
czy mieszkaniach. Burmistrz wyraził również wdzięczność dla 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, którzy poma-
gają uchodźcom w tym trudnym czasie. W swoim wystąpieniu 
włodarz poinformował też, że wszyscy czekają na specjalną 
ustawę, zawierającą przepisy dotyczące pomocy obywatelom 
Ukrainy, uciekającym przed działaniami wojennymi.

Inspektor Grzegorz Antolak z Wydziału Spraw Obywatel-
skich poinformował, że rząd przygotowuje specjalne rozwią-
zania prawne dotyczące bezpłatnej pomocy medycznej dla 
uchodźców, świadczonej przez placówki mające umowy z NFZ. 
W swoim wystąpieniu apelował także do mieszkańców o spraw-

dzanie aktualnych informacji na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego. Zgodnie ze słowami inspektora podjęto działania 
zmierzające do ustalenia liczby obywateli Ukrainy, którzy zatrzy-
mali się na terenie gminy w związku z toczącą się w ich ojczyźnie 
wojną.

Monika Malczak, dyrektor Centrum Usług Społecznych, 
opowiedziała o najpotrzebniejszych produktach dla uchodźców, 
które są zbierane podczas lokalnych zbiórek. Obecnie poszuki-
wane są dwie pralki i suszarki automatyczne do Ośrodka ZUS. 
Radny Andrzej Osial zadeklarował, że po zakończeniu obrad 
z własnych środków zakupi pierwsze z tych urządzeń i dostarczy 
je do Osuchowa.

Dyrektor GCI Beata Sznajder podkreślała, że dary zbierane 
przez lokalne instytucje i organizacje pozarządowe są prze-
kazywane także Polakom, którzy pozostali na terytorium 
Ukrainy, ponieważ ich sytuacja również jest niezwykle trudna. 
W swoim wystąpieniu apelowała do mieszkańców o przyno-
szenie do punktów zbiórek nie tylko artykułów spożywczych 
czy chemicznych, ale także podstawowych środków medycz-
nych, typu plastry, syropy czy woda utleniona. Obiecała, że GCI 
będzie na bieżąco podawać krótkie komunikaty dotyczące 
tego, co jest w danej chwili najbardziej potrzebne, a co udało 
się zebrać w nadwyżce. Dyrektor Beata Sznajder podziękowała 
również Monice Kubiak, która organizuje lokalny wolontariat 
„Pomagam w Potrzebie” i wraz z jego członkami od samego 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 2 marca 2022 roku, odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w całości poświęcona możliwościom samorzą-
dowej pomocy dla obywateli Ukrainy, przybyłych na teren gminy. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski. Materiały i uchwały omawiane podczas obrad wraz z nagraniem są dostępne w serwisie www.mszczonow.esesja.pl.

WIEŚCI Z RATUSZA

http://www.mszczonow.esesja.pl
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rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie niesie pomoc docie-
rającym do Polski uchodźcom. Słowa wdzięczności skierowała 
także do władz samorządowych za szybką reakcję oraz 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców 
za wsparcie na rzecz ofiar wojny.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska poinformo-
wała, że gminne szkoły podstawowe i przedszkola są gotowe 
na przyjęcie nowych podopiecznych. W wyniku przeprowa-
dzonej analizy ustalono, że przy zachowaniu obecnego poziomu 
zatrudnienia w placówkach, możliwe jest przyjęcie do nich 
ok. 40 przedszkolaków oraz ok. 220-260 uczniów klas 1-8 naro-
dowości ukraińskiej. 

Grażyna Pływaczewska, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury, opowiedziała o planowanym całodniowym koncercie 
charytatywnym na rzecz obywateli Ukrainy, który odbędzie się 

w niedzielę, 6 marca w miejskiej hali sportowej. Podczas wyda-
rzenia zbierane będą dary i środki finansowe dla uchodźców. 
Dyrektor MOK krótko opisała koncert i jego gwiazdy a także 
podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację 
imprezy. 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka powie-
działa, że podczas tego charytatywnego wydarzenia odbędzie 
się również kiermasz książek przygotowany przez jej instytucję.

Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował przedmówcom 
a także wszystkim, którzy zaangażowali się w niesienie wsparcia 
dla obywateli Ukrainy. Następnie rozpoczął dyskusję dotyczącą 
kolejnych form samorządowej pomocy dla uchodźców, w której 
udział wzięli zgromadzeni radni oraz przedstawiciele lokalnych 
instytucji. Na tym zakończono nadzwyczajne obrady RM. 

Dagmara Bednarek, GCI

645 lat – taką symboliczną rocznicę nadania praw miejskich 
Mszczonów obchodził 22 marca 2022 r. Z tej okazji w niedzielę, 
13 marca, w sali teatralno-kinowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się uroczysta, XLIV sesja Rady Miejskiej, która 
rozpoczęła rok świętowania lokalnego jubileuszu.

Zanim Przewodniczący Łukasz Koperski otworzył obrady władz 
samorządowych, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbyła się 
okolicznościowa msza święta w intencji mieszkańców miasta 
i gminy, którą odprawił proboszcz ks. kan. Tadeusz Przybylski, 
dziekan Dekanatu Mszczonów.

Sesja Rady Miejskiej

Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej z okazji 645-lecia Mszczonowa
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W liturgię słowa zaangażowali się przedstawiciele samorządu. 
Czytania z Pisma Świętego jako lektorzy przedstawili dyrektor 
GCI Beata Sznajder oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Suski. Okolicznościową modlitwę powszechną prze-
czytała zaś Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych RM Barbara Gryglewska.

Po modlitwie w kościele farnym zgromadzeni udali się 
do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Uroczysta sesja Rady 
Miejskiej rozpoczęła się od wysłuchania hejnału miasta, który 
skomponował śp. Jacek Zielonka, kapelmistrz Orkiestry Dętej 
OSP Mszczonów. Zgromadzeni uczcili również minutą ciszy 
pamięć wszystkich osób zasłużonych dla Ziemi Mszczonowskiej.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie przez przewodniczą-
cego Łukasza Koperskiego uchwały w sprawie zasad używania 
symboli Gminy Mszczonów, którą Rada Miejska podjęła w dniu 
26 sierpnia 2020 r. Prowadzący obrady przedstawił także okolicz-
nościowy referat, w którym opowiedział o procesie powsta-
wania nowego statutu, zawierającego m.in. wizerunki herbu, 
flag, sztandaru oraz insygniów. Najważniejszy z gminnych doku-
mentów obligował również Radę Miejską do podjęcia uchwały 
w sprawie sposobu używania naszych lokalnych symboli, którą 
odczytał przewodniczący Łukasz Koperski.

Zarówno prezentacja aktu prawa miejscowego jak i referatu były 
wstępem do podniosłego momentu wręczenia Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu oraz Burmistrzowi 
Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi insygniów, z wize-
runkiem nowego herbu miasta. Ceremonię ich symbolicznego 
przekazania poprowadził komendant Hufca ZHP Mszczonów 
harcmistrz Przemysław Zawadzki a towarzyszyła mu asysta skła-
dająca się z harcerzy: Gabrieli Sosnowskiej, Wiktorii Majewskiej 
i Stanisława Wiśniewskiego. Młodzi druhowie oprócz przeka-
zania nowych symboli władzy samorządowej mieli tego dnia 
jeszcze jedno, niezwykle ważne zadanie. Właśnie im przypadł 
zaszczyt symbolicznego zmienienia flagi miejskiej na zgodną 
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ze statutowymi zapisami, czyli zawierającą wizerunek obecnego 
herbu – baszty z trzema erkierami.

Z okazji jubileuszu 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczo-
nowa swoje okolicznościowe przemówienia odczytali również 
przedstawiciele władz samorządowych. Przewodniczący Łukasz 
Koperski pokrótce przedstawił historię powstania centralnego 

punktu gminy oraz opowiedział o szansach rozwoju i jego walo-
rach. W wystąpieniu pojawiły się także wątki osobiste oraz 
te dotyczące samorządowej kariery mówcy.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek w swoim prze-
mówieniu opowiedział o nowoczesnym obliczu miasta, które 
pomimo swojego symbolicznego „wieku” może się pochwalić 
wieloma innowacyjnymi inwestycjami, zrealizowanymi na jego 
terenie. Tymi gminnymi, związanymi z wodą geotermalną 
i przygotowaniem terenów pod dzielnicę przemysłową, jak 

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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i zewnętrznymi, wśród których włodarz wymienił park wodny 
Suntago, basen dla nurków Deepspot oraz zakład firmy Corning, 
produkującej światłowody. Burmistrz podziękował również 
radnym wszystkich kadencji, pracownikom Urzędu Miejskiego 
i wszystkich lokalnych instytucji a przede wszystkim miesz-
kańcom, którzy przez 32 lata obdarzali go swoim zaufaniem.

Po przemówieniach przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu 
„Wymyśl hasło na urodziny Mszczonowa”. Wyniki ogłosiła 
przedstawicielka organizatora, dyrektor MOK Grażyna Pływa-
czewska, która poinformowała zebranych, że w głosowaniu 
na Facebooku zwyciężyło hasło „Tradycje przekute w rozwój”. 
Nagrodę oraz pamiątkowy dyplom z rąk honorowych patronów 
zmagań, przewodniczącego Łukasza Koperskiego i burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka, a także kierującej Ośrodkiem, odebrała 
autorka Dagmara Bednarek. Zgodnie z wcześniejszymi dekla-
racjami, całą swoją nagrodę finansową przekazała na gminne 
konto, dedykowane wsparciu dla uchodźców z Ukrainy, przeby-
wających na terenie Ziemi Mszczonowskiej.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej głos zabrali też zapro-
szeni goście. Gratulacje z okazji 645-lecia nadania praw miejskich 
dla Mszczonowa złożyli: starostowie Beata Sznajder i Krzysztof 
Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego 
Klaudiusz Stusiński i radna Anna Bednarek, wiceprezydent 
Żyrardowa Adam Lemiesz a także Jarosław Pięcek w imieniu 

burmistrza miasta i gminy Wiskitki. Kilka słów do zebranych 
skierował również Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej, który zacytował 
słowa stworzonej przez siebie pieśni o Mszczonowie. Na zakoń-
czenie obrad przewodniczący Łukasz Koperski podziękował 
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystej sesji.

 Zebrani w MOK mieli również okazję poznać przeszłość 
i teraźniejszość Ziemi Mszczonowskiej w formie audiowizu-
alnej. Na kinowym ekranie wyświetlono bowiem okoliczno-
ściowy film, przygotowany przez Gminne Centrum Informacji. 
Po seansie, w ramach części artystycznej, na scenie zaprezento-
wali się Barbara Tritt (sopran) i Szymon Tritt (pianino) w utwo-
rach braci Maklakiewiczów, przedstawicieli najsłynniejszego, 
mszczonowskiego rodu.

Uroczystość zakończył słodki poczęstunek w sali klubowej MOK, 
w ramach którego zebrani goście mogli spróbować okoliczno-
ściowego tortu urodzinowego, przygotowanego dla Mszczo-
nowa – jednego z najstarszych miast Zachodniego Mazowsza.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ ŁUKASZA KOPERSKIEGO 

Z OKAZJI OBCHODÓW 645. ROCZNICY 
NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA MSZCZONOWA 

WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 13 MARCA 2022 R.

Szanowni Państwo,
Mszczonów to jedno z najstarszych miast Zachodniego Mazowsza. Już w XII w. 
funkcjonował jako książęca wieś targowa a jego nazwa pojawia się w oficjalnych 
dokumentach od połowy XIII w. Historia centralnego ośrodka naszej gminy 
rozpoczęła się więc tak naprawdę znacznie wcześniej niż 22 marca 1377 r. Datę tę 
uznano za symboliczny moment nadania praw miejskich, ponieważ taka znalazła 
się w najstarszym, zachowanym dokumencie, w którym o Mszczonowie napisano 
jako o mieście. Autorem tego pisma był mazowiecki książę Ziemowit III, dlatego  
też to jemu najprawdopodobniej można przypisać wyniesienie Mszczonowa  
do obecnej rangi.
 W ten sposób rozpoczęła się 645-letnia historia wypełniona burzliwymi 
okresami, chwalebnymi zdarzeniami, kontynuowanymi po dziś dzień tradycjami 
oraz nazwiskami ludzi, którzy zapisali się w niej złotymi zgłoskami. W dziejach 
naszej „małej Ojczyzny” nie brakuje elementów, mających wpływ na to, w jakim 
miejscu dziś się znajdujemy, na to, w jakim mieście dziś żyjemy.
 Od początku swojego powstania Mszczonów leżał na skrzyżowaniu szlaków 
komunikacyjnych. Przez miasto biegł słynny szlak bursztynowy, było ono także 
częścią traktu śląskiego. Mszczonów, jako ważny ośrodek handlowy, w okresach 
pokoju zyskiwał ogromną szansę na rozwój. Niestety, doskonałe położenie miasta 
miało także swoje złe strony. Lokalizację Mszczonowa doceniali również najeźdźcy, 
więc stał się on dość szybko łupem hitlerowskich okupantów, którzy przy okazji 
zniszczyli ok. 85% zabudowy. Historię miasta naznaczyły także pożary, również 
mające wpływ na to, że zachowało się w nim tak niewiele zabytków czy dawnych 
dokumentów.
 Czasem też rozwój Mszczonowa był hamowany w dziwnych okolicznościach. 
Do dziś nie wiadomo, dlaczego tak naprawdę przez nasze miasto nie poprowadzono 
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. O tym, jak ogromne znaczenie mogłaby ona mieć 
dla Mszczonowa, świadczyć może chociażby gwałtowny rozwój Rudy Guzowskiej  
i jej przekształcenie w miasto Żyrardów, będące efektem kursujących przez jej teren 
pociągów. Jedna z miejskich legend głosi, że to mieszkańcy Mszczonowa obawiali się 
wpływu bliskości kolei na swoje życie i w ten sposób zmarnowali oferowaną szansę. 
Być może jednak decyzja zapadła na zupełnie innym szczeblu a rozpowszechniane 
opowieści miały tylko przenieść ciężar odpowiedzialność na społeczność miasta. 
Tego się już jednak pewnie nigdy nie dowiemy.



marzec 2022 / nr 3 (311)       9

WIEŚCI Z RATUSZA

 Kolejną ogromną szansą dla Mszczonowa był zmierzch komunizmu. Jeszcze 
przed 1989 r. wiele osób z mojego otoczenia wyjeżdżało nie tylko z miasta, ale wręcz 
poza granice kraju. Pamiętam, jak pojawiła się możliwość, żebym i ja wyjechał  
z Polski, na przykład do Ameryki. Nie skorzystałem z tej okazji. Być może wyda się 
to naiwnością, ale wierzyłem, że pewnego dnia ludzie nie będą musieli wyjeżdżać,  
bo swoją „Amerykę” zbudujemy tutaj, na Ziemi Mszczonowskiej.
 Kiedy w 1990 r. przywrócono w Polsce samorządność, moje marzenie powoli 
zaczęło się spełniać. Do głosu doszły głęboko zakorzenione na naszym terenie tradycje 
– rzemiosło i przedsiębiorczość. W skład Rady Miejskiej weszli przedstawiciele całego 
społeczeństwa. Rolnicy, sportowcy, nauczyciele czy rzemieślnicy. Wszyscy oni byli 
lokalnymi patriotami, którzy w kolejnych kadencjach robili wszystko, by zapewnić 
rozwój miasta i całej Ziemi Mszczonowskiej.
 Po raz pierwszy zaszczytu otrzymania mandatu radnego dostąpiłem w 1994 r.  
a w 1996 r. objąłem funkcję przewodniczącego tego gremium. Przez lata swojej 
działalności samorządowej mogłem przekonać się, jakie czynniki mają wpływ na 
sukces gminy. Odpowiedni ludzie współpracujący w zgodzie i połączeni długofalową  
wizją rozwoju to właśnie taka gwarancja budowania na solidnych fundamentach, 
gwarancja wzrastania konstrukcji a nie ciągłego zmieniania planów odnośnie jej 
końcowego wyglądu. 
 My, radni, oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek patrzyliśmy w tym samym 
kierunku a motywacji zawsze dodawało nam ogromne zaufanie Mieszkańców, 
okazywane podczas każdych wyborów samorządowych. 
 Efektem tych wysiłków nas, samorządowców i całej społeczności, były nowe 
możliwości, nowe technologie i nowe inwestycje, które pojawiły się w Mszczonowie 
w ciągu ostatnich dekad. My wszyscy, jako Mieszkańcy, potrafiliśmy przekuć tradycje 
w sukces, tworząc markę Mszczonowa, który rozwija się nie zapominając o swojej 
historii i korzeniach. 

