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Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
i przewodniczący Rady Łukasz Koperski jako przedstawiciele 
całej społeczności Ziemi Mszczonowskiej wręczyli listy gratula-
cyjne przybyłym na sesję brązowym medalistkom Europy Amelii 
Draniak i Amelii Owczarek, a także prezes Stowarzyszenia SKF 
„Fresh” Katarzynie Malinowskiej. Na ręce kierującej organizacją 
przekazano również podziękowania dla Aleksandry Krześniak, 
czyli trener mistrzyń cheerleadingu. 

Sport na terenie gminy
Dyskusję na temat działalności organizacji pozarządowych zwią-
zanych ze sportem rozpoczęli ich przedstawiciele, którzy przed-
stawili przygotowane sprawozdania, podkreślając osiągnięte 
w minionym sezonie sukcesy. Głos podczas sesji zabrali kolejno: 
prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh” Katarzyna Mali-
nowska, wiceprezes UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów Paweł 
Górski, wiceprezes Klubu Sportowego „Mszczonowianka” 
Wiesław Wilczyński oraz prezes UKS Lutkówka Patryk Kowalski. 

Po przedstawicielach organizacji głos zabrał również Michał 
Szymański, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, instytucji 
wspierającej ich działalność. 

W debacie dotyczącej tego tematu głos zabrali: radna Barbara 
Gryglewska, radny Andrzej Osiński i radny Robert Głąbiński. 
Wszystkim organizacjom podziękowali przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska, przewod-
niczący Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek 
i burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Działalność GKRPA
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych złożył jej przewodniczący Zdzi-
sław Banasiak. W swoim wystąpieniu 
podsumował pierwsze półrocze działal-
ności organu w bieżącym roku.

Podjęte uchwały
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska przedstawiła 
dwie uchwały z zakresu gminnej oświaty. Pierwsza z nich doty-
czyła ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w przyszłym roku 
szkolnym. Dokument ma związek ze zwrotem kosztów rodzicom 
dowożącym dzieci niepełnosprawne do instytucji edukacyj-
nych. W kolejnej uchwale, którą omówiła kierująca Centrum, 
określony został tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli 
(m.in. pedagogów, psychologów, logopedów) zatrudnionych 
w placówkach gminnych, prowadzących wychowanie przed-
szkolne.

Skarbnik gminy Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła 
zmiany w bieżącym budżecie oraz wynikające z nich korekty 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oprócz tego omówiła 
uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Zdobyte w ten sposób środki będą wyko-
rzystane do sfinansowania realizacji budowy kanalizacji sani-
tarnej na osiedlu Tarczyńska.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, zapre-
zentowała z kolei uchwałę dotyczącą Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Ziemi Mszczonowskiej w bieżącym roku. Akt prawa 

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 27 lipca 2022 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której deba-
towano o sporcie w gminie, a także wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. W trakcie obrad zatwierdzono również uchwały dotyczące m.in. zmian 
w bieżącym budżecie, średniej ceny jednostki paliwa na kolejny rok szkolny czy też tygodniowego wymiaru 
godzin dla nauczycieli. Spotkanie poprowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz wice-
przewodniczący Marek Zientek. Materiały i uchwały omawiane podczas obrad wraz z nagraniem są 
dostępne w serwisie www.mszczonow.esesja.pl.

http://www.mszczonow.esesja.pl
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miejscowego wprowadzał korekty do tego dokumentu strate-
gicznego.

Strategię Rozwoju Gminy Mszczonów do roku 2030 przedstawił 
profesor Jacek Sierak. Dokument, który został zaprezento-
wany zebranym, jest efektem kilkuletnich prac, realizowanych 
we współpracy z przedstawicielami samorządu. O ogromnym 
znaczeniu strategii mówił zaś burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Jak poinformował przewodniczący organu radny Krzysztof Kraw-
czyk, w okresie pomiędzy sesjami członkowie Komisji odbyli 
w dniu 22 lipca posiedzenie kontrolne w Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. W wyniku analizy polityki finan-
sowej  jednostki w 2021 r. nie stwierdzono żadnych nieprawi-
dłowości. 

Działalność burmistrza
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że w czasie, 
który minął od poprzednich obrad Rady Miejskiej, wydał trzyna-
ście zarządzeń, dotyczących m.in. zmian w bieżącym budżecie 
i przekazania w użytkowanie środków trwałych szkole podsta-
wowej w Piekarach. W ramach omawiania bieżących spraw 
związanych z funkcjonowaniem gminy włodarz poinformował 
również, że zakończone zostały modernizacja ul. Żyrardowskiej 
i budowa ul. Sołeckiej, a w wyniku przetargu wyłoniono wyko-
nawcę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska. Burmistrz 
poinformował również, że w wyniku znaczącego wzrostu cen 
robót asfaltowych, może wystąpić problem z realizacją inwe-
stycji drogowych.

Przewodniczący Łukasz Koperski poruszył problem niebez-
piecznej barierki przy ul. Żyrardowskiej oraz postulował czasowe 
zamknięcie modernizowanej ul. Północnej. W tej ostatniej 
kwestii wypowiedział się również radny Robert Głąbiński, który 
poruszył ją także w złożonej interpelacji. Radny Krzysztof Kraw-
czyk również poparł wnioski swoich przedmówców.

Radny Mirosław Wirowski pytał o zadłużenie wobec gminy 
posesji przy ul. Tarczyńskiej, która została sprzedana 
przez komornika w drodze licytacji. Wyjaśnień w tym temacie 
udzielił burmistrz Józef Grzegorz Kurek, zwracając uwagę, 
że samorząd nie odzyska długu, ponieważ zgodnie z polskim 
prawodawstwem jest on ostatnim podmiotem, któremu zosta-
łyby przekazane pieniądze ze sprzedaży. Kwota uzyskana z licy-
tacji nie jest wystarczająca by spłacić zobowiązania byłych 
właścicieli, stąd też gmina nie otrzyma z tego tytułu żadnych 
środków.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
Autorem jedynej złożonej interpelacji był radny Robert 
Głąbiński, a dotyczyła ona czasowego zamknięcia modernizo-
wanej ul. Północnej.