Łukasz Koperski
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PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA JÓZEFA GRZEGORZA KURKA 
Z OKAZJI OBCHODÓW 645. ROCZNICY 

NADANIA PRAW MIEJSKICH DLA MSZCZONOWA 
WYGŁOSZONE PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 13 MARCA 2022 R.

Szanowni Państwo,
dzisiejsza uroczysta sesja symbolicznie rozpoczyna rok świętowania jubileuszu 
Mszczonowa. 645 lat to dla każdego miasta piękny wiek i powód do dumy. Spoglądając 
wstecz, na karty historii dalszej i tej, której stała się naszym udziałem, nietrudno 
zauważyć, jak bardzo zmienił się świat, zmienili się ludzie. Jak bardzo zmienił się 
Mszczonów i jak bardzo zmieniliśmy się my sami, jego Mieszkańcy. Jedno jednak 
było, jest i mam nadzieję, że zawsze będzie niezmienne. Przywiązanie do tradycji 
i korzeni. Przywiązanie do tego wszystkiego, co buduje naszą lokalną tożsamość 
i sprawia, że tu jest nasze miejsce na Ziemi, więc nie szukamy już innego. Nie ma 
zresztą takiej potrzeby, bo mszczonowskie tradycje z sukcesem udaje się łączyć  
z nowoczesnością i innowacjami, których na naszym terenie nie brakuje.
 Jednym z największych bogactw Ziemi Mszczonowskiej jest woda geotermalna, 
którą skutecznie wykorzystaliśmy do tego, by wyróżnić się wśród innych miast. Jej 
pierwszym zastosowaniem było użycie płynnego ciepła do ogrzewania budynków. 
Dzięki temu wyeliminowano kotłownie węglowe, funkcjonujące na mszczonowskich 
osiedlach budynków wielorodzinnych. W 2008 r. w Mszczonowie powstał Kompleks 
Basenów Termalnych, który służy rekreacji mieszkańców a także przyciąga 
turystów, chcących skorzystać z leczniczych właściwości ciepłej wody. Płynne 
bogactwo naszego terenu to zresztą unikat. Woda geotermalna, wydobywana 
w Mszczonowie od 1997 r. z głębokości ponad 1,5 km, jest słodka, podczas gdy  
z reguły ma ona słony smak. Również to udało nam się wykorzystać. Geotermalna 
ciecz płynie w kranach i w tężni na jednym z miejskich skwerów, poprawiając zdrowie 
i samopoczucie odwiedzających go mieszkańców czy gości.
 Nowoczesny Mszczonów słynie zresztą właśnie z wody. W 2020 r. miały miejsce 
dwa wydarzenia, które bardzo mocno wpłynęły na postrzeganie naszego miasta,  
dodając do niego kolejne, innowacyjne elementy. Pierwszym z nich było otwarcie 
Suntago Wodny Świat, czyli największego, zadaszonego parku wodnego w Europie. 
Choć zlokalizowany jest on w podmszczonowskiej Wręczy, to stał się wizytówką 
także miasta. Największa inwestycja w regionie ma zresztą wpływ nie tylko na całą, 
naszą gminę, ale również na sąsiednie samorządy.
 Kolejnym znakiem rozwoju Mszczonowa było otwarcie basenu Deepspot, 
które także odbyło się w 2020 r. W momencie przyjmowania pierwszych gości, 
obiekt ten był najgłębszym tego typu na świecie, ponieważ pozwala nurkom zejść 
na głębokość 45,4 m. Obecnie pod tym względem Deepspot jest pierwszy w Europie  
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i drugi na świecie. Ciepła, krystalicznie czysta woda przyciąga pasjonatów nurkowania 
nie tylko z całej Polski, ale również z oddalonych państw. W obiekcie odbywają się 
także ćwiczenia służb ratunkowych i szkolenia wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć 
swoją podwodną przygodę.
 Symbolem nowoczesności i innowacji jest też miejska dzielnica przemysłowa, 
której zazdroszczą nam sąsiednie miejscowości. W 2021 r. rozpoczęła się budowa zakładu 
produkcyjnego firmy Corning Optical Communications Polska, który będzie jednym 
z największych tego typu w Unii Europejskiej. Ta amerykańska firma jest światowym 
liderem rozwiązań optycznych. Właśnie w niej stworzono pierwszy światłowód do 
przesyłania impulsów na duże odległości, bez którego nie można sobie wyobrazić 
dzisiejszej komunikacji. Powstanie zakładu Corning to kolejny znak tego, że nasze  
miasto słynie ze sprzyjania innowacyjnym inwestycjom, że nie boi się zaufać  
wizjonerom, że jest doskonałym miejscem do rozwijania działalności. Na Węźle 
Mszczonów Południe stworzymy kolejną, nowoczesną dzielnicę przemysłową  
z super technologiami.
 645 lat naszego miasta pokazało, że przywiązanie do tradycji, do walorów 
przyrodniczych czy do historii może być siłą napędową rozwoju. Wykorzystując to, 
co mamy, czyli wodę i ziemię, wprowadziliśmy Mszczonów w nowoczesny świat 
sprawiając, że niewielkie miasto położone na Mazowszu, stało się symbolem innowacji. 
Dziękuję członkom wszystkich kadencji Rady Miejskiej za zgodne realizowanie tej 
wspólnej wizji przyszłości, którą udało nam się zamienić w teraźniejszość. Dziękuję 
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego i gminnych instytucji, którzy wspierali 
nas w działaniu. Przede wszystkim jednak dziękuję Mieszkańcom Mszczonowa 
za zaufanie, którym przez te wszystkie lata obdarzali mnie oraz radnych z naszego 
Komitetu Wyborczego Forum Samorządowe, podczas każdych wyborów stawiając na 
doświadczenie, samorządową zgodę oraz wizję rozwoju opartego na wykorzystaniu 
tradycji i walorów miasta. 

Józef Grzegorz Kurek

WIEŚCI Z RATUSZA
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OKOLICZNOŚCIOWY REFERAT
 PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ ŁUKASZA KOPERSKIEGO 

ODCZYTANY PODCZAS UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W DNIU 13 MARCA 2022 R.

	 Do	podjęcia	uchwały,	którą	przed	chwilą	Państwu	odczytałem,	Rada	Miejska	
została	 zobligowana	 zapisami	 nowego	 statutu	 gminy	 Mszczonów.	 Poprzedni	 nie	
określał	 ani	wizerunków	 symboli	 samorządu,	 ani	 też	 zasad	 ich	używania.	Zapisy	
dotyczące,	 między	 innymi,	 tego	 jak	 wyglądać	 powinny	 herb	 Mszczonowa	 oraz	
insygnia	 władz	 samorządowych,	 znalazły	 się	 dopiero	 w	 nowym	 statucie.	 Proces	
jego	 opracowywania	 rozpoczął	 się	 oficjalnie	 od	 uchwały	 Rady	 Miejskiej	 z	 dnia	 
28	 października	 2016	 r.,	 powołującej	 Komisję	 Statutową.	 Pierwsze	 posiedzenie	
organu	odbyło	się	14	grudnia	tego	samego	roku.	Podczas	obrad	członkowie	Komisji	
podjęli	decyzję	o	przystąpieniu	do	prac	nad	opracowaniem	nowego	statutu	gminy.
	 Proces	 tworzenia	 dokumentu,	 będącego	 swoistą	 „gminną	 konstytucją”,	
przedłużał	 się	 z	 powodu	 negatywnej	 opinii	Komisji	Heraldycznej,	 która	 nakazała	
lokalnemu	 samorządowi	 zmianę	 symboli	 Mszczonowa.	 Okazało	 się	 bowiem,	
że	 najstarszy	 wizerunek	 herbu	 miasta	 widnieje	 na	 pieczęci	 pochodzącej	 z	 XVI	
w.	 i	 znacząco	 różni	 się	 on	 od	 tego,	 który	 wówczas	 wykorzystywano.	 Zgodnie	 
z	 obowiązującymi	 zasadami	 heraldycznymi,	 to	 właśnie	 szesnastowieczna	 baszta	 
z	erkierami	musiała	stać	się	symbolem	Mszczonowa.
	 Ostateczny	projekt	nowego	statutu	opracowała	Sekretarz	Gminy	Małgorzata	
Badowska,	 zawierając	w	nim	 informacje	dotyczące	m.in.	ustroju,	 funkcjonowania	
jednostek	pomocniczych	oraz	organizacji	pracy	władz	samorządowych.	Pod	koniec	
lutego	2020	r.	Komisja	Heraldyczna	pozytywnie	zaopiniowała	propozycje	nowych	
wizerunków	herbu,	flag,	banneru,	sztandaru,	insygniów,	tablicy	urzędowej	i	pieczęci.	
Zostały	one	włączone	do	najważniejszego,	gminnego	dokumentu,	w	którym	znalazły	
się	również	nuty	hejnału,	skomponowanego	przez	śp.	Jacka	Zielonkę,	kapelmistrza	
Orkiestry	OSP	Mszczonów.
	 Nowy	 statut	 został	 przyjęty	 przez	 Komisję	 Statutową	 podczas	 posiedzenia	 
w	dniu	 17	 kwietnia	 2020	 r.	W	 dokumencie	 zawarto	 również	wspomniany	 przeze	
mnie	na	początku	 zapis	 obligujący	Radę	Miejską	do	podjęcia	uchwały	w	 sprawie	
sposobu	używania	naszych	lokalnych	symboli.
	 Prace	 nad	 statutem	 gminy	 Mszczonów	 zakończyły	 się	 przyjęciem	 jego	
ostatecznego	brzmienia,	 uwzględniającego	wszystkie	wytyczne	władz	 centralnych	
oraz	 potrzeby	 lokalne.	 Rada	 Miejska	 oficjalnie	 uchwaliła	 ten	 najważniejszy	 
z	gminnych	dokumentów	podczas	posiedzenia	w	dniu	24	czerwca	2020	r.
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9 marca 2022 r.
Głównym tematem posiedzenia Komisji były oceny działalności 
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
oraz Centrum Usług Społecznych w minionym roku. Spotkanie 
otworzyła  jej  przewodnicząca,  radna  Barbara  Gryglewska. 
W pracach uczestniczyli także członkowie: wiceprzewodniczący 
organu Robert Głąbiński,  radna Katarzyna Ciećwierska,  radna 
Dorota  Kaźmierczak,  radny  Krzysztof  Krawczyk,  rady  Andrzej 
Osial, radny Andrzej Osiński radny Waldemar Suski i radny Miro-
sław Wirowski.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
Sprawozdanie z działań GKRPA w 2021 r. złożyła Elżbieta 
Szaforska, koordynator organu z ramienia gminy. Jak można 
było się dowiedzieć z jej wystąpienia, do zadań Komisji należą: 
inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alko-
holowych; podejmowanie czynności zmierzających do orze-
czenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwy-
kowego a także opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż 
lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgod-
ności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwała rady (limit i loka-
lizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje 
alkoholowe). Wydatki GKRPA w 2021 r. zamknęły się w kwocie 
381 846,32 zł a obejmowały m.in. zakup wyposażenia, mate-
riałów i środków żywnościowych, koszty administracyjne 
a także świadczenia społeczne.

W ramach swojej działalności w 2021 r. Komisja odbyła 22 posie-
dzenia – 10 hybrydowych i 12 stacjonarnych. Głównym tematem 
spotkań były rozmowy motywujące osoby mające problem 
z nadużywaniem alkoholu. Członkowie Komisji podczas rozmów 
służyli szeroką informacją dotyczącą form pomocy dla osób 
z problemem uzależnienia. Wśród osób zaproszonych, zostały 
rozdysponowane ulotki informacyjne na temat szkodliwości 
nadmiernego spożywania alkoholu otrzymane z Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aby ułatwić 

przystąpienie do leczenia. Podczas posiedzeń Komisja omówiła 
również bieżące sprawy wynikające z różnych aspektów jej dzia-
łalności.

Na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy do GKRPA wpły-
nęło 20 wniosków dotyczących osób nadużywających alkoholu, 
w tym: 2 wnioski od II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 
Rejonowego w Żyrardowie, 1 z Prokuratury Rejonowej w Żyrar-
dowie oraz 17 z Komisariatu Policji w Mszczonowie. Wśród zgło-
szonych osób było 10 osób z terenu Mszczonowa i 10 z obszarów 
wiejskich. Przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała 
za złożone sprawozdanie oraz działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Centrum Usług Społecznych
O funkcjonowaniu CUS opowiedziała dyrektor, Monika Malczak. 
Prowadząc działalność jednostka współpracował z licznymi 
podmiotami; organizacjami pozarządowymi a także instytu-
cjami. W tej grupie dyrektor Malczak wymieniła m.in. Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariat 
Policji w Mszczonowie, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS Archi-
diecezji Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Rodziców i Opie-
kunów „Uśmiech Dziecka”.

Dział Pomocy Społecznej instytucji realizował zadania z zakresu 
pracy socjalnej, które polegały na wspieraniu osób i rodzin, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Polegało ono m.in. 
na doradztwie, wydawaniu skierowań na leczenie i do specjali-
stów, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozmowach 
motywacyjnych. Pomoc w ramach tego zadania własnego 
gminy obejmowała również wypłacanie zasiłków okresowych, 
celowych, w naturze, opiekuńczych i stałych, usługach opiekuń-
czych, finansowaniu pobytu w schronieniu „Monar-Markot” 
a także sprawienie pogrzebu.

CUS przydzielał również wsparcie asystenta rodziny dla tych 
gospodarstw domowych, w których zdiagnozowano bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu domu, 
a także opiekę zatrudnianego w instytucji psychologa. Centrum 
opłacało także koszt pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, Domu 
Dziecka i Rodzinnym Domu Dziecka. Kwestie finansowe zwią-
zane z działalnością Centrum Usług Społecznych przedstawiła 
główna księgowa instytucji Danuta Górniak. 

Przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała przedsta-
wicielkom CUS za szeroką działalność, szczególnie podkreślając 
znaczenie dwóch Klubów „Senior +”, które są prowadzone 
przez jednostkę w Mszczonowie. Na zakończenie tego punktu 
poruszono temat pomocy uchodźcom z Ukrainy, do którego 
nawiązał radny Andrzej Osiński. Radny Mirosław Wirowski 
apelował o wsparcie ośrodka w Badowie, w którym również 
przebywa ok. 70 uchodźców. Na tym zakończono obrady Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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W piątek, 25 marca, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie wręczone zostały odznaczenia państwowe. Wśród 
wyróżnionych osób znalazło się troje przedstawicieli Ziemi 
Mszczonowskiej. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano 

Piotra Dymeckiego. Brązowe Krzyże Zasługi odebrali Bożena 
Majewska i Andrzej Osial. W imieniu przyznającego odzna-
czenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnionym 
wręczył je I wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Po ceremonii współkierujący Urzędem Wojewódzkim pogra-
tulował wszystkim uhonorowanym, ale przede wszystkim 
podziękował im za ich działalność, która została w ten sposób 
nagrodzona. Poinformował też, że wśród odznaczonych znaleźli 
się przedstawiciele różnych sfer – społecznicy, samorządowcy, 

Odznaczenia

Wręczono odznaczenia państwowe
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sportowcy, pasjonaci historii, strażnicy miejscy itp. Wojewoda 
Sylwester Dąbrowski podkreślał, że we współczesnym świecie 
ich działalność jest bardzo ważna, ponieważ odciąga ludzi 
od urządzeń elektronicznych, umacniając w społeczeństwie 
bezcenne wartości. Za to należy im się ogromny szacunek, 
wdzięczność i uznanie, którego wyrazem są właśnie przyznane 
przez prezydenta wyróżnienia.