W ramach wolnych wniosków informacje dotyczące stanu 
bezpieczeństwa w gminie złożył komendant Krzysztof Puszcz. 
Radny Krzysztof Krawczyk prosił o weekendowe patrole 
na dwóch największych osiedlach bloków. Radny Robert 
Głąbiński odniósł się do statystyk włamań do mieszkań. 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Monika Malczak krótko 
podsumowała projekt z dofinansowaniem, który realizuje jej 
instytucja.

Radny Andrzej Osiński pytał o upamiętnienie rozstrzelanej 
w Lutkówce rodziny, która udzieliła schronienia Żydom podczas 
wojny. Wyjaśnień w temacie udzieliła radna Barbara Gryglewska.

Radny Mirosław Wirowski pytał o inwestycję gminną reali-
zowaną przy osiedlu Pastelowa. Apelował, by przy tej okazji 
zorganizować spotkanie z mieszkańcami tych bloków, dotyczące 
możliwości stworzenia nowych miejsc parkingowych. Odpo-
wiedzi radnemu udzielili burmistrz Józef Grzegorz Kurek i jego 
zastępca Halina Wawruch. Radny Andrzej Osial prosił o infor-
macje dotyczące funkcjonowania strzelnicy w Markowie-Świni-
cach. Na tym zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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95. rocznicę urodzin Zdzisława Maklakiewicza uczczono 
w Mszczonowie organizując wieczór wspomnień, poświęcony 
życiu i twórczości tego wspaniałego aktora. Spotkanie poprowa-
dziła twórczyni Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, lokalna 
pasjonatka historii Barbara Gryglewska. 

Jej opowieści o artyście, związanym rodzinnymi korzeniami 
z Mszczonowem, wysłuchały panie skupione w lokalnym Klubie 
Seniora. Gawęda wzbogacona została fragmentami filmu doku-
mentalnego, dotyczącego „Maklaka”. Tak właśnie potocznie 
mówiono o Zdzisławie Maklakiewiczu, którego cała Polska 
zapamiętała jako gwiazdę takich dzieł filmowych jak „Rejs” 
czy „Wniebowzięci”, w których stworzył niezapomniany duet 
z Janem Himilsbachem. 

Wystawę, prezentującą bogaty dorobek artystyczny Zdzisława 
Maklakiewicza przygotowała opiekunka Izby Pamięci Alek-
sandra Kacprzak. Ona też była pomysłodawczynią wieczoru 

wspomnień i zadbała o jego stronę techniczno-organizacyjną. 
Rocznicowe przedsięwzięcie odbyło się w ramach wakacyjnych 
atrakcji Gminnego Centrum Informacji, które prowadzi dwie, 
mszczonowskie Izby Pamięci. 

Ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o rocznice związane ze Zdzi-
sławem Maklakiewiczem. 9 lipca obchodziliśmy 95. rocznicę 
jego urodzin, a już 9 października wspominać będziemy 45. 
rocznicę śmierci artysty. Temat jego zagadkowego zgonu także 
pojawił się w gawędzie pani Barbary Gryglewskiej. Bardzo 
ciekawe były również wspomnienia powstańcze. 

Maklakiewicz uczestniczył w powstańczym zrywie stolicy z 1944 
roku. Zdzisław był żołnierzem Armii Krajowej. Nosił pseudonim 
Hanzen. Podczas powstania warszawskiego służył w kompanii 
motorowej Iskra batalionu „Kiliński”. Studia aktorskie podjął 
w 1947 roku. Wybrał tę dziedzinę sztuki, choć, jak niemalże cała 
rodzina Maklakiewiczów, był wyjątkowo uzdolniony muzycznie. 
W historii polskiego filmu zapisał się występując w kilkudzie-
sięciu produkcjach. Zdzisław Maklakiewicz był jednym z najzdol-
niejszych aktorów powojennego kina. 

Wieczór wspomnień zakończony został tradycyjnym słodkim 
poczęstunkiem przy kawie i herbacie, który zorganizowano 
w sali koncertowej Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

MM

Wspomnienie Zdzisława 
Maklakiewicza

GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompanii_motorowej_Iskra&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompanii_motorowej_Iskra&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_%E2%80%9EKili%C5%84ski%E2%80%9D
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Pierwszy dzień sierpnia to dla większości Polaków szczególna 
data. W 1944 r. wraz z początkiem tego miesiąca rozpoczęło się 
Powstanie Warszawskie, w którym mieszkańcy stolicy walczyli 
przeciwko hitlerowskim najeźdźcom. Największa akcja zbrojna 
podziemia w okupowanej przez Niemców Europie miała trwać 
kilka dni. Bohaterscy warszawiacy przelewali swoją krew 
za stolicę ponad 2 miesiące, poświęceniem i odwagą rekompen-
sując braki w uzbrojeniu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, lokalne upamiętnienie 78. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowała 
nieformalna grupa „Legia-Mszczonów”, która skupia młodych 
kibiców stołecznego klubu piłkarskiego, pochodzących z terenu 
całej gminy. Organizatorzy zaprosili mieszkańców na Plac Piłsud-
skiego, by wspólnie oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń. 

W upamiętnienie aktywnie zaangażowali się również druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.

Punktualnie o godz. 17, podobnie jak w całej Polsce, na remizie 
zawyły syreny alarmowe, oznajmiając wybicie godziny „W” 
(od słowa „wolność”). Po zamilk-
nięciu sygnału dźwiękowego 
młodzież odpaliła flary, a cały 
Plac Piłsudskiego spowił gęsty, 
biało-czerwony dym, który 
unosił się również ze strażackiej 
wieży. Wszystko to przy akompa-
niamencie wspólnie odśpiewa-
nego „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Po zakończeniu hymnu którą 
historię Powstania Warszaw-
skiego zebranym przybliżyła 
jedna z druhen OSP Mszczonów.