Krzyż Zasługi to polskie, cywilne odznaczenie państwowe 
podzielone na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy. Wyróż-
nienie ustanowiono 23 czerwca 1923 r. i początkowo było ono 
najwyższym przyznawanym cywilom. Zgodnie z ustawą z 1992 r. 
Krzyż Zasługi jest odznaczeniem dla ludzi, którzy zasłużyli się dla 

Polski lub jej obywateli, swoją działalnością przekraczając zakres 
zwykłych obowiązków i przynosząc korzyść krajowi lub społe-
czeństwu. Wyróżnienie jest przyznawane również za ofiarną 
aktywność publiczną czy charytatywną lub niesienie pomocy 
innym. Krzyż Zasługi każdego stopnia może być danej osobie 
przyznany dwukrotnie.

Działalność Piotra Dymeckiego skupia się wokół pielęgnowania 
historii, formacji proobronnych oraz samorządności. Od dawna 
podejmuje starania, mające na celu promowanie dziejów 
i tradycji Ziemi Mszczonowskiej. Przez wiele lat społecznie 
i bezinteresownie zbierał pamiątki, wspomnienia oraz wywiady 
dotyczące historii tego regionu.

Z inicjatywy Bożeny Majewskiej w 1999 r. powstało Stowa-
rzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka”, w którym pełni funkcję prezesa. Dzięki 
funkcjonowaniu tej organizacji osoby niepełnosprawne z terenu 
gminy Mszczonów otrzymały szansę na lepsze życie oraz spokoj-
niejszą przyszłość.

Andrzej Osial od lat prowadzi działalność społeczną i samo-
rządową jako sołtys sołectwa Wręcza, radny Rady Miejskiej 
w Mszczonowie oraz członek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w swojej miejscowości. Jego aktywność przyczyniła się do reali-
zacji wielu inwestycji, które poprawiły jakość życia mieszkańców.

Dagmara Bednarek, GCI
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Spółka Geotermia Mazowiecka wkrótce rozpocznie moderni-
zację systemu ciepłowniczego opartego na wodzie wydoby-
wanej z wnętrza Ziemi. Prawie 16 mln zł na ten cel przeznaczy 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 19,5 mln zł. NFOŚiGW 
wesprze ją dotacją w kwocie ok. 6,3 mln zł oraz pożyczką 
o wartości ok. 9,5 mln zł. 

Uroczystość zatwierdzenia umowy o dofinansowanie reali-
zacji proekologicznego przedsięwzięcia odbyło się we wtorek, 
15 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie. Niezbędne dokumenty podpisali: wiceprezes NFOŚiGW 
Artur Michalski oraz przedstawiciele Geotermii Mazowiec-
kiej S.A. – prezes Marek Balcer i prokurent Marcin Sławek. 
W spotkaniu udział wzięli również Wiceminister Aktywów 
Państwowych, poseł na Sejm RP Maciej Małecki i burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Efektem realizacji projektu będzie zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców Mszczonowa na geotermalną energię cieplną 
prawdopodobnie aż do XXII w. W wyniku modernizacji 
Geotermia będzie wytwarzać o ok. 2,32 MWt ciepła więcej 
niż obecnie. Oznacza to, że rocznie do atmosfery emitowane 
będzie aż o 914 t dwutlenku węgla mniej.

Działająca w Mszczonowie od 22 lat Geotermia Mazowiecka 
znacząco przyczyniła się do poprawy stanu powietrza w okolicy. 
Ciepło, pochodzące z wody, zastąpiło bowiem trzy osiedlowe 
kotłownie węglowe, z których wydobywał się czarny dym okry-
wający znaczną część miasta. Na szczęście, dzięki wykorzy-
staniu naturalnego bogactwa Ziemi Mszczonowskiej, jest on już 
historią, a obecnie bloki ogrzewane są ekologicznie za pomocą 
płynu wydobywanego z głębokości ok. 1,8 km.

Modernizacja, która potrwa do września 2023 r., przyczyni się 
do dalszej poprawy jakości powietrza. Inwestycja, realizowana 
w ramach programu „Polska Geotermia Plus”, umocni pozycję 
Mszczonowa jako lidera wykorzystywania zasobów geotermal-
nych.

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

Rozbudowa Geotermii już wkrótce!

Był MOPS, jest CUS, czyli o usługach 
„szytych na miarę”

Projekty z dofinansowaniem

Zmienia się świat, więc zmieniają się również potrzeby ludzi. 
Mając to na uwadze, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie postanowili dostosować swoją 
działalność do otaczającej nas rzeczywistości i zaproponować 
mieszkańcom gminy usługi „szyte na miarę”. Dla wszystkich 
a nie tylko dla swoich dotychczasowych podopiecznych.

Idea ta przyświecała dyrektor MOPS Monice Malczak i jej załodze 
podczas opracowywania projektu, w wyniku którego Ośrodek 

miał zostać przekształcony w Centrum Usług Społecznych 
(CUS). Udało się! Mszczonów uzyskał dofinansowanie na reali-
zację szeregu działań z zakresu pomocy społecznej jako jeden 
z zaledwie 6 samorządów, liczących do 100 tys. mieszkańców, 
w Polsce! W sumie podobne projekty zrealizują tylko 32 gminy. 
Łączna kwota wsparcia jest równie niebagatelnym sukcesem. 
Na realizację projektu o nazwie „Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Mszczonów” udało się pozyskać 3,125 mln zł z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, działanie 
2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku 
społecznym. Unijne środki lokalnemu samorządowi przekazało 
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Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Całe działanie nie 
wymaga wkładu własnego gminy.

W ten sposób 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
przekształcił się w Centrum Usług Społecznych. Zmiana nazwy 
była jednym z etapów realizacji projektu, który rozpoczął się 
z początkiem 2021 r. a zakończy - 31 lipca 2023 r. W CUS zatrud-
nieni zostali już również nowi specjaliści – koordynator indywi-
dualnych planów usług społecznych oraz organizator społecz-
ności lokalnej. Dotychczasowy personel Centrum podnosił zaś 
swoje kwalifikacje, by posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne 
do poszerzenia działalności.

Co zmieni się dzięki przekształceniu instytucji? Przede 
wszystkim, zamierza ona swoją ofertę kierować do wszystkich 
mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, a nie tylko do jej dotych-
czasowych odbiorców. Pierwsze efekty poszerzenia usług można 
było zaobserwować chociażby w trakcie ferii. Przez cały pierwszy 
tydzień zimowej przerwy CUS zapraszał najmłodszych do parku 
miejskiego, w którym stanęła, wynajęta przez Centrum, zjeż-

dżalnia Snowtubing. W pierwszą niedzielę lutego, również 
na terenie przykościelnym, odbyła się z kolei Feriada, podsumo-
wująca tydzień zabaw. Podczas imprezy nie zabrakło animacji, 
konkursów i tańca a na jej zakończenie uczestnicy mogli obej-
rzeć uliczne jasełka w wykonaniu Teatru Prawdziwego.

Kolejnym pomysłem, którego realizacja ma posłużyć wszystkim 
mieszkańcom, jest uruchomienie specjalistycznego poradnictwa 
medycznego. Dzięki temu CUS chce ułatwić dostęp do służby 
zdrowia, szczególnie osobom niezmotoryzowanym czy star-
szym. Ten aspekt nowej oferty będzie dedykowany wszystkim 
grupom - dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. W tym celu 
pracownicy CUS przeprowadzili już rozpoznanie potrzeb miesz-
kańców dotyczące najbardziej niezbędnych rodzajów lekarzy
-specjalistów.

Od dłuższego czasu mówi się także o potrzebie powstania Domu 
Dziennego Pobytu, który zapewniłby seniorom opiekę, wspie-
rając ich aktywnych zawodowo krewnych. Dzięki temu najstarsi 
mieszkańcy nie spędzaliby czasu samotnie w domu, ale mogli 
korzystać z dedykowanych im zajęć zdrowotnych, gimnastycz-
nych i tematycznych. Zgodnie z projektem CUS planowany 
Dom będzie także miejscem spotkań, które zapobiegać będzie 
społecznemu wykluczeniu seniorów.

Podobny plan Centrum dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym. 
CUS chciałby stworzyć miejsce, w którym będą one miały 
zapewnioną czasową opiekę w przypadku, gdy np. rodzice 
muszą zrobić zakupy a nie mają z kim zostawić swoich pociech. 
Kącik zabaw dla dzieci nie będzie miał charakteru przedszkola 
czy żłobka, a zapewniany nadzór będzie doraźny i wynikający 
z „potrzeby chwili”.

Kolejną propozycją CUS będzie tzw. „mieszkanie treningowe”. 
W miejscu tym odbywać się będą spotkania dzieci z rodzin 
zastępczych z ich biologicznymi rodzicami. Dla wszystkich zain-
teresowanych stron najlepiej jest bowiem, gdy organizowane są 
one na neutralnym gruncie. Mieszkanie treningowe obejmować 
będzie również wsparcie psychologa czy pedagoga. Dyrektor 
i pracownicy CUS chcieliby, żeby efektem działania tego miejsca 
były, w miarę możliwości, powroty dzieci do ich biologicznych 
rodziców.

Realizacja projektu pozwoli również rozszerzyć wolumen usług 
opiekuńczych, szczególnie na terenach wiejskich. 

Wszystkie zaplanowane działania będą wspierać różnorodne 
grupy wiekowe i będą dostosowane do ich potrzeb, więc okre-
ślenie „usługi szyte na miarę” idealnie podsumowuje nowe 
propozycje mszczonowskiego CUS-u.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz wsparcia 
można uzyskać w Centrum Usług Społecznych, które mieści 
się w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45 a także dzwoniąc 
pod numer: 46 857 12 73 lub pisząc na adres mailowy: mops@
mszczonow.pl.

Dagmara Bednarek, GCII
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Każdego roku, 11 marca, przypada Dzień Sołtysa, święto obcho-
dzone w całej Polsce. Także w gminie Mszczonów z tej okazji 
odbywają się zawsze uroczyste spotkania z przedstawicielami 
miejscowości terenów wiejskich. W tym roku sołtysi zostali 
zaproszeni do sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
już w czwartek, 10 marca. Na uroczystości pojawiło się 29 z 35 
przedstawicieli jednostek pomocniczych samorządu.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek, który z okazji ich święta złożył serdeczne życzenia 
wszystkim sołtysom. Włodarz gminy poruszył również kilka 
kwestii bieżących związanych z funkcjonowaniem gminy. 
Podczas spotkania przedstawił informacje dotyczące pomocy 
obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli 
się na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Burmistrz opowiedział 

również o realizowanych i planowanych inwestycjach – m.in. 
rozbudowie oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, 
termomodernizacji szkoły podstawowej w Lutkówce z dofinan-
sowaniem unijnym, budowie sali gimnastycznej w placówce 
oświatowej w Piekarach czy remontach dróg na terenach wiej-
skich.

Następnie głos zabrała zastępca dyrektora GCI Magdalena 
Podsiadły, która przedstawiła szczegółowe informacje związane 
z pomocą uchodźcom oraz rozdała sołtysom ulotki z najważ-
niejszymi kontaktami i danymi. Naczelnik Wydziału Gospo-
darki Gminnej Renata Wolak apelowała o szczepienie psów 
i kotów przeciwko wściekliźnie, która staje się coraz większym 
problemem. W swoim krótkim wystąpieniu poruszyła również 
tematy obowiązku wymiany pieców bezklasowych w gospo-
darstwach domowych do końca tego roku i deklaracji dotyczą-
cych źródła ciepła a także inne zagadnienia związane z ochroną 
środowiska.

Podczas spotkania sołtysi zgłaszali problemy, z którymi bory-
kają się obszary wiejskiej. Dotyczyły one m.in. częstych przerw 
w dostawie energii elektrycznej, rekrutacji do przedszkoli dzieci 
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W poniedziałek, 21 lutego, nadszedł moment, na który 
z niecierpliwością czekali mieszkańcy największego, miejskiego 
osiedla Dworcowa III. Na ręce burmistrza Józefa Grzegorza 
Kurka symboliczny czek promesy na rozbudowę ul. Północnej 
przekazał poseł Maciej Małecki. Dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie nieco ponad 1,9 mln zł 
a wartość całej inwestycji to ok. 4,2 mln zł. Prace rozpoczną się 
w maju 2022 r. a planowanym terminem ich zakończenia jest 
marzec 2023 r.

W wyniku inwestycji przebudowane zostanie 471,62 m ulicy, 
a roboty obejmą wykonanie chodników i  ścieżki rowerowej, 
miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych, kana-
lizacji deszczowej, oświetlenia, nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m, 
oznakowania pionowego i poziomego.

db, GCI

Dofinansowanie rozbudowy 
ul. Północnej

Projekty z dofinansowaniem

Uroczystość

Dzień Sołtysa 2022
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Marcowe posiedzenie Forum Samorządowego Organizacji Poza-
rządowych odbyło się w środę, drugiego dnia miesiąca. W sali 
klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury lokalni społecznicy 
spotkali się przedstawicielami samorządu oraz reprezentantami 
jednostek budżetowych gminy. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski. Przywitał wszystkich przybyłych i ze względu na obecną 
sytuację zaproponował, aby podczas obrad omówić kwestie 
związane z gminną, zintegrowaną akcją pomocową dla osób, 
które przybyły na Ziemię Mszczonowską z Ukrainy. Przewodni-
czący zapewnił, iż samorząd przygotował dla nich szereg form 
wsparcia i już rozpoczął realizację najpotrzebniejszych działań. 
Podziękował też lokalnym organizacjom pozarządowym, które 
od samego początku zaangażowały się akcję pomocową. 

Następnie przewodniczący Koperski przekazał głos burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, który zreferował prze-
bieg poniedziałkowego Powiatowego Sztabu Kryzysowego, 
w którym uczestniczyli włodarze miast i gmin powiatu żyrar-
dowskiego, a także reprezentanci instytucji zajmujących się 
zarządzaniem kryzysowym na szczeblu powiatowym. Jak poin-
formował burmistrz, gmina Mszczonów ma przygotowanych 
dla uchodźców ok. 108 miejsc noclegowych w ośrodku ZUS 
w Osuchowie. Poza tym kolejne miejsca mogą być uruchomione 
w razie potrzeby w „Karczmie u Wodnika”. Wielu uchodźców 
dzięki swym prywatnym kontaktom wynajmuje już samo-
dzielnie mieszkania na terenie gminy lub otrzymało darmowe 
schronienie u mieszkańców. 

Pomocną dłoń do rodzin swych dotychczasowych pracow-
ników wyciągnęli też lokalni przedsiębiorcy. Wielu obywateli 
Ukrainy, którzy pracowali do niedawna w Mszczonowie, spro-
wadziło tu swoje żony i dzieci, a sami powrócili do kraju, aby 
wziąć udział w działaniach wojennych. Burmistrz Kurek przypo-
mniał o potrzebie zapewnienia dostępu do edukacji dzieciom 
uchodźców. Mają się tym zajmować gminne szkoły. 