Dagmara Bednarek, GCI

Rocznica

Upamiętnili Bohaterów

HISTORIA/TRADYCJA
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Wspólne spędzanie czasu w parkowym amfiteatrze to waka-
cyjna propozycja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dla miesz-
kańców gminy. W piątek, 8 lipca, blok przygotowanych atrakcji 
został ufundowany przez firmę Hetman. 

Wszystko rozpoczęło się od rodzinnych warsztatów art-recy-
klingu, połączonych z edukacją na temat prawidłowej segre-
gacji śmieci. Później na scenie amfiteatru pojawili się aktorzy 
Teatru TAK. Ich spektakl nosił tytuł „Śmieciaki ratują świat”. Było 
bardzo wesoło. Najmłodsi brali udział w konkursach i zabawach. 
Z powodu deszczu dystans pomiędzy występującymi, a publicz-
nością bardzo się skrócił, co tylko poprawiło atmosferę wyda-
rzenia.

Piątkowy wieczór zamknęło wspólne tańczenie. „Wyginam 
śmiało ciało – wakacyjna zumba po mszczonowsku”, czyli z przy-
tupem, uśmiechem i energią. Oj, działo się, działo… A w sobotni 
wieczór (9.07) MOK zaprosił na potańcówkę przy dźwiękach 
kapeli Standard. Zabawa odbyła się pod hasłem „Tak mszczono-
wianie świętują urodziny miasta”. Tańce na dechach rozpoczęły 
się o godzinie 20:00, a zakończyły po 23:00. 

Natomiast w niedzielę (10.07) warto było przyjść do parko-
wego amfiteatru na koncert TT Band. Początek nastrojowego 
występu wyznaczono na godzinę 18:00. Niestety, w tym 
samym czasie nad miastem pojawiły się czarne, deszczowe 
chmury. Niekorzystna aura skutecznie zniechęciła publiczność. 
Z powodu ulewy amfiteatr świecił pustkami. Na szczęście wyro-
zumiali artyści zapowiedzieli, że w mszczonowskim amfiteatrze 
pojawią się jeszcze raz i powtórzą swój występ. Grupa TT Band 
z Grodziska Mazowieckiego została założona przez Tomasza 
Tarczyńskiego. Zespół wykonuje popularne standardy jazzowe 
i bluesowe oraz własne kompozycje w stylach blues, jazz oraz 
funk. 

MM

Weekend w mszczonowskim 
amfiteatrze

MOK

Z ŻYCIA GMINY
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Kolejny wakacyjny weekend 
w amfiteatrze

Trzeci, lipcowy „Weekend w amfiteatrze” rozpoczął się piąt-
kowym, dynamicznym pokazem zumby. Było naprawdę energe-
tycznie! Na scenie, w grupie tańczących, swoich sił spróbowała 
dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska.

Kolejną propozycją dla mieszkańców, zorganizowaną 
przez Mszczonowski Ośrodek Kultury, był wieczorny pokaz filmu 
poświęconego śp. Jackowi Zielonce – wieloletniemu kapelmi-
strzowi Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. W gronie publiczności 

tego nastrojowego materiału znalazło się liczne grono strażac-
kich muzyków wraz z kierownikiem zespołu Dagmarą Bednarek.

Każda wakacyjna sobota zarezerwowana jest na tradycyjną 
potańcówkę. Z powodu deszczowej pogody impreza wyjątkowo 
przeniesiona została z amfiteatru do sali klubowej MOK-u. Dla 
bawiących się grał zespół „Sami Swoi”.

W niedzielę pogoda już dopisła. Podczas spektaklu Małego 
Widza trudno było znaleźć dla siebie wolne miejsce na widowni. 
Teatr w Ruchu wystawił dla najmłodszych „Przygody Zefirka 
i Spółki”. Po wesołym przedstawieniu jeszcze podniesiono 
„poprzeczkę uśmiechu”.

Mszczonowski Ośrodek Kultury z myślą o trochę starszych 
mieszkańcach miasta przygotował atrakcje kabaretowe. Występ 
duetu Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć (z Kabaretu Moralnego Niepo-
koju) okazał się prawdziwym weekendowym hitem. Wspaniała 
atmosfera. Tłumy widzów. Wszystko udało się „na 102”! Opusz-
czający amfiteatr głośno komentowali, że wieczory kabaretowe 
powinny stać się stałym elementem „Weekendów w amfite-
atrze”. 

MM

Z ŻYCIA GMINY
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Taneczny weekend wakacji

Czwarty wakacyjny „Weekend w amfiteatrze” był wyjątkowo 
taneczny, choć lipcowy deszcz znowu dał się we znaki organiza-
torom. Piątkowy wieczór należał do grupy zumby. Pań, chcących 
uczestniczyć w tych zajęciach, sukcesywnie przybywa. Jeszcze 
trochę i na scenie amfiteatru zabraknie dla nich miejsca. 

Po upalnym piątku przyszła deszczowa, a nawet burzowa sobota. 
Z tego powodu tradycyjna potańcówka zamiast „na dechach” 
amfiteatru odbyła się w sali klubowej MOK-u. Nie przeszko-
dziło to jednak mieszkańcom, przychodzącym systematycznie 
na weekendowe zabawy, wytańczyć się do późnych godzin 
wieczornych. 

Na niedzielę Mszczonowski Ośrodek Kultury przygotował nato-
miast koncert, promujący lokalne talenty. Na scenie parkowej 
pojawił się znany na Ziemi Mszczonowskiej i nie tylko zespół 
Czas Na Nas. Podczas jego występu publiczność, zebrana 
w amfiteatrze, także postanowiła potańczyć. Przed sceną przy 
bardziej skocznych utworach robiło się naprawdę gęsto od wiru-
jących par. 

Weekendowe propozycje MOK-u pozwoliły mieszkańcom 
tanecznym krokiem przejść przez niemalże połowę wakacji. 
Aż trudno sobie wyobrazić, aby reszta lata mogła wyglądać 
inaczej. Mszczonowski, zrewitalizowany park ze swym amfi-
teatrem wciąż tętni życiem. W założeniach miał być miejscem 
odpoczynku i wesołej zabawy. Jak się okazuje idealnie spełnia 
swą rolę. Mszczonowianie już się przyzwyczaili, że co tydzień 
czekają w nim na nich nowe atrakcje. 

MM

Z ŻYCIA GMINY
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Zwieńczenie lipcowych weekendów 
w amfiteatrze

Ostatni lipcowy „Weekend w amfiteatrze” ponownie w większej 
części odbył się w… MOK-u. Niestety pogoda nie rozpieszcza 
parkowych gości. Powracające deszcze sprawiają, że cotygo-
dniowa, wakacyjna propozycja Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury wciąż musi zmieniać lokalizację. Organizatorzy nie dają 
jednak za wygraną i nieprzerwanie wierzą, że uda im się w końcu 
odczarować aurę. Dyrektor Ośrodka Grażyna Pływaczewska 
uśmiechając się zapewnia, że już następnym razem na pewno 
nastąpi meteorologiczna poprawa, a skoro uśmiech ten jest 
słoneczny, to nie pozostaje nic innego, jak wierzyć w jego moc. 

Ten weekend rozpoczął się piątkowymi ćwiczeniami tanecznymi 
oraz nocnym kinem „pod chmurką”. Trzeba przyznać, że panie, 
biorące udział w zajęciach zatytułowanych „Wyginam śmiało 
ciało – wakacyjna zumba po mszczonowsku” gorącymi, połu-
dniowymi rytmami skutecznie odganiają złą pogodę. Jednak 
już w sobotę nad miastem zawisły chmury pełne deszczu. 
Z ich powodu sobotnią, tradycyjną potańcówkę przeniesiono 
do sali klubowej MOK-u. Mszczonowianom do tańca grał zespół 
Sami swoi. Atmosfera zabawy była odwrotnie proporcjonalna 
do temperatury panującej na zewnątrz. 

Z ŻYCIA GMINY
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Mszczonowianie zasiedli 
na „ławeczce”

Niewiele jest chyba osób, które nigdy nie oglądały, czy chociaż 
nie słyszały o serialu „Ranczo”. Komediowa produkcja przez lata 
gościła na ekranach telewizyjnych, a przygody mieszkańców 
fikcyjnych Wilkowyj bawiły wszystkich Polaków. Z okazji jubi-
leuszu 645. rocznicy nadania praw miejskich dla Mszczonowa 
na specjalne życzenie mieszkańców władze gminy zaprosiły 
część obsady serialu.

Kabaret „Ławeczka” tworzą serialowi miłośnicy Mamrota, czyli 
taniego wina owocowego. Na meblu tym w „Ranczu” zasia-
dali Pietrek, Hadziuk i Solejuk. Właśnie grający ich aktorzy 
w niedzielne popołudnie zawitali do mszczonowskiego amfi-
teatru. Na scenie pojawili się więc Piotr Pręgowski, Bogdan 
Kalus i Sylwester Maciejewski. Ostatni z wymienionych aktorów 
pochodzi z Mszczonowa, którego jest zresztą honorowym 
obywatelem.

Występ kabaretowy rozpoczęło pojawienie się Sylwestra 
Maciejewskiego, który podkreślił, że zawsze z radością wraca 
w rodzinne strony. Wspominając swoje dzieciństwo aktor 
zwrócił również uwagę, że jego zdaniem przez lata Mszczonów 
bardzo korzystnie się zmienił. 

Pierwszą część niedzielnego występu stanowiły popisy Piotra 
Pręgowskiego, czyli serialowego Pietrka, który szybko porwał 
zgromadzoną publiczność. A ta dopisała wyjątkowo – miesz-
kańcy zajęli nie tylko cały amfiteatr, ale także całą okoliczną 

przestrzeń. Popisy aktorów były też transmitowane na gminnym 
fanpage`u facebookowym. 

Serialowy Pietrek sypał żartami „jak z rękawa”, ale nie ogra-
niczył się tylko do słów. Piotr Pręgowski zaśpiewał również 
kilka piosenek znanych z serialu, a także zachęcał publiczność 
do wspólnego ich wykonywania. Pietrek zszedł nawet ze sceny, 
by szukać „ochotników” do popisów tanecznych w tle jednego 
z jego utworów. Niektórych, lekko „opornych”, musiał trochę 
ponamawiać, ale finalny efekt był znakomity! Amfiteatralna 
scena pozwoliła na odkrycie nowych, tanecznych talentów 
ośmiorga śmiałków.

Po kabareciarskim monologu Pietrka przed mszczonowską 
publicznością pojawiła się cała trójka aktorów. Na początek 
„przyznali się”, że w wyniku rzekomego nakazu sądowego 
mają namawiać ludzi do alkoholowej abstynencji. W związku 

Pierwsza z niedzielnych atrakcji przygotowana została dla 
najmłodszych. Teatr w Ruchu wystawił przedstawienie, zaty-
tułowane „Cyrk w ogrodzie”. Wszyscy, którzy zdobyli się 
na „odwagę” i opuścili swe domy z parasolem w dłoni, nie 
zawiedli się również poziomem drugiej propozycji artystycznej 
„Weekendu…”. Koncert Ryszarda Wagnera, znanego z programu 
„The Voice Senior”, okazał się przysłowiowym „strzałem w dzie-
siątkę”. Artysta wystąpił wraz ze swą małżonką Małgorzatą. 