Reprezentantka Centrum Usług Społecznych Karolina Zaremba 
powiedziała natomiast, w jaki sposób jej instytucja dba o zapew-
nienie naszym gościom żywności, porad prawnych, wsparcia 
psychologicznego i jak CUS koordynuje akcję szukania dodatko-
wych miejsc noclegowych. 

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder 
w swoim wystąpieniu omówiła kwestie związane z zatrudnie-
niem osób przybyłych do gminy. Olbrzymie wsparcie ofiarowują, 
oczywiście, w tym zakresie nasi najwięksi pracodawcy. Dyrektor 
Sznajder zreferowała ponadto sprawy związane z polityką infor-
macyjną gminy w zakresie upowszechniania w mediach spraw 
związanych ze zintegrowaną, gminną akcją pomocową. Poinfor-
mowała też zebranych, że Centrum kompletuje na bieżąco dane 
o bazie lokalnych wolontariuszy. GCI już w weekend nawiązało 
kontakt ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, które 
oddolnie zaczęły zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy oraz arty-
kułów spożywczych i doprowadziło do ich wstępnego spotkania 
organizacyjnego w poniedziałkowy poranek, 28 lutego. Zapro-
szeni na nie zostali reprezentanci: „Pomagam w Potrzebie” 
Wolontariat, Hufca ZHP Mszczonów oraz współpracującego 
z „Pomagam w Potrzebie” Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
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polskich i ukraińskich oraz 
dostępu do szybkiego Inter-
netu. Burmistrz oraz obecni 
urzędnicy udzielali wyjaśnień 
w każdej ze zgłoszonych kwestii.

Poczęstunek z okazji Dnia 
Sołtysa rozpoczął się od pokro-
jenia okolicznościowego tortu, 
po którego konsumpcji można 
było poruszać tematy ważne 
dla mieszkańców terenów wiej-
skich już podczas mniej oficjal-
nych rozmów.

Dagmara Bednarek, GCI

Organizacje z Forum Samorządowego 
na rzecz pomocy uchodźcom

Organizacje Pozarządowe
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Historycznego. Przedstawiciele GCI i MSH już w sobotę nawią-
zali ponadto kontakty z organizacjami niosącymi pomoc naszym 
rodakom, pozostającym cały czas na terenie ogarniętej wojną 
Ukrainie. W tym trudnym czasie nie możemy zapominać o Pola-
kach z byłych kresów, którym winni jesteśmy okazywać szcze-
gólną troskę. 

Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury zapowiedziała 
zorganizowanie w niedzielę, 6 marca, całodniowego koncertu, 
połączonego z charytatywnymi aukcjami. „Mszczonowskie 
Serca dla Ukrainy” mają grać w hali sportowej OSiR-u. W trakcie 
wydarzenia będzie też można przynieść i ofiarować najpotrzeb-
niejsze rzeczy dla uchodźców, które odbiorą od darczyńców 
wolontariusze z lokalnych organizacji pozarządowych. 

Inspektor Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
Grzegorz Antolak zwrócił uwagę na fakt przebywania w ośrodku 
w Osuchowie dwudziestoosobowej grupy dzieci z ukraiń-
skiego domu dziecka, które wymagają szczególnego wsparcia. 
Inspektor omówił też pokrótce kwestie zarządzania kryzyso-
wego, którego elementy są realizowane obecnie na terenie 
gminy Mszczonów. 

Komendant Hufca ZHP Mszczonów w odpowiedzi na uwagę 
dotyczącą podopiecznych ukraińskiego domu dziecka zaofe-

rował specjalistyczne wsparcie dla tych najmłodszych 
uchodźców w postaci zorganizowania przez instruktorów Hufca 
specjalnych spotkań, zabaw i szeroko rozumianych działań inte-
gracyjnych z polskimi rówieśnikami, należącymi do ZHP. 

Krzysztof Czarnecki z Koła Łowieckiego „Jenot” opowiedział 
zebranym, w jaki sposób zorganizowali się już lokalni myśliwi 
i jaki sprzęt swoimi kanałami wysłali już za granicę polsko-ukra-
ińską. 

Wiceprezes MSH Piotr Dymecki podkreślił potrzebę wspie-
rania Polaków na Ukrainie, a przede wszystkim działających 
tam naszych organizacji, stowarzyszeń i parafii. Pomoc dla 
nich można kierować przez Fundację Lwowa i Kresów, z którą 
od wielu lat współdziała MSH. 

Temat pomocy dla uchodźców zdominował marcowe posie-
dzenie Forum Samorządowego Organizacji Pozarządowych. 
Drugi blok tematyczny obrad poświęcony został przygotowa-
niom do rozpoczynającego się 13 marca roku obchodów 645. 
rocznicy nadania praw miejskich Mszczonowowi. W tej mierze 
każda z organizacji należących do Forum ma podjąć decyzje 
o włączeniu się do wydarzeń ujętych w kalendarzach gminnych 
jednostek budżetowych – MOK-u, Biblioteki, GCI, czy też OSiR-u. 

MM

17 marca mszczonowscy Strzelcy przeprowadzili szkolenie 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy (BLS). Zostało ono 
poprowadzone dla kobiet z Ukrainy, które znalazły schronienie 
w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie. Wyda-
rzenie zorganizowało Gminne Centrum Informacji w Mszczo-
nowie we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem 
Historycznym.

MM

Pomoc dla Ukrainy

Szkolenie z pierwszej pomocy

WYDANIE SPECJALNESW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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W piątek, 4 marca, uchodźców z Ukrainy, którzy zatrzymali się 
w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie, odwie-
dził burmistrz Józef Grzegorz Kurek, witając gości na terenie 
Ziemi Mszczonowskiej. Włodarz gminy przekazał dzieciom 
słodycze, podarowane przez firmę ZPC Flis Sp. J. Burmistrz 
znalazł również chwilę na mecz tenisa stołowego z zamiesz-
kującymi Ośrodek nastolatkami. Podczas spotkania wykonano 
również pamiątkową fotografię.

W Centralnym Ośrodku Szkoleniowym ZUS w Osuchowie prze-
bywa ok. 100 obywateli Ukrainy. O uchodźców wspólnie dbają 
gmina Mszczonów oraz pracownicy Zakładu.

db, GCI

Odwiedziny u uchodźców 
w Osuchowie

Pomoc dla Ukrainy

WIEŚCI Z RATUSZA
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W drugą niedzielę ferii, 6 lutego, przykościelny park w Mszczo-
nowie rozbrzmiewał muzyką i radosnymi okrzykami najmłod-
szych mieszkańców. Od samego południa dzieci do wspólnej 
zabawy w ramach Feriady zapraszały Centrum Usług Społecz-
nych (CUS), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych (GKRPA) oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Jeszcze zanim dyrektor CUS Monika Malczak i koordynator 
GKRPA Elżbieta Szaforska uroczyście otworzyły imprezę, 
najmłodsi mogli już korzystać ze Snowtubingu. Zjeżdżanie 
na specjalnych, dmuchanych pontonach okazało się praw-
dziwym hitem tych ferii. Rampa do snowtubingu pojawiła 
się w przykościelnym parku już w poniedziałek, 31 stycznia, 
i od tego momentu codziennie przyciągała nie tylko najmłod-
szych. Zjeżdżanie było jeszcze popularniejsze z uwagi na brak 
opadów śniegu, który umożliwiłby zabawy na sankach.

Pomimo nieprzyjemnej, wietrznej pogody, w parku nie brako-
wało najmłodszych i ich opiekunów. Podczas Feriady dzieci 
mogły zagrać w ringo, spróbować swoich sił w maszerowaniu 
na dwuosobowych nartach oraz poskakać w obręczach. 

Największą popularnością cieszyły się jednak zabawy prowa-
dzone ze sceny. Do wspólnego tańca i aktywności oprócz 
prowadzącego zachęcali bohaterowie bajki „Kraina lodu”, 
bałwanek Olaf i księżniczka Elza. Maskotki Feriady chętnie 
witały się z uczestnikami imprezy a także pozowały do wspól-
nych fotografii. Wszystkie konkursy nagradzały również słody-
czami, ufundowanymi przez sponsorów.

Gdy nad przykościelnym parkiem zapadł już mrok, rozpoczął 
się ostatni punkt programu. „Jasełka uliczne” dla uczestników 
wystawił Teatr Prawdziwy. Podczas tego nietypowego przed-
stawienia w plenerze role aktorów odgrywały ogromne lalki, 
które poruszały się napędzane mięśniami aktorów i wiatrem, 
który tego dnia mocno dawał się wszystkim we znaki. Opowieści 
o narodzeniu Jezusa towarzyszyły okolicznościowe teksty, 
piosenki i kolędy.

Feriada, pomimo jesiennej pogody, przyciągnęła wielu miło-
śników dobrej zabawy w różnym wieku. Atmosfera zabawy 
z bajkowymi postaciami była tak gorąca, że nikomu specjalnie 
nie przeszkadzał ani wiatr, ani mżawka. Pierwsza, i pewnie nie 
ostatnia, mszczonowska Feriada, okazała się więc sukcesem 
a najmłodsi już czekają na jej kolejne odsłony.

Sponsorami imprezy zostali: Knauf Industries, Fiege Sp. z o.o., Lis 
Meble, CMPL, Geotermia Mazowiecka S.A., Jeronimo Martins 
i Janina Koperska.

Dagmara Bednarek, GCI

Zimowa Feriada w przykościelnym 
parku

CUS

Z ŻYCIA GMINY
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Podczas tegorocznych ferii pogoda była zdecydowanie bardziej 
jesienna lub wiosenna niż zimowa. Brak śniegu nie doskwierał 
jednak tym, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty gminnych 
jednostek i organizacji, przygotowanej w ramach akcji „Zima 
w mieście”.

„Mojemu miastu na urodziny” – pod takim hasłem przez całe 
ferie odbywały się zajęcia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Skąd taka nazwa? W 2022 r. przypada bowiem symboliczna, 
645. rocznica nadania praw miejskich dla Mszczonowa, która 
będzie celebrowana przez dwanaście miesięcy. Z tej okazji MOK 
zaproponował dzieciom, młodzieży i dorosłym różnorodne 
zajęcia artystyczne. 

Część z nich miała historyczną tematykę, by wprowadzić ich 
uczestników w atmosferę świętowania „urodzin” Mszczonowa. 
W takim klimacie wykonywano prace plastyczne, przedstawia-
jące ratusz, charakterystyczne obiekty miasta czy jego dawny 
wygląd. W programie atrakcji znalazł się również wykład o dzie-
jach Mszczonowa, wygłoszony przez emerytowaną nauczycielkę 
historii Barbarę Gryglewską. 

W ramach akcji „Zima w mieście” Ośrodek zaprosił uczniów 
na zajęcia plastyczne, taneczne oraz wokalne. Wśród propozycji 
znalazły się także m.in. wspólne granie na konsolach, przedsta-
wienia teatralne i projekcje filmowe. MOK przygotował również 
atrakcje dla dorosłych, m.in. w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Ci, którzy edukację już mają za sobą, mogli wziąć udział 
np. w zajęciach gimnastyki zdrowotnej, karaoke, nocnych sean-
sach filmowych oraz ćwiczeniach tanecznych.

Gminne Centrum Informacji w trakcie ferii zaprosiło najmłod-
szych mieszkańców do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
na warsztaty historyczne z klockami Cobi, odbywające się 
pod nazwą „Czym jeździło się w PRL-u?”. Podczas zajęć uczest-
nicy dowiedzieli się wielu ciekawostek o klasykach motory-
zacji takich, jak Fiat 126p, Polonez, Warszawa, Syrena i Nysa. 
Wzbogaceni o nową wiedzę przystąpili do składania modelów. 

Podczas zajęć powstały miniatury wielu samochodów, które 
coraz trudniej spotkać na polskich drogach. Uczestnicy warsz-
tatów z klocków Cobi stworzyli np. policyjnego Trabanta, Fiata 
Abrath 595, karetkę Warszawa czy Wartburga Tourist. Wszystkie 
powstałe podczas zajęć pojazdy od 14 lutego oglądać można 
na wystawie w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Po jej 
zakończeniu, modelarze będą mogli odebrać swoje dzieła 
i bawić się nimi w domowym zaciszu. Podczas ferii GCI rozpo-
częło również publikacje wierszowanych opowieści w ramach 
cyklu „Trzynaście zgłosek o sławach”.

Miejska Biblioteka Publiczna skierowała do swoich młodych 
czytelników kilka wirtualnych cyklów spotkań i zabaw. Pierwszy 
z nich, „Bajkowe pudełeczko”, przedstawiał wybrane baśnie oraz 
zachęcał do wykonania związanych z nimi prac plastycznych. 
W ramach „Quizwań” młodzi czytelnicy odpowiadali na pytania 
dotyczące popularnych serii książkowych. Bajki przedstawiano 
także w ramach „Literackiego podwieczorku z misiem Tedim”. 
Uczniowie byli także zachęcani do tworzenia swoich opowieści 
w serii nagrań „Kości-opowieści”. „Polecajki bibliotekarki” były 
zaś inspiracją do sięgnięcia po nową lekturę. Wszystkie nagrania 
publikowano na Facebooku Biblioteki.

Uczniowie z terenu gminy Mszczonów w trakcie ferii mogli 
również skorzystać z obniżonych biletów wstępu na Termy 
(1 zł/h w godz. 9-13) oraz Lodowisko (1 zł/h). Z propozycji 
Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało łącznie kilkuset młodych 
mieszkańców. Sukcesem okazały się dyskoteki na lodowisku, 
podczas których osoby w każdym wieku do tańca na tafli porwali 

Zima w mieście

Bez śniegu, ale z atrakcjami
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DJ-e Borovski i Michael Deets. Każda z czterech, weekendowych 
imprez odbywających się pod wspólną nazwą LodoDisco, przy-
ciągnęła wielu miłośników łyżwiarstwa i muzyki.

Centrum Usług Społecznych podczas ferii zapraszało najmłod-
szych do przykościelnego parku miejskiego. Przez cały pierwszy 
tydzień wolnego dzieci mogły korzystać ze zjeżdżalni Snowtu-
bing, która choć trochę zrekompensowała im brak śniegu. 
Kulminacją zabaw w parku była Feriada, zorganizowana 
w pierwszą niedzielę lutego. Od samego południa dzieci 
do udziału w imprezie zapraszały Centrum Usług Społecznych 
(CUS), Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych (GKRPA) oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury. Pomimo 
nieprzychylnej pogody, park rozbrzmiewał muzyką i radosnymi 
okrzykami licznie zgromadzonych najmłodszych mieszkańców. 
Oprócz zabaw ruchowych, sprawnościowych i tanecznych, 
dzieci mogły spotkać bohaterów bajki „Kraina Lodu” – bałwanka 
Olafa i księżniczkę Elzę. Zwieńczeniem Feriady były „Jasełka 
uliczne”, które wystawił Teatr Prawdziwy.

O odpoczywających od nauki uczniach nie zapomniały też 
lokalne organizacje pozarządowe. Warsztaty taneczno-gimna-
styczne dla swoich podopiecznych zorganizowało Stowarzy-

szenie Kultury Fizycznej Fresh. W zajęciach udział wzięło ponad 
70 dzieci, które, podzielone na grupy wiekowe, odbyły prawie 
80 godzin treningów pod okiem instruktorów. Uczestnicy 
warsztatów poznawali i doskonalili różne techniki tańca, a także 
rozwijali swoje zdolności taneczne oraz akrobatyczne.

Półkolonie dla uczniów zorganizowało zaś Mszczonowskie 
WOPR. Oprócz zabaw i atrakcji ruchowych, młodzi odbyli też 
warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, by przyjemne 
połączyć z pożytecznym. Organizatorzy nie zapomnieli również 
o ciekawych świętach takich, jak Międzynarodowy Dzień Pizzy. 
Oprócz tego uczestnicy półkolonii m.in. odbyli lekcję języka hisz-
pańskiego i grali w tenisa ziemnego. Zakończone ferie nie były 
więc dla nich z pewnością czasem lenistwa i nudy.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI, MOK, SKF Fresh

Z ŻYCIA GMINY

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 30.01-4.04.2022 r.

ODESZLI…

Baka Grażyna, 65 lat
Burakowski Henryk, 95 lat
Chyła Zofia, 78 lat
Fornalczyk Helena, 88 lat
Gawin Genowefa, 95 lat
Gołaszewska Barbara, 80 lat
Gołaszewski Władysław, 81 lat
Kubiak Hanna Zdzisława, 69 lat
Maciszewski Edward, 65 lat
Majewska Elżbieta Hanna, 81 lat
Matysiak Janusz Maciej, 74 lata
Mazur Józef, 83 lata
Michałowska Sabina, 90 lat

Pawlak Irena Zofia, 89 lat
Pietrzak Zofia, 64 lata
Pilarska Jadwiga, 92 lata
Pindor Paweł Zbigniew, 61 lat
Piotrowska Helena, 91 lat
Puchała Stanisław, 86 lat
Skoneczny Tadeusz, 75 lat
Skowroński Stanisław Edward, 81 lat
Strojek Adam Stanisław, 75 lat
Wesołowska Marianna, 75 lat
Widalski Tadeusz, 84 lata
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„Więc chodź, pomaluj mój świat, na żółto i na niebiesko”. Takie 
zaproszenie w swojej piosence do słuchaczy kierował niegdyś 
zespół 2 plus 1. W niedzielę, 6 marca, mieszkańców gminy 
Mszczonów nikt nie musiał specjalnie namawiać, by tłumnie 
przybyli na charytatywny koncert „Mszczonowskie serca dla 
Ukrainy”. Miejska hala sportowa tego dnia faktycznie stała 
się żółta i niebieska, a kolory te były symbolem solidarności 
i wsparcia dla mieszkańców ogarniętego wojną kraju, którego 
flaga ma właśnie takie barwy. Głównym organizatorem 
wydarzenia był Mszczonowski Ośrodek Kultury.

Jako pierwsi na scenie pojawili się członkowie kół artystycz-
nych prowadzonych przez Mszczonowski Ośrodek Kultury. Dla 
licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewała grupa Ale Skład 
(instruktor Luiza Wirowska-Sadowska) oraz podopieczni Studia 
Piosenki Wokaliza (instruktor Iwona Skwarek). Wśród piosen-
karzy znalazła się również uczęszczająca na zajęcia w MOK 

Patrycja Kulicka, uczestniczka programy telewizyjnego „The 
Voice Kids”.

Moc energii, płynącą z tanecznych rytmów i dynamicznych 
układów, przekazały gościom wydarzenia cheerleaderki 
ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. Na mszczonowskie 
„Złotka” zawsze można liczyć – od lat uświetniają każdą gminną 
imprezę. Kolejny już raz pokazały też, że mają wielkie serca 
i chętnie włączają się w akcje charytatywne.

Skoro w nazwie wydarzenia pojawiło się słowo  „koncert”, 
to na mszczonowskiej hali sportowej nie mogło zabraknąć 
muzyki. Po tanecznych popisach cheerleaderek na scenie pojawił 
się Bogdan Szymańczak, gwiazda telewizji śląskiej. Pochodzący 
z Żyrardowa artysta śpiewa wyłącznie swoje utwory, które sam 
pisze i komponuje. 

Podobno występ zespołu Flash Dance to zawsze gwarancja 
dobrej zabawy. Słowa te potwierdziły się w niedzielę na hali 
sportowej. Specjalnie dla mieszkańców gminy wystąpił lider tej 
formacji, Jacek Golbert. Artysta oraz towarzysząca mu tancerka 
rozbujali publiczność skocznymi rytmami. 

Kolejny koncert miał już zupełnie inny muzyczny klimat. 
Na scenie pojawił się kompozytor i pedagog Krzysztof Gwiazda. 

Mszczonowskie serca zagrały dla 
Ukrainy

MOK/Pomoc dla Ukrainy
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Śpiewający basem-barytonem artysta wykonał m.in. znany 
przebój musicalowy „Gdybym był bogaty”. Krzysztofowi towa-
rzyszył brat, również utalentowany muzyk grający na perkusji 
oraz na… stołowych łyżkach.

W ramach solidarności z narodem ukraińskim zagrała również 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Strażacki zespół to kolejna 
organizacja, która uświetnia lokalne wydarzenia oraz bierze 
udział w akcjach charytatywnych. Muzycy o wielkich sercach 
wykonali m.in. piosenkę „Hej, sokoły!”, opowiadającą o tęsk-
nocie za Ukrainą. Utwór ten jest szczególny dla członków Orkie-
stry, którzy często śpiewają go podczas wyjazdów i towarzyskich 
spotkań zespołu. W niedzielne popołudnie piosenkę zadedyko-
wali wszystkim mieszkańcom Ukrainy, a w szczególności tym, 
którzy opuścili swoją ojczyznę, domy i rodziny.

Po występie Orkiestry na scenie wystąpiła Anna Bortnik 
z zespołem TT BAND. Artystka urodziła się na Ukrainie, 
ale od kilku lat mieszka w Polsce. Podczas swojego koncertu 
zaprezentowała również szczególny utwór, który stworzyła, 
by oddać swoje emocje związane z sytuacją w ojczyźnie.

W trakcie charytatywnego koncertu 
kilka słów przesłania do mieszkańców 
oraz obywateli Ukrainy skierowali przed-
stawiciele samorządu. Na wydarzeniu 
obecni byli Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski, jego zastępca 
Waldemar Suski oraz radni Katarzyna 
Ciećwierska, Barbara Gryglewska 
i Marek Baumel. Samorząd reprezen-
towali także przedstawiciele lokalnych 
instytucji: dyrektor MOK Grażyna Pływa-
czewska, dyrektor GCI i radna powia-
towa Beata Sznajder a także dyrektor 
Biblioteki Anna Czarnecka. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek krótko podsumował gminną 
akcję pomocy uchodźcom a także podziękował wszystkim zaan-
gażowanym w nią mieszkańcom, organizacjom i instytucjom. 
Wyrazy wdzięczności skierował również do artystów biorących 
udział w niedzielnym koncercie oraz do jego organizatorów. 

Mieszkańcom, którzy przyjęli obywateli Ukrainy w swoich 
domach, włodarz obiecał, że samorząd nie zostawi bez pomocy 
ani goszczących, ani gości.

Dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska także podziękowała 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji niedzielnego 
koncertu charytatywnego a w szczególności szkole podstawowej 
w Mszczonowie i jej dyrektor Annie Rusinowskiej za użyczenie 
obiektu, w którym wydarzenie się odbywało.

Beata Sznajder, dyrektor GCI, również podsumowała akcję 
wspierania obywateli Ukrainy raz Polaków zamieszkujących ten 

Z ŻYCIA GMINY



marzec 2022 / nr 3 (311)       27

S W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY



28       marzec 2022 / nr 3 (311)       

kraj. Mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, 
zapraszała do Centrum po pomoc, która będzie udzielana 
w miarę możliwości.

Przewodniczący Łukasz Koperski dołączył do podziękowań 
dla wszystkich zaangażowanych w akcję wspierania obywateli 
Ukrainy. Podkreślał, że czuje się dumny z bycia Polakiem, z bycia 
mieszkańcem gminy, w której żyje tak wiele osób o dobrym 
sercu. 

Głos zabrały także przedstawicielki narodu ukraińskiego, 
opowiadając o sytuacji w regionach, z których pochodzą. Prze-
wodniczący Łukasz Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek 

na ich ręce w imieniu całej społeczności Ziemi Mszczonowskiej 
przekazali ogromny czek, symbolizujący środki finansowe, które 
zostały zebrane podczas charytatywnego koncertu. W trakcie 
wydarzenia udało się łącznie pozyskać kwotę 13 397,58 zł 
na wsparcie obywateli Ukrainy. 

Widzom programu „The Voice Senior” z pewnością znane 
jest nazwisko Ryszarda Wagnera, gwiazdy jednej z edycji tego 
wokalnego show. Artysta także pojawił się na hali sportowej, 
a w swoim występie zaprezentował znane utwory polskie 
i zagraniczne, m.in. „Dziwny jest ten świat” czy „We are the 
champions”. Szczególnie wzruszające było wykonanie piosenki 
„Do ciebie, mamo” z repertuaru Violetty Villas. Ryszard Wagner 

Z ŻYCIA GMINY
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zadedykował ją wszystkim matkom, które pozostały na Ukra-
inie ze swoimi dziećmi oraz tym, które zabrały swoje pociechy 
z dala od wojny. Po koncercie rozpoczęły się taneczne występy 
dziewcząt z koła zainteresowań MOK, którego instruktorką jest 
Karolina Zdzieszyńska.

Swój recital na mszczonowskiej hali sportowej miała również 
Danuta Stankiewicz – piosenkarka o ogromnym dorobku 
muzycznym. W swojej karierze wydała już ponad 30 solowych 
płyt i zagrała ponad 10 tys. koncertów. Jak podkreślała podczas 
występu, uwielbia przyjeżdżać do Mszczonowa, w którym 
bywała już niejednokrotnie. Piosenkarka, w okolicznościowej 
stylizacji pokazującej jej solidarność z narodem ukraińskim, 
dosłownie porwała do tańca zgromadzonych na hali sportowej.

Kolejnym punktem programu był występ, na który z pewnością 
czekało wielu mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Na scenie 
pojawił się bowiem lokalny zespół disco polo. Mister Dex 
to grupa muzyków, których nie trzeba było nikomu przedsta-
wiać. Swój występ artyści rozpoczęli od specjalnej piosenki, 
zadedykowanej wszystkim obywatelom Ukrainy. Potem ze sceny 
rozbrzmiewały największe hity zespołu takie jak „Kopciuszek” 
czy „Ech, życie życie”, które publiczność ochoczo śpiewała razem 
z liderem grupy.

Muzyczny wieczór, podczas którego mszczonowskie serca 
zagrały dla Ukrainy, zakończyły występy zespołów Bartka 
Marczaka „Czas Na Nas” oraz Artura Decyka „Na Znak”.

Koncerty nie były jednak jedynymi atrakcjami charytatyw-
nego wydarzenia. Przed mszczonowską halą sportową dary 
dla uchodźców zbierali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie i miejskiego Hufca ZHP. Ciekawe książki 
w zamian za datek na rzecz pomocy obywateli Ukrainy można 

było nabyć na stoisku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Słodkimi 
ciastami i ciepłymi napojami za symboliczną opłatą częstowali 
przedstawiciele grupy Mszczonów Klasycznie, którzy przed halą 
ustawili również kilka swoich zabytkowych pojazdów. Wolonta-
riusze obsługiwali także stoisko loterii fantowej, której losy roze-
szły się niczym przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. 

Nie można również zapomnieć o licytacjach. Ilość gadżetów, 
które przekazali mieszkańcy, organizacje, firmy i instytucje, była 
tak ogromna, że część z nich będzie wystawiona na aukcjach 
internetowych, ponieważ zabrakło czasu, by sprzedać 
je podczas koncertu. Największą sumę, 1,5 tys. zł, udało się 
uzyskać za dzika, którego zaoferowali myśliwi z Koła Łowiec-
kiego „Jenot”. Do udziału w licytacji osobiście zachęcał sekre-
tarz Krzysztof Czarnecki. Dzika, którego upolują myśliwi 
a do spożycia przygotują pracownicy Zamku w Osieczku, kupił 
Krzysztof Malik.
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Na rzecz pomocy uchodźcom na hali sportowej zlicytowano 
pamiątki przekazane przez burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, 
voucher na wyjazd na zlot od grupy Mszczonów Klasycznie, 
obraz autorstwa członkini Grupy Plastycznej „Kolor” działa-
jącej w MOK-u, internetowy kurs języka angielskiego a także 
wejściówki do kompleksu Suntago i basenu Deepspot.

Niedzielne wydarzenie pokazało jak ogromne, niebiesko-żółte, 
są serca mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Żadna z osób, 
które pojawiły się na hali sportowej, nie żałowała pieniędzy 
na pomoc obywatelom Ukrainy. Szczytny cel przyciągnął na halę 
wielu gości, solidaryzujących się z ogarniętym wojną krajem, 
udowadniając, że na mieszkańców gminy Mszczonów może 
liczyć każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI i MOK

***

Dziękujemy za Wasze wielkie serca!!!

Dziękujemy naszym darczyńcom za współorganizację koncertu 
charytatywnego „Mszczonowskie Serca dla Ukrainy”. Ofiaro-
wane dary zostały przeznaczone na licytacje i loterię, z których 
dochód zasila konto pomocowe dla Ukrainy. 

Nasi ofiarodawcy to:

• Suntago Park Wodny,
• ZPC Flis,
• Paulina Radkiewicz, 
• Apteka na Północnej,
• Roman Zabłocki,
• Rehabilitacja z ulicy Warszawskiej 19 w Mszczonowie,
• Studio Urody Agaty Szlagi,
• Deepspot w Mszczonowie,
• Termy Mszczonów,
• Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie,
• Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie,
• Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman,
• FM Logistic,
• Corning Optical Fiber Sp. z o.o.,
• CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.,
• BS Mszczonów,
• SYNLAB Wioletta Kowalska,
• Pizzeria Familijna,
• Danuta Rybicka, Elżbieta Sułkowska, Elżbieta Mackieło,
• Restauracja Mc Donald’s w Wymysłowie,
• DSM Nutritional Products Mszczonów,
• Centrum Medyczne BIMED w Mszczonowie,
• Koło Łowieckie Jenot i Restauracja „MŁYN” w Osieczku,
• Mszczonów Klasycznie,
• Hotel Panorama i Restauracja Tamara w Mszczonowie,
• HairSas Karolina Sas z Mszczonowa,
• Klub Senior Plus z Mszczonowa,
• Grupa Pekabex Oddział Mszczonów,
• Sklep Papirus Wioletta Traczyk,
• Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie,
• YKK Poland Sp. z o.o.,

• Grupa Malarska Kolor z Mszczonowskiego Ośrodka  
 Kultury,
• Waldemar Suski i strażacy z OSP Mszczonów,
• Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek,
• Kwiaciarnia Klaudia Iwony Wiśniewskiej,
• Eugeniusz Pijak,
• Pracownia Reklamowa Duo- Art. w Mszczonowie,
• Cukiernia Łomża.

Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli wspaniałe ciasta. Dzię-
kujemy Telewizji Mazowsza Zachodniego Grzegorza Nowakow-
skiego za przeprowadzenie transmisji i Bartłomiejowi Simbo-
rowskiemu za przeprowadzenie licytacji.

Kłaniamy się nisko wszystkim zespołom, które wystąpiły chary-
tatywnie. Ukrainę wsparli:

• Ale Skład, 
• Wokaliza,
• Voice,
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Fresh,
• Jacek Golbert i Flash Dance,
• Krzysztof Gwiazda,
• Tomasz Gwiazda z zespołem,
• Orkiestra Dęta OSP Mszczonów i mażoretki,
• Anna Bortnik i zespół TT Band,
• Ryszard Wagner z zespołem,
• Zespół taneczny z MOK Karoliny Zdzieszyńskiej,
• Danuta Stankiewicz,
• „Mister Dex”,
• „Czas Na Nas” Bartka Marczaka,
• „Na znak” Artura Decyka

Dziękujemy za Waszą obecność i pomoc! 

Za pomoc strażakom OSP z terenu naszej gminy, mszczonow-
skim harcerzom. Za obecność dziękujemy mieszkańcom Mszczo-
nowa i Ukrainy, którzy przybyli na koncert. Dziękujemy Burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu, Radnej Powiatowej 
Beacie Sznajder, Radnym RM: Barbarze Gryglewskiej, Waldema-
rowi Suskiemu, Markowi Baumelowi, Katarzynie Ciećwierskiej, 
Ryszardowi Stusińskiemu.