Znane przeboje, profesjonalne wykonanie i wspaniała atmosfera 
stworzona przez rozśpiewany duet dały świetny efekt. Publika 
zgromadzona w sali kinowej bawiła się wyśmienicie. Brawa dla 
artystów były ze wszech miar zasłużone. Oczywiście, męska 
cześć widowni głośniej klaskała po utworach wykonywanych 
przez panią Małgorzatę Wagner.

MM

Z ŻYCIA GMINY
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z tym na scenie przedstawili skecze nawiązujące do różnych 
przedmiotów szkolnych, podczas których „nawracali” młodzież 
i wszystkich zgromadzonych. W amfiteatrze „odbyły się” więc, 
między innymi, lekcje WOS-u, języka polskiego czy nawet mate-
matyki, a każda z nich wiązała się z ukochanym Mamrotem 
bywalców serialowej „ławeczki”. Publiczność ponownie miała 
też okazję usłyszeć kilka piosenek, znanych z telewizyjnego 
przeboju.

Kabaret „Ławeczka” zdecydowanie podbił serca mszczonowian, 
o czym świadczył nie tylko prawdopodobny rekord frekwencji 
przybyłych do amfiteatru, ale przede wszystkim salwy śmiechu, 
które co chwila wybuchały, gromkie oklaski i taneczne pląsy 
widowni. W niedzielne popołudnie w przykościelnym parku 
doskonale bawili się wszyscy – i najmłodsi, i seniorzy. Sylwester 
Maciejewski i jego koledzy swoim występem sprawili miesz-
kańcom zdecydowanie „trafiony” prezent.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech Dziecka” podróżą rozpoczęło tegoroczne 
wakacje. Od 25 czerwca do 2 lipca członkowie i podopieczni 
organizacji przebywali w nadmorskim Dziwnowie. Oprócz tej 
miejscowości, w trakcie wycieczki odwiedzili również Między-

Uśmiech Dziecka

Nadmorskie podróże z uśmiechem



14    lipiec 2022 / nr 7 (315)       

Strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy 
Mszczonów uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych, 
które odbyły się w sobotę, 2 lipca, na stadionie LKS Osuchów. 
W grupie seniorów zwyciężyła drużyna OSP Zbiroża przed OSP 
Wręcza i OSP Mszczonów. Kolejne miejsca poza podium zajęły 
jednostki z: Grabców Towarzystwo, Piekar, Osuchowa i Bobro-
wiec. 

W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych także najlepsze wyniki 
uzyskała reprezentacja OSP Zbiroża przed Mszczonowem 
i Osuchowem. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
tryumfował natomiast Osuchów, a kolejne dwa punktowane 
miejsca przypadły młodym strażakom ze Zbiroży i Mszczonowa. 

Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Gminny Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP we współpracy z Urzędem Miejskim 
w Mszczonowie. W imieniu organizatorów bezpośredni nadzór 
nad wydarzeniem sprawował prezes gminny i zarazem powia-

towy OSP Waldemar Suski. Sędziami, czuwającymi nad prawi-
dłowym przebiegiem rywalizacji, byli strażacy z PSP Żyrardów 
wspomagani przez oddelegowanych druhów ochotników z gmin 
Puszcza Mariańska i Radziejowice. 

OSP

Najsprawniejsi wśród strażaków

zdroje czy Kamień Pomorski. W Dziwnowie zaś relaksowali się 
na plaży i korzystali z ciepłych promieni wakacyjnego słońca. 

Skoro morze to musiał się odbyć również rejs. I to nie byle jaki, 
ale statkiem pirackim po Morzu Bałtyckim. Kilka dni spędzonych 

na północy Polski przyniosło wiele uśmiechów i ogrom dobrej 
zabawy.

Tekst: db, GCI
Foto: „Uśmiech Dziecka”

Z ŻYCIA GMINY
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Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem. W grupie 
kibiców byli nie tylko strażacy, ale także mieszkańcy Osuchowa 
i okolicznych miejscowości. Każdy z przybyłych mógł skorzy-
stać z kuchni polowej OSP Osuchów, w której serowano pyszną 
grochówkę. 

W gronie sponsorów wydarzenia znaleźli się: Urząd Miejski 
w Mszczonowie, Gminne Centrum Informacji, a także Zarząd 
Gminny OSP i Sklep Mięsny p. Kulickich. Organizatorzy słowa 
wdzięczności za współpracę skierowali też do LKS Osuchów 
za udostępnienie stadionu, którego pełna infrastruktura umoż-

liwiła sprawne przeprowadzenie wszystkich konkurencji sporto-
wo-pożarniczych. 

Największe podziękowania, zdaniem prezesa Suskiego, należą 
się natomiast wszystkim strażakom bezpośrednio zaangażo-
wanym w przygotowania do zawodów i porządkowanie terenu 
po nich, a szczególnie gospodarzom wydarzenia, czyli OSP 
Osuchów. 

Tekst: MM 
Foto: Marek Wardak i AK

Wichura zagroziła kapliczce
Mszczonowscy strażacy ratują różnorodne obiekty, zagrożone 
przez siły natury. Mocne porywy wiatru sprawiły, że oberwał 
się konar drzewa, rosnącego w pobliżu kapliczki w miejscowości 
Badowo-Dańki. Gałąź uszkodziła ogrodzenie, ławkę i chodnik 
w okolicy miejsca kultu. Druhowie z OSP Mszczonów oraz 
pracownicy ZGKiM zadbali o uprzątnięcie terenu kapliczki oraz 
naprawienie zniszczeń.

db, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Oficjalne spotkanie podsumowujące sezon Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej Fresh odbyło się pod koniec czerwca, ale tak 
naprawdę zwieńczeniem całego roku był występ mszczonow-
skich cheerleaderek na Mistrzostwach Europy. Amelia Draniak 
i Amelia Owczarek, powadzone przez trener Aleksandrę Krze-
śniak, zdobyły na nich brązowy medal. Takie zakończenie było 
najlepszym ukoronowaniem kolejnego sezonu ciężkiej pracy, 
w którą dziewczyny, instruktorzy, Zarząd i rodzice wkładali całe 
swoje serca.