Wyrazy wdzięczności także dla Waldemara Suskiego i Marka 
Baumela za pomoc w przygotowaniu loterii fantowej oraz 
komisji liczącej zebrane środki finansowe. Dziękujemy również 
Annie Rusinowskiej dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie na czele z Jarosławem Sawickim i nieocenionym Stani-
sławem Bednarkiem.

Mszczonowskie serca wspólnie zagrały dla Ukrainy!

Grażyna Pływaczewska
Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

Z ŻYCIA GMINY



marzec 2022 / nr 3 (311)       31

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Mszczonowie, które 
odbyło się w sobotę, 12 lutego, zakończone zostało udzieleniem 
absolutorium obecnemu Zarządowi. Członkowie OSP jednogło-
śnie poparli działania obecnego prezesa Bartłomieja Legięc-
kiego i pozostałych członków Zarządu. Przed głosowaniem 
absolutoryjnym delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności 
OSP, które odczytał sekretarz Piotr Olczak, sprawozdania finan-
sowego, przedstawionego przez skarbnika Adama Narożnego 
oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, które przy-
gotował druh Adam Kutyło. 

Walne Zebranie tradycyjnie otworzył koncert Orkiestry Dętej 
OSP, prowadzonej od ubiegłego roku przez kapelmistrza Szcze-
pana Bieszczada. Nim jednak główna sala mszczonowskiego 
Domu Strażaka wypełniła się muzyką naczelnik Krzysztof Cieślik 
wydał komendy do wprowadzenia sztandaru jednostki. Przyby-
łych na obrady gości przywitał prezes Legięcki. Wśród zaproszo-
nych znaleźli się: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 
oraz prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Waldemar Suski. 
Obradom przewodniczył druh Grzegorz Koperski. Podczas 
Walnego Zebrania odbyło się m.in. ślubowanie nowych 
członków OSP, którzy zasilili niedawno szeregi Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Ważnym punktem posiedzenia było 
ponadto przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 
2022. Oba dokumenty mszczonowscy strażacy przegłosowali 
bez poprawek. 

Burmistrz Kurek w trakcie swego wystąpienia podziękował 
mszczonowskim druhom za ofiarną służbę w okresie pande-
micznym oraz obiecał dalsze wspieranie strażackiej działalności. 
W ubiegłym roku ze środków samorządowych został zakupiony 
samochód z drabiną, który znacząco wzmocnił możliwości 
operacyjne OSP Mszczonów. W obecnym rozpocznie się zaś 
termomodernizacja Domu Strażaka. Prezes Zarządu Powiato-
wego OSP RP druh Waldemar Suski zapowiedział natomiast 
wznowienie po okresie pandemicznym powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych. W tym roku w czerwcu ma się odbyć 
ich etap gminny, na którym na pewno nie zabraknie reprezen-
tacji mszczonowskich strażaków. 

OSP Mszczonów jest jedną z najlepiej wyposażonych jedno-
stek w regionie. Liczy aż 128 członków i dysponuje sześcioma 
samochodami do działań pożarniczo-ratunkowych. W ostatnim 
roku członkowie jednostki uczestniczyli w 5 kursach specjali-
stycznych. Przeprowadzane też były wewnętrzne zbiórki szkole-
niowe dla członków korpusu i MDP. W ramach OSP Mszczonów 
funkcjonuje Orkiestra Dęta, która uświetnia swymi występami 
wszystkie najważniejsze wydarzenia miejskie i gminne. 

Absolutorium dla Zarządu OSP 
Mszczonów

OSP
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Zebranie Sprawozdawcze OSP Bobrowce, które odbyło się 
w sobotę, 26 lutego, zaowocowało jednogłośnym udzieleniem 
absolutorium młodemu i energicznemu Zarządowi.

Posiedzenie otworzył prezes Dariusz Melon, witając wszystkich 
przybyłych gości - prezesa Zarządu Gminnego i Powiatowego 
OSP RP druha Waldemara Suskiego, sekretarza Zarządu Powia-
towego OSP RP druha Tomasza Nowakowskiego, druha Jacka 
Lipińskiego i reprezentanta PSP Żyrardów kapitana Jarosława 
Belina. 

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Daniela Zaszew-
skiego. Protokolantem został dh Marcin Stępień. W skład 
Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej weszli: dh Paweł Łasica(prze-

wodniczący), (sekretarz) Karolina Maćkowiak i druhna Dorota 
Kaźmierczak (członkini). 

Udział w posiedzeniu wzięło 18 z 32 członków OSP Bobrowce. 
W ostatnim okresie Zarząd wykazał się wieloma działaniami, 
które wzmocniły jednostkę sprzętowo i personalnie. Szcze-
gólnie spektakularna była przeprowadzona przed świętami 
Bożego Narodzenia akcja zbiórki funduszy na zakup nowego 
wyposażenia na potrzeby oddziału bojowego. Bobrowce mogą 
być dumne ze swych ochotników. Rozwój jednostki zauważyły 
też władze gminne i powiatowe OSP. 

MM

Wyróżnionym członkiem jednostki w roku sprawozdawczym 
został druh Janusz Legięcki, któremu Walne Zgromadzenie przy-
znało tytuł Honorowego Strażaka. 

W roku 2021 mszczonowscy ochotnicy uczestniczyli w 172 
akcjach ratowniczo-gaśniczych. Czterokrotnie miejskie zastępy 
interweniowały poza terenem gminy Mszczonów, w tym 
dwukrotnie poza terenem powiatu. 

MM

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu 
OSP Bobrowce

OSP

11 marca druhowie z OSP Grabce Towarzystwo 
oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek strażackich 

uczestniczyli w ostatniej drodze

ŚP. STANISŁAWA PUCHAŁY 
Zmarły był jednym ze współzałożycieli Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grabcach Towarzystwo,
a także jej byłym prezesem.

Pogrzebowa Msza Święta, została odprawiona w kaplicy 
Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. Celebrował ją  

kapelan strażaków - ks. kanonik Sławomir Tulin.

Mowę pożegnalną nad trumną Śp. Stanisława Puchały 
wygłosił obecny prezes OSP Grabce Tow. druh Janusz Koci-
szewski. Poniżej zamieszczamy jej treść: 

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego 
druha – Śp. Stanisława Puchały- jednego ze współzałożycieli 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo w 1962 
roku. Kto znał druha Stanisława doskonale wie, że był człowie-
kiem, którego pasją była szeroko rozumiana społeczna dzia-
łalność dla bliźnich. Dlatego swoje miejsce odnalazł w szere-
gach strażaków, zarówno ochotników jak i zawodowej Straży 
Pożarnej w Żyrardowie. Rozwój działalności strażackiej w Grab-
cach Towarzystwo był dla niego celem nadrzędnym. To jej 
poświęcił długie lata. To dla niej nie szczędził trudu i wysiłku. 
Wiele czasu poświęcił budowie strażnicy. Na początku lat 
osiemdziesiątych druh Stanisław Puchała został prezesem 
naszej jednostki. Od początku wytyczał zarówno sobie - jak 
i innym druhom jasne, ambitne cele, a potem konsekwentnie 

je realizował. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu w 1983 
roku do jednostki trafił pierwszy samochód gaśniczy. Dosko-
nale pamiętam jak kilka lat temu spotkałem się z druhem Stani-
sławem. Pamiętam jak z wielką radością w głosie opowiadał 
o początkach działalności OSP w Grabcach Towarzystwo, o tym 
co udało się zrobić dla dobra lokalnej społeczności. Dzisiaj 
ziemska droga naszego druha dobiegła końca. Dziś odchodzi 
na wieczną służbę w Niebie. Jestem pewien, że nawet tam – 
z góry, będzie czuwał nad naszą dalszą działalnością. Będzie 
naszym dobrym duchem. Druhu Stanisławie, spójrz po raz 
ostatni na sztandary spowite kirem. Widnieje na nich wyha-
ftowany srebrem i złotem napis: >Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek<. Ty zawsze byłeś wierny tym ideałom i zawsze 
stawiałeś je ponad wszystko. Spójrz na twarze druhów, którzy 
żegnają Cię ze smutkiem i żalem. Zobacz ilu z nich zaczynało 
swoją społeczną działalność w szeregach młodzieżowych 
drużyn pożarniczych. To Ty zaszczepiłeś w nich strażacką pasję 
i nauczyłeś pomagać innym. Dziś są dorośli i z dumą noszą 
strażackie mundury. To jeden z wielu Twych sukcesów. Istnieje 
takie bardzo stare, ale jakże piękne i wymowne powiedzenie: 
tylko życie poświęcone drugiemu człowiekowi warte jest 
przeżycia. Twoje życie bez wątpienia takie było. Szkoda tylko, 
że już zgasło. Wielka szkoda. Za chwilę zawyją strażackie 
syreny, a Ty niesiony ich odgłosem udasz się w podróż tam, 
gdzie Dobry Bóg i Święty Florian przyjmą Cię na wieczną 
służbę w Niebie. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało. Żegnaj 
Druhu. Cześć Twojej pamięci.”
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Na scenie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, z najlepszymi 
życzeniami dla wszystkich Kobiet i Dziewcząt z okazji ich marco-
wego święta, wystąpił Mirosław Deredas. Koncert odbył się 
w sobotę, 5 marca. Artysta przygotował dla mszczonowianek 
bukiet przebojów Krzysztofa Krawczyka. Znane i lubiane szlagiery 
były przez Panie, zgromadzone w MOK-u, nagradzane gromkimi 
brawami. Oczywiście, nie zabrakło też bisów. Największe owacje 
wzbudził wyśpiewany na koniec utwór dla walczącej Ukrainy. 
Przy nim publika wstała w geście solidarności. 

Mszczonowianki już po raz drugi spotkały się z Mirosławem 
Deredasem. Za pierwszym razem koncertował on w Ośrodku 

jako polski Elvis Presley. Ten koncert był równie udany. Artysta 
ma niezwykły talent wokalny, a poza tym z niebywałą łatwo-
ścią odtwarza sceniczne zachowania i gesty gwiazd, z których 
repertuaru korzysta. Po koncercie można było zakupić płytę 
ze wszystkimi zaśpiewanymi przebojami. Nie brakowało też 
chętnych do wykonania pamiątkowej fotografii z piosenkarzem.

Życzenia dla wszystkich Pań - jeszcze przed rozpoczęciem 
koncertu - złożył kierownik Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
Marek Baumel. Pośród publiczności była obecna dyrektor 
MOK-u Grażyna Pływaczewska. Świąteczny wieczór swój 
finał miał na sali klubowej ośrodka, gdzie dla wszystkich Pań 
przygotowany został słodki poczęstunek oraz symboliczna 
lampka wina.

MM

MOK

Muzyczny Dzień Kobiet
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W Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury podzi-
wiać można wystawę prac artystów Grupy II Zespołu Plama 
z Centrum Kultury i Sztuki (CKiS) w Skierniewicach. Uroczyste 
otwarcie wystawy odbyło się w sobotę, 26 marca. Uczestni-
czyli w nim twórcy obrazów wraz z zaproszonymi przyjaciółmi 
oraz członkowie mszczonowskiej Grupy Plastycznej KOLOR. 
Na wernisażu pojawiła się też przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska. 

Pani przewodnicząca wraz z dyrektor MOK-u Grażyną Pływa-
czewską oraz opiekunką Małej Galerii Anną Lipińską-Brodą 
przywitały gości wernisażu oraz podziękowały za stworzenie 

dzieł sztuki, zachwycających pięknem i inspirujących odbiorców 
do osobistych przemyśleń. W trakcie otwarcia wszyscy twórcy 
otrzymali od dyrektor Grażyny Pływaczewskiej po symbolicznej 
róży. Wykonano też wspólną, pamiątkową fotografię wszystkich 
artystów wraz organizatorami wernisażu. 

Grupa II Zespołu Plama skierniewickiego Centrum Kultury 
i Sztuki działa od około sześciu lat. Jej opiekunką jest Anna 
Pokora. Artyści Plamy pod jej profesjonalnym nadzorem tworzą 
w pracowni plastycznej CKiS, a także biorą udział w plenerach. 
Na mszczonowskiej wystawie znajdują się prace: Katarzyny 
Mynett, Ewy Plucińskiej, Ewy Żukowskiej, Jolanty Moczadłow-
skiej, Aleksandry Jaworskiej i Tomasza Kirsta. Wszystkie dzieła 
sztuki zgromadzone w Małej Galerii MOK-u oglądać będzie 
można do 20 kwietnia 2022 r. 

MM

MOK

Plama w Małej Galerii MOK-u

Z ŻYCIA GMINY
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Z mieszkanką Mszczonowa, dwunastoletnią 
Patrycją Kulicką, uczestniczką obecnej 

edycji telewizyjnego programu „The Voice 
Kids”, i jej mamą, Edytą, o muzyce i nie 
tylko rozmawia Dagmara Bednarek.

Jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem?
P.K. – Pierwszej piosenki, którą zaśpiewałam, nauczył mnie mój 
tata. Chodziłam wtedy do przedszkola. Właśnie wtedy zaczęła 
się moja przygoda ze śpiewaniem. Podczas zajęć rytmicznych 
zawsze najbardziej uwielbiałam wykonywanie piosenek. Miłość 
do śpiewania stopniowo rozwijała się. W efekcie, kiedy miałam 
8-9 lat, mama zapisała mnie na zajęcia do Studia Piosenki „Woka-
liza”, prowadzonego przez p. Iwonę Skwarek w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury. W ten sposób zaczęłam rozwijać swoje umie-
jętności. Z „Wokalizą” są też związane moje pierwsze występy 
przed publicznością.
E.K. – Patrząc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że Patrycja 
zawsze była „rozśpiewanym” dzieckiem. Podczas każdego 
spotkania rodzinnego mogliśmy podziwiać jej występy wokalne. 
Nawet w trakcie wyjazdów urlopowych ustawiała krzesła i orga-
nizowała swoje pierwsze koncerty dla rodziny. Znajomi też często 
wspominają te jej dziecięce występy. Odkąd pamiętam Patrycja 
nie śpiewa tylko wtedy, gdy jest chora lub… śpi (śmiech).
Pamiętam jej pierwszy występ, podczas finału WOŚP w Mszczo-
nowie, kiedy w szkole odbywało się karaoke. Po tym, jak Patrycji 
udało się zaśpiewać przed publicznością, utwierdziła się w prze-
konaniu, że chce rozwijać się w tym kierunku. Stąd wziął się jej 
pomysł, żebyśmy zapisali ją na zajęcia wokalne w Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury. 
Bardzo duży wpływ na muzyczną pasję Patrycji i jej rozwój miał 
też p. Jacek Zielonka, który zawsze wspierał ją i motywował, 
wierząc w to, że ma talent, którego nie może zaprzepaścić. Z jego 
pomocą nagrała też pierwszą piosenkę na konkurs wokalny. 

Jakie emocje pojawiają się w związku z występami na scenie?
P.K. - Tuż przed wejściem na scenę zawsze czuję lekki stres, który 
znika, gdy tylko zaczynam śpiewać. Po zakończeniu występu 
zazwyczaj mam niedosyt, że tak szybko się on skończył. Najchęt-
niej wróciłabym na scenę i pośpiewała znacznie dłużej (śmiech). 

Jak trafiłaś na eliminacje do programu „The Voice Kids”?
P.K. – Marzenie o występie w „The Voice Kids” pojawiło się 
u mnie już podczas oglądania pierwszej edycji programu. 
Konkretnie w trakcie słuchania Neli Zawadzkiej, śpiewającej 
piosenkę „Meluzyna” Małgorzaty Ostrowskiej. Wtedy pomy-

ślałam sobie, że też chciałabym tam być i wystąpić na tej scenie. 
Przez kilka lat to marzenie motywowało mnie, by ćwiczyć śpiew.
E.K. – Zgłoszenie do programu wysłaliśmy dosłownie w ostat-
niej chwili. Na szczęście udało się dopełnić formalności na czas. 
Kolejnym etapem były „Przesłuchania w ciemno”, które można 
było obejrzeć w telewizji.

W programie zaśpiewałaś piosenkę Sylwii Grzeszczak „Prawda 
o nas”. Dlaczego wybrałaś akurat ten utwór?
P.K. – Zawsze lubiłam piosenki Sylwii Grzeszczak i podziwiałam 
jej głos. Wybór nie był więc trudny. Ta piosenka odpowiadała 
mi pod kątem muzycznym, tonacji i melodii, a także zawsze 
podobał mi się jej tekst. Właśnie dlatego wybrałam ten utwór. 
Czas pokazał, że była to dobra decyzja.

Jakie emocje towarzyszyły występowi w telewizji? W trakcie 
śpiewania miałaś takie myśli, że żaden z trenerów się nie 
odwróci?
P.K. – Na początku, jeszcze przed wyjściem na scenę, czułam 
stres. Na pewno był on większy niż podczas moich wcześniej-
szych występów. Wiedziałam, że wszystko będzie nagrywane, 
więc każdy będzie sobie potem mógł posłuchać mojego śpiewu 
np. na YouTube. Gdy jednak 
stanęłam na scenie i zaczęłam 
wykonywanie piosenki, 
to stres minął i pozostała 
sama radość z występu 
i śpiewania w ogóle.
Oczywiście, byłoby mi 
przykro, gdyby żaden 
z trenerów się nie odwrócił, 
ale już samo pojawienie się 
w „The Voice Kids” było speł-
nieniem mojego marzenia. 
Gdyby się nie udało, 
to zawsze mogłabym spró-
bować ponownie, w kolej-
nych edycjach. Cieszę się, 
że to właśnie Cleo odwróciła 
się i wybrała mnie do swojej 
drużyny. Liczyłam, że właśnie 
tak się stanie.

Nie każdy z uczestników może zaśpiewać ze wszystkimi trene-
rami „The Voice Kids”? Jak Ci się z nimi śpiewało?
P.K. Prośba Dawida Kwiatkowskiego, by jeszcze raz, wspólnie 
wykonać piosenkę „Prawda o nas” bardzo mnie zaskoczyła. Nie 
ukrywam, że poczułam się wyróżniona i bardzo szczęśliwa. Nie 
każdy uczestnik programu już na samym początku dostaje taką 
propozycję. Wspólne śpiewanie było czymś niesamowitym. Nie 
dość, że stałam na scenie „The Voice Kids”, to jeszcze obok mnie 
stały gwiazdy muzyki, z którymi mogłam wspólnie wykonać 
piosenkę Sylwii Grzeszczak.

Jak rodzina wspiera Patrycję w realizacji jej pasji?
E.K. – Wszyscy wspieramy Patrycję jak tylko możemy. Szukamy 
konkursów wokalnych, w których mogłaby wziąć udział, 

Wywiad

Przez życie ze śpiewem na ustach
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jeździmy z nią na nie, trzymamy kciuki podczas różnych 
występów. Czasem wspólnie wyruszamy do miast oddalonych 
o sto czy dwieście kilometrów od domu, żeby Patrycja mogła 
wystąpić podczas zawodów. Staramy się też spełniać jej prośby 
dotyczące tego, co chciałaby zrobić ze swoją pasją. Zapisaliśmy 
ją na wspomniane już zajęcia do Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury, do szkoły muzycznej. Chcemy, żeby robiła to, co kocha 
i miała szansę na rozwijanie swoich zdolności.
Muzyczna pasja córki sprawiła też, że w naszym domu pojawiły 
się nawet wspólne tradycje. Jedną z nich jest karaoke, które 
zawsze odbywa się podczas rodzinnych spotkań. Patrycja, razem 
ze starszą siostrą, Marceliną, zawsze pilnuje, by wszyscy wzięli 
w nim udział i wykonali jakąś piosenkę. W końcu „śpiewać każdy 
może, trochę lepiej lub trochę gorzej…” (śmiech).

Co oprócz muzyki? W jaki sposób spędzasz wolny czas, gdy nie 
śpiewasz?
P.K. – Muzyka wypełnia mi w zasadzie cały wolny czas. Śpie-
wanie, granie na skrzypcach czy fortepianie a nawet pisanie 
tekstów do własnych piosenek – zdecydowanie to lubię robić 
najbardziej.

Jak udaje Ci się łączyć obowiązki szkolne z rozwijaniem zdol-
ności?
P.K. – Udział w konkursach, próby do występów czy udział w „The 
Voice Kids” czasem sprawiają, że mam zaległości w szkole, 
ale staram się je zawsze jak najszybciej nadrabiać. Wiem, 
że nauka jest bardzo ważna, więc robię wszystko, by moja pasja 
nie odbijała się na ocenach.

Droga artystyczna nie jest łatwa, ale na pewno daje dużo 
satysfakcji. Kim planujesz zostać, gdy dorośniesz?
P.K. – Oczywiście, chciałabym być piosenkarką. Jeśli miałabym 
wybrać coś innego, to zdecydowanie zawód również wiążący się 
z muzyką. 

Bardzo dziękuję za rozmowę a Tobie, Patrycjo, życzę jak 
najwięcej sukcesów, ogromnej satysfakcji ze śpiewania i, oczy-
wiście, zwycięstwa w „The Voice Kids”.
Dziękujemy bardzo.

Rozmawiała Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY

Maria Skłodowska-Curie zostaje członkiem francuskiej 
Akademii Medycyny, oficjalnie powstaje klub Lech Poznań 
a w Krakowie rozpoczyna działalność Akademia Górniczo-Hut-
nicza. Wszystkie te wydarzenia nastąpiły równo sto lat temu, 
w 1922 r. Roku, w którym urodziła się pani Anna Matyjas – 
jedna z najstarszych mieszkanek gminy Mszczonów. Z okazji 
setnej rocznicy urodzin jubilatkę odwiedził burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek, który wręczył jej kwiaty oraz list z życzeniami 
i gratulacjami.

Pani Anna Matyjas urodziła się w okolicach Rzeszowa. Na Ziemię 
Mszczonowską przeniosła się, by rozpocząć pracę w majątku 
Badowo-Dańki. Miejscowość tę zamieszkuje zresztą ze swoją 
rodziną aż do dziś. Właśnie w Badowo-Dańkach jubilatka 
poznała swojego męża. Jej życie jest nierozerwalnie związane 
z tą miejscowością również dlatego, że przez wiele dziesięcioleci 
właśnie w niej, wspólnie z mężem, prowadziła swoje gospodar-
stwo. Oprócz tego p. Anna pracowała także na etacie w Zakła-
dach Przemysłu Odzieżowego „Poldres”. Jej rodzinę tworzy 
5 dzieci, 13 wnuków, 18 prawnuków i 4 praprawnuków.

Dagmara Bednarek, GCI

Jubileusz

Przeżyć cały wiek!
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Nastał czas, w którym każdy miły drobiazg, każde optymi-
styczne zdarzenie i sprzyjająca nam okoliczność okazuje się dla 
nas bardzo cenna, pozwala odetchnąć, odprężyć się i uśmie-
chać szczerze mimo wielu problemów i przeciwności losu. 
Wiosna jest niewątpliwie jednym z najbardziej optymistycz-
nych wydarzeń, powtarzających się z doroczną regularnością 
i całkowitą pewnością. Im dłużej musimy na nią poczekać, 
tym bardziej cieszy i smakuje. W końcu to wiosenne przebu-
dzenie w lśniących promieniach rozgrzewającego Słońca staje 
się wytęsknionym odrodzeniem po prawdziwym wyzwoleniu 
z okowów zimna. Gdy już nadejdzie wystarczy wyjść do lasu, 
na łąkę czy nad staw, wziąć głęboki oddech i wsłuchać się 
w wesołą piosenkę skowronków, hejnał tokujących żurawi, 
fletowy gwizd kosa czy odgłosy kłębiących się w wodzie płazów, 
aby poczuć te gorące motyle w brzuchu. To zdecydowanie 
najżywsze i najbardziej autentyczne zwiastuny miłości i pojed-
nania. Obrazy, głosy i zapachy przedwiosennej natury stają 
się najlepszym ukojeniem i nadzieją na bardziej pogodny czas 

w kolejnych miesiącach. Wiosna, wraz z ociepleniem, z każdym 
kolejnym dniem wręcz eksploduje licznymi gatunkami i kolej-
nymi spektaklami, z których w naszej zabieganej codzienności 
tylko nieliczne uda nam się zapewne przeżyć mniej lub bardziej 
świadomie.

W szarym, zmęczonym zimą runie jako pierwsze zapalają się 
światełka migoczących w leśnych światłocieniach w postaci 
białych, zielonkawo naznaczonych latarenek - śnieżyczki przebi-
śnieg. Ten niezwykle popularny symbol przedwiośnia, gatunek 
z rodziny amarylkowatych, choć trujący, to świetnie wszystkim 
znany z ogródków jako ozdobny. W naturze występuje 
w lasach liściastych, w których jest bardzo rzadki i zagrożony 
wyginięciem, w związku z tym podlega częściowej ochronie 
gatunkowej. Pachnące miodem kwiaty śnieżyczek są pierwszym 
źródłem nektaru i pyłku dla budzących się owadów.

W naszej podmokłej dolinie Pisi Gągoliny częściej można teraz 
spotkać łosie, które po zimie spędzonej w borach i lasach 
wychodzą żerować na łąkach i zarastających mokradłach. Kilka 
dni temu, tuż po zachodzie słońca, na jednej z takich łąk mieliśmy 
szczęście podziwiać łoszę (samicę) z dwójką pięknych łoszaków 
(młodych łosi) łapczywie zajadających się „bazimi kotkami”, 

Kalendarz przyrody

Przedwiośnie

Oskoła, czyli woda brzozowa zbierana do butelkiCzosnek niedźwiedzi – rozwijające się nowalijki

Dzięcioł czarny strzegący dziupli w starej sośnieŚnieżyczki przebiśnieg w pełnym rozkwicie
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czyli rozwijającymi się kwiatostanami krzewów wierzb. Łosie 
zjadające kotki? Owszem, one najlepiej wiedzą, co jest smaczne 
i całkiem wartościowe. Wierzbowe bazie, jak też kora młodych 
gałązek, jest całkiem pożywna i stanowi źródło witamin. Dla 
nas, ludzi, kotki (nawet zjadane na surowo) wskazane są przy 
przeziębieniu, bólu gardła, gorączce i infekcjach górnych dróg 
oddechowych.

Przedwiosenna natura uszczęśliwia nas, karmi i chroni. 
My osobiście najbardziej wypatrujemy na przednówku pierw-
szych listków czosnku niedźwiedziego oraz wyczekujemy 
na moment, gdy ruszą soki drzew, zwłaszcza brzóz. Nad Pisią 
i Okrzeszą czosnek ten rośnie wyłącznie sadzony w parkach 
i ogrodach, a jego niezastąpiona antybiotyczna moc sprawcza 
ma być jeszcze większa niż „ząbków” czosnku pospolitego. 
Zresztą to nasz ulubiony dodatek do wiosennych kanapek 
i sałatek. Brzozy zaś, których wszędzie pełno, darzą nas w tym 
czasie swoim słodkawym sokiem, zwanym oskołą, którą pijemy 
w tym czasie codziennie. Do pobrania płynących w drzewie 
soków należy wybierać wyłącznie brzozy (ale również klony) 
rosnące z dala od dróg, fabryk, śmietnisk i zanieczyszczonych 
wód. Oskołę zbieramy do butelki połączonej wężykiem 
z otworkiem nawierconym w pniu drzewa. Pozyskany w ten 
sposób „sok”, np. z dodatkiem cytryny, jest wspaniałym 

napojem orzeźwiającym, ale sam w sobie jest leczniczy (odtru-
wający, przeciwbakteryjny, przeciwstarzeniowy) jednocześnie 
stanowi źródło cukrów prostych, kwasów organicznych, soli 
mineralnych i aminokwasów. Po zbiorze oskoły otworek w pniu 
należy zakleić pastą ogrodniczą zabezpieczającą drzewo przed 
wniknięciem potencjalnych patogenów.

W lasach, w coraz bardziej gromkim chórze różnych drobnych, 
skrzydlatych śpiewaków, rozbrzmiewają donośne werble dzię-
ciołów. To szybko powtarzane uderzenia dziobem w głośno 
brzmiący, wręcz dudniący podczas takiego „bębnienia” pień 
lub konar suchego drzewa. Dzięcioły potrafią bębnić z często-
tliwością nawet 12 razy na sekundę! Odpowiednie przystoso-
wanie dzięciołów, w tym zwłaszcza specjalna budowa dzioba, 
czaszki, kości gnykowej i rozrośnięte mięśnie szyi sprawiają, 
że walenie głową w drzewo nie czyni im żadnej krzywdy.

Werbel jest niczym innym jak sposobem komunikowania się 
dzięciołów. Bębniący ptak oznajmia o zajętym rewirze i ostrzega 
konkurentów, jednocześnie jest popisem przed partnerką 
lub partnerem.

Agata i Mateusz Matysiakowie
www.fotomatysiak.pl

Łosie (klępa i łoszaki) zjadające wierzbowe kotki
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W meczu otwarcia wiosennej rundy Forbet IV Ligi Mszczo-
nowianka pokonała 2:0 goszczący na jej stadionie w sobotę, 
12 marca, zespół Wilga Garwolin. Bramki zdobyli Patryk Obiała 
z karnego i Patryk Czarnecki. Spotkanie było częścią wydarzenia 
„Solidarni z Ukrainą”. Piłkarze Mykoły Dremliuka przystąpili 
do niego dzierżąc wielki transparent z takim właśnie przesła-

niem. Poza tym w geście poparcia dla walczącej Ukrainy przy-
wdziali niebiesko-żółte stroje z hasłem „#wspieramy Ukrainę” 
oraz wywiesili nad swym stadionem dwie flagi – polską i ukra-
ińską, które na wspólnym maszcie powiewały przez cały mecz. 

Otwarcie rundy w Mszczonowie przemieniło się w prawdziwy 
festyn bratniego poparcia dla narodu ukraińskiego. Zostali 
na niego zaproszeni uchodźcy, którzy znaleźli schronienie 
w Mszczonowie i okolicach. Ugoszczono ich smaczną grochówką 
oraz słodyczami. Jednocześnie rozdano darmowe bilety, które 
uprawniały do wzięcia udziału w loterii, której głównymi nagro-
dami były rowery ufundowane przez sklep spożywczo-przemy-
słowy Jolanta Wilczyńska. Oprócz tego w loterii można było 

Mszczonowscy piłkarze „Solidarni 
z Ukrainą”

KS „Mszczonowianka” 

S W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYSPORT



40       marzec 2022 / nr 3 (311)       

Nasze pierwszaki nie zwalniają tempa i niedawno wykonały 
kolejne zadanie projektowe, które polegało na stworzeniu 
pomocy dydaktycznych. 

Uczniowie z klas 1b, 1c i 1d samodzielnie wykonali plakaty. 
Każda grupa musiała zaprojektować i stworzyć swoją postać, 
podpisać części ciała, a na koniec opowiedzieć, jakie części ciała 
mają postacie. Własnoręcznie zrobione plakaty ozdobiły ściany 
w uczniowskich salach. 

G. Czarnecka, SP Mszczonów

wygrać karnety do Suntago, Deepspot i na Termy, poduszki 
z kołdrą, kubki termiczne oraz bony na zniżki do miejscowej 
Pizzerii Familijnej. Główne nagrody wylosowali Anton z Chmiel-
nickiego oraz Roma z Odessy. Szczęśliwe losy dla zwycięzców 
wyciągała kilkuletnia Margarita, a przebieg losowania nadzoro-
wali Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski wraz 
z wiceprezesem KS „Mszczonowianka” Wiesławem Wilczyń-
skim. 