Uroczystość otworzyła prezes Katarzyna Malinowska, która 
poprowadziła całe spotkanie, zorganizowane na hali sportowej. 
Występy, których nie mogło zabraknąć tego wieczoru, rozpo-
częły popisy akrobatyczne. Podczas podziwiania podopiecznych 
Stowarzyszenia chyba cała, licznie zgromadzona publiczność, 
zastanawiała się, czy dziewczęta nie mają przypadkiem kości 
z gumy. Prezentując figury wyginały się we wszystkie strony, 
a grawitacja zdawała się ich nie dotyczyć.

Po uprzątnięciu materaców niezbędnych do bezpiecznego 
wykonania akrobacji, rozpoczęły się pokazy taneczne. Jako 
pierwsze na symbolicznej scenie stanęły Amelia Draniak 
i Amelia Owczarek, które właśnie przygotowywały się do udziału 
w Mistrzostwach Europy. Po nich publiczności zaprezentowały 
się wszystkie grupy mszczonowskich Freshek, od najmłodszych 

po seniorki, a nawet grupę Open, która ćwiczy wyłącznie dla 
przyjemności i nie uczestniczy w turniejach. Występy poszcze-
gólnych formacji przeplatane były kolejnymi, świetnymi 
duetami. Wszystko, oczywiście, w towarzystwie energetycznej 
muzyki, która sprawiała, że pewnie niejeden widz chętnie dołą-
czyłby do tańczących dziewcząt.

Kiedy dobiegła końca część artystyczna, przyszedł czas na podzię-
kowania. Prezes Katarzyna Malinowska każdej ze swoich 
podopiecznych wręczyła drobny upominek. Nie zabrakło też 
podziękowań dla instruktorek, które szlifują taneczne talenty. 

Podczas podsumowania sezonu mszczonowskich Złotek obecni 
byli także przedstawiciele samorządu, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Waldemar Suski oraz przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska. Wspólnie wręczyli 
dziewczętom stypendia Burmistrza Mszczonowa za osiągnięcia 
sportowe w 2021 r. Wyróżnienie to otrzymały ubiegłoroczne 
finalistki Mistrzostw Polski: Laura Adamczyk, Anna Centkowska, 
Marta Chuchra, Aleksandra Czarnecka, Amelia Draniak, Alek-
sandra Dropińska, Patrycja Grzelak, Katarzyna Hanszke, Alek-
sandra Krześniak, Amelia Owczarek, Gabriela Owczarek, Julia 
Ścisłowska, Julia Szczepańska, Zuzanna Szymańczak, Anna 
Ziółkowska, Weronika Bajko, Antonina Banasiewicz, Zuzanna 
Chuchra, Hanna Hanszke, Katarzyna Malinowska, Martyna 
Nowakowska, Zofia Ośka, Aleksandra Sarwińska i Klaudia 
Zawistowska.

W krótkim wystąpieniu przedstawiciele samorządu gratulowali 
mszczonowskim cheerleaderkom sukcesów i życzyli kolejnych, 
jednocześnie dziękując za to, że są dla innych wzorem tego, jak 

SKF Fresh

Mistrzowskie zakończenie sezonu

SPORT
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rozwijać swoją pasję i walczyć o spełnienie marzeń. Zanim przy-
stąpiono do wykonania pamiątkowych fotografii, prezes Kata-
rzyna Malinowska wręczyła jeszcze podziękowania dla instytucji 
i firm, które wspierają działalność SKF Fresh.

Ostatni akcent sezonu cheerleaderek rozpoczął się 27 czerwca, 
kiedy to na Mistrzostwa Europy ECU do Aten wyruszyły Amelia 
Draniak i Amelia Owczarek wraz ze swoją trener Aleksandrą 
Krześniak. Już samo powołanie do kadry Polski na te zawody 
było ogromnym osiągnięciem. Dziewczęta jednak na tym nie 
poprzestały! 1 lipca zdobyły brązowy medal Mistrzostw Europy 
w dywizji junior duet pom. 

Sezon, który dla cheerleaderek trwał od września 2021 
do czerwca 2022, zakończył się więc historycznym sukcesem, 
który napawa dumą wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczo-
nowskiej. Ogromne brawa dla mistrzowskiego duetu Amelii 
Draniak i Amelii Owczarek, a także ich trener Aleksandry Krze-
śniak. Gratulacje należą się również całemu Stowarzyszeniu 
Kultury Fizycznej Fresh – Zarządowi, rodzicom, dziewczętom 
i wszystkim bliskim, którzy wspierają młode, taneczne talenty. 
Ten sukces to przecież także dzieło ich wszystkich.

 Osobne podziękowania należą się tym, którzy wsparli wyjazd 
duetu i ich trener, a w tym gronie znaleźli się: Burmistrz Mszczo-
nowa i Rada Miejska, Termy Mszczonów, Gminne Centrum 
Informacji, a także Deepspot, YKK Poland Sp. z o.o., Geotermia 
Mazowiecka S. A. oraz firmy Entie Irena Nowicka, która przygo-
towała stroje dla dziewczyn.

S W NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYSPORT
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Grecka przygoda dla trzech freshek zakończyła się triumfalnym 
powrotem z medalami i pucharem. Pomimo tego, że nastąpił 
on o północy, pod halą sportową na dziewczyny czekali bliscy 
oraz ich druga rodzina, czyli przedstawiciele Stowarzyszenia. 
Przy dźwiękach „We are the champions” brązowe medalistki 
odebrały zasłużone gratulacje i kwiaty, a potem podzieliły się 
wspomnieniami z wyjazdu.

Już następnego dnia Amelia Draniak, Amelia Owczarek i Alek-
sandra Krześniak wraz z prezes Katarzyną Malinowską poja-
wiły się w mszczonowskim ratuszu, by podczas obrad Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych pochwalić się wywalczonymi 
trofeami. Także i na sali konferencyjnej odebrały gratulacje 
i podziękowania, a ich sukces nagrodzono gromkimi brawami.

Brązowy medal Mistrzostw Europy nie był, oczywiście, jedynym 
osiągnięciem SKF Fresh w minionym sezonie. Poniżej prezentu-
jemy listę sukcesów mszczonowskich Złotek:

− Łochów - dwa III miejsca Fresh freestyle pom oraz 
duetu Gabriela i Amelia Owczarek;

− Grand Prix Polski Cheerleaders w Luborzycy: 
• dwukrotnie II miejsce Fresh (freestyle i cheer jazz)
• Fresh junior - IV miejsce duet: Antonina Banasiewicz 

i Zuzanna Chuchra - N. Chilińska i W. Muszyńska,
• solo: I miejsce Katarzyna Hanszke (freestyle pom) i II 

miejsce Amelia Draniak (cheer jazz)
• duety: II miejsce Amelia Owczarek i Gabriela 

Owczarek (cheer jazz) oraz V miejsce Zuzanna 
Chuchra i Antonina Banasiewicz (freestyle pom)

− Grand Prix Polski Cheerleaders w Warszawie - I miejsce 
Fresh Junior;

− Mistrzostwa Polski PZSC Józefów 2022:
• Fresh III miejsce cheer jazz senior
• IV miejsce freestyle (zespół) oraz III miejsce duety
• IV miejsce - Amelia Draniak i Anna Ziółkowska 

(cheer hip hop) oraz Katarzyna Hanszke i Anna Cent-

kowska (freestyle pom), III miejsce Gabriela i Amelia 
Owczarek (cheer jazz)

− Grand Prix Polski Cheerleaders w Garwolinie: 
• Fresh dwukrotnie II miejsce
• III miejsce Gabriela i Amelia Owczarek 
• I miejsce Anna Ziółkowska i Amelia Draniak 
• V miejsce Anna Centkowska i Katarzyna Hanszke
• II miejsce Amelia Draniak i Katarzyna Hanszke – 
• Fresh junior: II miejsce Anna Banasiewicz i Zuzanna 

Chuchra oraz II miejsce i IV miejsce
• Mini Fresh - V miejsce duet N. Chilińska I W. 

Muszyńska 
• F- team Junior: II miejsce
• Fresh Kids - I miejsce
• I miejsce M. Marcyjanik i K. Borowska 
• II miejsce R. Janas i Z. Bonowska

− Rumia:
• F- Team Junior - I miejsce
• Fresh Junior- IV miejsce
• II i III miejsce duet Zuzanna Chuchra i Antonina 

Banasiewicz - (cheer jazz/freestyle 
pom)

• Mini fresh - II miejsce
• II miejsce duet: N. Chilińska I W. Muszyńska- 
• duety Fresh Kids: I miejsce M. Marcyjanik i K. 

Borowska, II miejsce R. Janas i Z. Bonowska, III 
miejsce Z. Lichańska i M. Wójcicka

− Nowy Dwór Mazowiecki: III miejsce duet Gabriela 
i Amelia Owczarek.

Od 5 sierpnia rozpoczynają się zapisy na zajęcia w nowym 
sezonie oraz na warsztaty taneczno-gimnastyczne w dniach 
22-26 sierpnia.

Dagmara Bednarek, GCI

SPORT
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Pomarańczowa, twarda piłka do koszykówki przez lata koja-
rzyła się w gminie głównie z lekcjami wychowania fizycznego 
i uczniowskimi przepychankami na halowym parkiecie. Choć 
Ziemia Mszczonowska ma bardzo bogate tradycje sportowe, 
to jednak nigdy nie dotyczyły one tej dyscypliny sportu. 
Wszystko zmieniło się dziesięć lat temu, gdy Paweł Górski, wice-
prezes UKS Olimpijczyk 2008, założył sekcję koszykówki, przycią-
gając na swoje zajęcia liczne grono dzieci i młodzieży z terenu 
całej gminy.

Dekadę od tego momentu grupa uczniów, kozłujących 
po parkiecie hali sportowej pomarańczową piłkę, liczy już ok. 
100 osób. Spośród nich aż trzy z czterech drużyn żeńskich 
uczestniczą w rozgrywkach ligowych Warszawskiego Okręgo-
wego Związku Koszykówki. Warto podkreślić, że nigdy wcześniej 
przedstawiciele tej dyscypliny sportu z terenu gminy nie repre-
zentowali jej w oficjalnych zmaganiach.

UKS Olimpijczyk 2008

Złota dekada koszykarzy Olimpijczyka
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Najstarsza z żeńskich drużyn składa się z dziewcząt z rocznika 
2008/2009, które w minionych rozgrywkach ligowych zajęły 
ósme miejsce w swojej grupie. Ich mecze były transmitowane 
na fanpage`u sekcji na Facebooku. O tym, jak silny zespół 
stworzyły koszykarki, świadczy powołanie aż pięciu z nich 
na konsultacje Kadry Województwa Mazowieckiego. Zapro-
szenie otrzymały trzy dziewczyny z Olimpijczyka: rozgrywająca 
Hanna Hanszke, a także skrzydłowe Zofia Kaczorowska i Patrycja 
Dziża. Oprócz nich powołanie trafiło również do Aleksandry 
Wojtkiewicz i Antoniny Tomsohn, dwóch wychowanek UKS 
Trójki Żyrardów, które w obecnym sezonie reprezentują barwy 
mszczonowskiego Klubu. W ubiegłym roku w kadrze Mazowsza 
na konsultacjach przebywała z kolei inna z reprezentantek Olim-
pijczyka Weronika Marczak.