Podczas wydarzenia dla najmłodszych dzieci zorganizowano 
zabawy z animatorami oraz malowanie twarzy. Oczywiście, 
tu dominującymi elementami były flagi i serca w kolorach 
narodowych Polski oraz Ukrainy. Równie gorąco, co na głównej 
murawie, było także na boiskach treningowych, które znajdują 
się za główną trybuną stadionu. Tam trwały aż trzy spotkania 
dla zawodników i zawodniczek różnych, dziecięcych grup wieko-
wych. Gdy seniorzy walczyli o punkty ligowe, młodzi piłkarze 
Mszczonowianki rywalizowali ze swymi rówieśnikami z Ukrainy. 

Sport bez wątpienia łączy, a przyjaźnie zawiązane na boisku 
pozostają na całe życie. Dlatego też KS „Mszczonowianka” 
zaprosiła wszystkie dzieci uchodźców do systematycznego 
uczestniczenia w treningach piłkarskich. W meczach zapoznaw-
czych udział wzięło kilkanaścioro zawodników, którzy dopiero 
poznają pierwsze polskie słowa. 

Na pewno inicjatywa Mszczonowianki przyczyni się do więk-
szej integracji pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską. To krok 
w dobrym kierunku. Osobiście poparł go burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, który uczestniczył w sobotnim wyda-
rzeniu na stadionie. Tam rozmawiał z władzami Klubu. Z prze-
biegiem festynu zapoznał go przedstawiciel Klubu – Andrzej 
Ceremużyński. Sportowy festyn na mszczonowskim stadionie 
zakończony został koncertem Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. 

MM

SP Mszczonów

„Play with English - Play in English!”
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W dniach 23-25 lutego szkolna Biblioteka zaprosiła uczniów 
klas: I e, I a i I c na zajęcia połączone z „Pasowaniem na czytel-
nika”. Po powitaniu gości i zapoznaniu dzieci z korzyściami, które 
daje czytanie książek, ustaliliśmy, jak nazywa się pomieszczenie, 
w którym się znajdujemy. Uczniowie wśród udostępnionych 
ilustracji musieli znaleźć bibliotekę. Następnie w grupach ukła-
dali z rozsypanki literowej to trudne słowo. Po ustaleniu, czego 
w bibliotece jest najwięcej, młodzi czytelnicy poznali prośby 
książek. 

Potem bawiliśmy się z wierszem Juliana Tuwima „Okulary” 
– próbowaliśmy ustalić kolejność wydarzeń w historyjce 
obrazkowej. Kolejną zabawą byłO memory: należało dopa-
sować rekwizyt do głównej postaci bajkowej. Później wymie-
szane tytuły bajek należało uporządkować i poszukać do nich 
ilustracji. Pierwszaki znakomicie poradziły sobie z rozwiązywa-
niem przygotowanych zadań i doskonale się bawiły.

Nasze smerfiaczki za panią bibliotekarką powtarzały słowa przy-
sięgi:

„My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko przyrzekamy,  
że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobić Ci nie damy  
obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie  
i z Twych rad i Twych mądrości korzystać od dziś usilnie.”

Potem każdy pierwszak przyklękał na jedno kolanko i był 
pasowany książką. Dzieci otrzymały też list, który miały prze-
kazać w domu swoim rodzicom. Dotychczasowi super-czytelnicy 
z każdej klasy pierwszej otrzymali ręcznie wykonane zakładki, 

a pozostałe dzieci zakładki 
wykonane fabrycznie.

Gratulujemy super-czytel-
nikom z klas pierwszych. 
Jeszcze nie musieli, a już 
korzystali z księgozbioru 
naszej biblioteki. Co nas 
bardzo cieszy. Widok dziecka 
z książką w ręku jest nie 
do przecenienia. Z klasy I e są 
to: Bąk Zofia, Ficińska Micha-
lina i Gręda Lena. Z klasy 
I c: Kiejrys Alicja, Redzimski 
Maksymilian i Ziółkowska 
Maja. Z klasy I a: Kruczyński 
Stanisław i Kłos Maciej. Pamiętajcie, że chętnie widzimy Was 
w bibliotece. Odwiedzajcie nas często. Czeka na Was na półkach 
wiele nowo zakupionych książek. Zapraszamy!

SP Mszczonów

SP Mszczonów

W królestwie książek

W karnawale same bale!
Karnawał to czas zabaw. Dzieci je uwielbiają i z niecierpliwością 
na nie czekają. Jak co roku w tym okresie, w Szkole Podsta-
wowej w Mszczonowie, odbyły się klasowe bale. Uczniowie 
z klas I-III przebrani w różnorodne, kolorowe stroje pojawiali 
się w naszej placówce jako księżniczki wróżki, Indianki, rycerze, 
piraci, policjanci, strażacy, żołnierze, Żółwie Ninja, i wiele, wiele 
innych postaci. 

Uczestnicy balów w udekorowanych salach, według własnej 
inwencji tworzyli układy taneczne i ruchowe do różnych 
melodii. Odbywały się również zabawy muzyczno-ruchowe oraz 
konkursy. W przerwach ten czas dzieciom umilał słodki poczę-
stunek. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Wspólne zabawy przy-
niosły wiele radości. Nauczyciele oraz rodzice dołożyli wszelkich 
starań, aby dla najmłodszych uczniów naszej szkoły był to nieza-
pomniany czas.

SP Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Recyklingowe roboty klas pierwszych
Od końca stycznia w holu Szkoły Podstawowej im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie uczniowie mogą oglądać 
niezwykłą wystawę robotów. Skąd się one tam wzięły? Podczas 
zajęć ekologicznych w klasach pierwszych uczniowie dysku-
towali na temat różnych sposobów dbania o naszą planetę - 
Ziemię. Poznali pojęcie recyklingu, czyli odzyskiwania, przeka-
zania do ponownego użycia niepotrzebnych materiałów. 

Zarówno w domach, jak i w szkole nasi uczniowie segregują 
odpady. Stare gazety, plastikowe kubki po jogurtach czy butelki 
po napojach wyrzucają do odpowiednich pojemników. Czasami 
z surowców wtórnych można wyczarować coś niezwykłego. 
I tak narodził się pomysł projektu rodzinnego „Recyklingowe 
Roboty”. 

Z ogromną pomocą rodzin i niesamowitą kreatywnością z niepo-
trzebnych pudełek, kubków, papierowych tac, korków i innych 

materiałów, za pomocą taśmy, kleju i zszywek powstały roboty. 
I mimo, że nie pomagają w pracach domowych, nie wyręczają 
nas w różnych zadaniach, cieszą nasze oczy.

SP Mszczonów

„Play with English – Play in English!”
Nasi uczniowie z klas 1b, 1c i 1d dalej świetnie bawią się 
na zajęciach języka angielskiego i wykonują zadania z projektu, 
do którego przystąpili z początkiem roku szkolnego. 

Kolejne zadanie projektowe miało nazwę „Time for a story - 
wykorzystanie książek/historyjek/opowiadań na zajęciach”. 
Z uwagi na obecną porę roku czytaliśmy książeczkę „That’s 
not my snowman”. Uczniowie poznali części ciała i nazwy 
elementów stroju bałwana. 

Jednocześnie mogli dotykać i nazywać najróżniejsze faktury 
wykonania poszczególnych elementów ubioru, m.in.: puszysty 
szalik, miękki kapelusz czy też szorstkie ręce. Opowiadanie 

historii to doskonała 
metoda uczenia się. 
Pomaga uczniom 
poprawić umie-
jętności językowe, 
wzbudza miłość 
do czytania i pobudza 
w y o b r a ź n i ę . 
Na koniec każdy 
z uczniów rysował 
swojego bałwana 
według konkretnej 
instrukcji.

G. Czarnecka, SP 
Mszczonów

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Walentynki – Dzień Przyjaźni
W poniedziałek, 14 lutego, uczniowie z klas I-III 
ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wraz ze swoimi 
wychowawcami wspólnie bawili się podczas walen-
tynkowego święta. W każdej sali pojawiły się piękne 
dekoracje a ich dominującym kolorem była, oczywiście, 
czerwień. 

Jak co roku działała również „Poczta Walentynkowa”. 
Uczniowie przygotowali kartki, aby w ten sposób 
wyrazić sympatię dla swoich kolegów i koleżanek. 
Odbył się także walentynkowy kiermasz – „Serdusz-
kowe rozmaitości oraz słodkości”. Dopełnieniem świę-
towania był słodki poczęstunek oraz wspólne zabawy.

SP Mszczonów
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Sercem z Ukrainą – zbiórka darów 
dla uchodźców
W pierwszym tygodniu marca w naszej szkole miała miejsce 
zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy przebywających 
na terenie Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie zorga-
nizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu. Zaangażowanie 
rodziców i uczniów przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Przekazane dary zostały przez nas posegregowane i spakowane 
w kartony. Dodatkowo klasa 6c wraz z wychowawcą i nauczy-
cielką plastyki przygotowała plakat „Sercem z Ukrainą”, którym 
uczniowie pragnęli pokazać, że solidaryzują się z narodem ukra-
ińskim w tym trudnym czasie.

Wszystkie paczki 
zostały przewiezione 
8 marca do maga-
zynu Centrum 
Usług Społecznych 
w Mszczonowie, skąd 
w piątek, 11 marca, 
zostały dostarczone 
odpowiednim trans-
portem do Osuchowa.

Wszystkim zaangażo-
wanym w zorganizo-
waną przez naszych 
wolontariuszy akcję 
bardzo dziękujemy. 

Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem możemy zdziałać wiele, 
nasze serca zaś są wielkie i otwarte na pomoc nie tylko potrze-
bującym z naszego otoczenia, ale również i innym, nieznanym 
nam osobom.

M. Sokołowska, SP Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNYMERKURIUSZ SZKOLNY

Gmina Mszczonów w partnerstwie z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazo-
wiecki  program  przygotowania  szkół,  nauczycieli  i  uczniów 
do  nauczania  zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej 
„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie 
i  rozwój  dzieci  i  młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja 
ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania 
w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez 

zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń 
mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauki zdalnej. 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Piekarach otrzyma 
pakiet sprzętu w postaci zestawów komputerowych, laptopów, 
drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multime-
dialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań 
wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkole-
niowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczy-
ciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł, 
natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
to 45 499 838, 76 zł.

CUW Mszczonów

Kolejny projekt edukacyjny 
z dofinansowaniem

Projekty z dofinansowaniem 
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21 marca przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 1 
w Mszczonowie świętowały powitanie Wiosny. Każde dziecko 

w tym dniu ubrane było w zielony strój oraz miało ze sobą 
element symbolizujący tę porę roku. 

Przedszkolaki zebrały się w sali, aby wspólnie powitać Panią 
Wiosnę. Wszyscy bawili się z wykonaną kukłą Marzanną. 
Dzieci miały okazję przywoływać Panią Wiosnę piosenkami, 
wierszykami oraz głośnymi okrzykami „Żegnaj zimo, Witaj 
wiosno!”

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Powitanie Wiosny

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, a także nieod-
łączny element dzieciństwa. Takie zabawy są atrakcyjną i bardzo 
lubianą przez dzieci formą rozrywki, która dostarcza im wielu 
przeżyć, radości i zadowolenia.

Również w oddziale przedszkolnym w Osuchowie odbył się Bal 
Karnawałowy. Już od wejścia można było wyczuć niecodzienny 
nastrój. Jedne dzieci wchodziły do sali już w swoich kostiumach, 
inne dźwigały je zapakowane w torby i reklamówki. Opowiada-
niom, dyskusjom i wzajemnemu podziwianiu nie było końca. 

Po śniadaniu, już wszyscy gotowi do zabawy, rozpoczęli bal. 
Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój 
sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał 
do wesołej zabawy. Najmłodsi, przebrani w barwne i pomy-
słowe stroje, bawili się świetnie, a skoczna i rytmiczna muzyka 
zachęcała ich do tańców. Po wielkiej prezentacji strojów rozpo-

częły się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, były one prze-
platane zabawami oraz konkursami. 

Nie mogło również zabraknąć słodkiego poczęstunku. Tego dnia 
w przedszkolu obchodziliśmy również Tłusty Czwartek, dlatego 
rodzice przygotowali dla dzieci pączki i soczki. Pani Dyrektor 
również zakupiła dla każdego pyszne, lukrowane słodkości. 
Do domu dzieci wracały we wspaniałych humorach, dzieląc 
się z rodzicami swoimi przeżyciami. Wspomnienia z tego balu 
na długo pozostaną w naszej pamięci.

AP

Bal Karnawałowy w oddziale 
przedszkolnym w Osuchowie

SP Osuchów

Dzień Kota w oddziale przedszkolnym 
w Osuchowie
17 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego w Osuchowie 
obchodziły Międzynarodowy Dzień Kota. W tym dniu wszystkie 
zabawy i czynności związane były z życiem domowych i dzikich 

mruczków. Przedszkolaki zapoznały się z kotami występującymi 
w bajkach i baśniach oraz wysłuchały opowiadania o tym, w jaki 
sposób udomowiono dzikie koty.

Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły również w zaję-
ciach plastycznych, na których wykonały kocie maski i pacynki 
z rolki po papierze toaletowym. Na koniec zajęć odbyło się 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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malowanie twarzy. Każde chętne dziecko mogło zmienić się 
wtedy w wybranego przez siebie kotka. 

Przedszkolaki cały dzień spędziły na wspaniałej zabawie, dowie-
działy się również wielu ciekawostek dotyczących tych czworo-
nogów. Z pewnością Międzynarodowy Dzień Kota zapisze się 
już na stałe w naszym przedszkolnym kalendarzu świąt niety-
powych. 

Oddział przedszkolny

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

MERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMYMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY
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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.: 
- soki „Tymbark” ( trójpak )
- figurki wielkanocne
- 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

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H

{{{{{{{{{{{{{{{

{{{{{{{{{{{{{{{

REREKLAMA



REDAKCJA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

ADRES REDAKCJI:   Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
       tel. 46 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, 
       e-mail: gci@mszczonów.pl, dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl 
        
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

DRUK:  Fundacja „Źródło Życia” Budy Zasłona, ul. Źródlana 1, 96-320 Mszczonów


	Z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
	Jubileuszowa sesja Rady Miejskiej z okazji 645-lecia Mszczonowa
	Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
	Wręczono odznaczenia państwowe
	Rozbudowa Geotermii już wkrótce!
	Był MOPS, jest CUS, czyli o usługach „szytych na miarę”
	Dofinansowanie rozbudowy ul. Północnej
	Dzień Sołtysa 2022
	Organizacje z Forum Samorządowego na rzecz pomocy uchodźcom
	Szkolenie z pierwszej pomocy
	Odwiedziny u uchodźców w Osuchowie
	Zimowa Feriada w przykościelnym parku
	Bez śniegu, ale z atrakcjami
	Mszczonowskie serca zagrały dla Ukrainy
	Absolutorium dla Zarządu OSP Mszczonów
	Jednogłośne absolutorium dla Zarządu OSP Bobrowce
	Muzyczny Dzień Kobiet
	Plama w Małej Galerii MOK-u
	Przedwiośnie
	Mszczonowscy piłkarze „Solidarni z Ukrainą”
	W królestwie książek
	W karnawale same bale!
	Recyklingowe roboty klas pierwszych
	„Play with English – Play in English!”
	Walentynki – Dzień Przyjaźni
	Sercem z Ukrainą – zbiórka darów dla uchodźców
	Kolejny projekt edukacyjny z dofinansowaniem
	Powitanie Wiosny
	Bal Karnawałowy w oddziale przedszkolnym w Osuchowie
	Dzień Kota w oddziale przedszkolnym w Osuchowie