W rozgrywkach ligowych udział bierze także żeńska drużyna, 
skupiająca dziewczęta z rocznika 2010 i młodsze. Po rundzie 
zasadniczej zespół ten zajął w swojej grupie 2 miejsce i trafił 
do kolejnego etapu zmagań. W nim uplasował się na wysokiej, 
szóstej lokacie. Drużyna U12 wzięła również udział w czerw-
cowym turnieju w Zambrowie, w którym dziewczęta zajęły 
czwarte miejsce.

W minionym sezonie na kartach historii zapisała się jednak 
najmocniej drużyna U11, najmłodszy z żeńskich zespołów Olim-

pijczyka. Dziewczęta zdominowały koszykarski parkiet w swojej 
kategorii wiekowej i wygrały swoją grupę ligową, nie przegry-
wając żadnego meczu. Dzięki ich zdolnościom to właśnie Olim-
pijczyk został gospodarzem turnieju finałowego o Mistrzostwo 
Mazowsza U11, który zorganizował na naprawdę wysokim 
poziomie. 

Podczas zmagań na miejskiej hali sportowej dziewczęta wywal-
czyły pierwszy, historyczny medal koszykarski dla Mszczonowa. 
Ich wielkie zaangażowanie i wola walki zaowocowały trzecim 
miejscem. Brązowy medal dla dziewcząt to powód do ogromnej 
dumy, która rozpierała wszystkich obecnych na widowni, 
ale z pewnością najbardziej trenerkę mistrzowskiej drużyny, 
Darię Dogę-Ufnal. Co więcej, dwie z zawodniczek Olimpijczyka, 
Lena Szymańska i Julia Żółtowska, zostały najlepiej punktują-
cymi koszykarkami U11 na całym Mazowszu.

Oczywiście, pomarańczową piłkę po parkiecie w Mszczonowie 
odbijają również chłopcy. Najstarsi to rocznik 2008, a najmłodsi 
– 2014. Zapatrzeni w sukcesy swoich koleżanek nieustannie 
szlifują umiejętności, by pójść ich śladem. Od bieżącego roku 
Olimpijczyk prowadzi też zajęcia z przedszkolakami, by pasję 
do koszykówki zaszczepiać już u najmłodszych mieszkańców 
gminy.

Prowadzona przez Pawła Górskiego sekcja to jednak nie 
tylko sport, ale również wspieranie akcji charytatywnych. 
W minionym roku mszczonowscy koszykarze przygotowali Szla-
chetną Paczkę, a w styczniu włączyli się w organizację 30. Finału 
WOŚP w Mszczonowie. Podczas Super Meczu na parkiecie 
z Olimpijczykami zmierzyli się Przyjaciele Orkiestry, czyli drużyna 
składająca się z samorządowców, trenerów, nauczycieli i przed-
stawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Z ramienia 
Klubu pomarańczową piłkę kozłowali zawodnicy i zawodniczki 
wszystkich grup wiekowych. Atmosfera była niesamowita, 
a doping z trybun niósł obydwie drużyny, które zmierzyły się 
w imię czynienia dobra. W przerwie można było także wylicy-
tować gadżety koszykarskiej sekcji Olimpijczyka oraz niezwykłą 
piłkę, podpisaną m.in. przez Marcina Gortata. 

SPORT
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Czemu sekcja zawdzięcza swoją popularność oraz sukcesy? 
Oczywiście, wspaniałym trenerom, którzy swoją charyzmą 
przyciągają młodych na zajęcia. Z koszykarzami od początku 
pracuje założyciel sekcji Paweł Górski, do którego dołączyła 
Paulina Madej-Strzałkowska, by przejąć opiekę nad dziew-
czętami. Od minionego sezonu najmłodszą drużyną żeńską 
zajmuje się Daria Doga-Ufnal, a w kolejnym swoją trenerską 
przygodę z chłopcami Olimpijczyka rozpocznie Przemysław 
Woromiej. Wszystkich do rozpoczęcia współpracy z Klubem 
namówił Paweł Górski, a jego pomysły personalne okazały się 
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Koszykarska sekcja jest wspierana coroczną dotacją z budżetu 
gminy Mszczonów. Potrzeby są jednak naprawdę duże, 
więc Olimpijczyk poszukuje sponsorów, którzy pomogą 
mu w finansowaniu działalności. Młodych koszykarzy wspiera 
już kilka lokalnych firm: ENPROM HVL Sp. z o. o., Centrumgaz 
Sp. z o. o., Oto Len!, Pamavi Paweł Wiśniewski, Hurtownia Akce-
soriów Meblowych Pabloss, PMG Pracownia Reklamy, ArsGRAF 
oraz Skuba. Naprawdę warto dołączyć do tego grona i pomóc 
im w rozwijaniu sportowych umiejętności!

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: UKS Olimpijczyk 2008
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MERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY

W dniu 11 lipca, podczas dyżuru wakacyjnego, w naszym 
przedszkolu odbyło się spotkanie z panem policjantem. 
Pogadanka miała na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa 
w okresie wakacji. Dzieci zostały zapoznane ze sprzętem, 
w który wyposażony jest policjant. Po zakończeniu rozmowy 
przedszkolaki wyszły przed budynek a pan policjant 
zaprezentował swój radiowóz. 

Dzieci mogły przez chwilę poczuć się jak policjant - przymierzały 
czapkę funkcjonariusza oraz usiadły za kierownicą pojazdu. 
Na koniec spotkania każde z nich otrzymało odblask, by w czasie 
wakacji mogły „świecić” przykładem bezpieczeństwa.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Spotkanie ze strażakami
W dniu 13 lipca dzieci z naszego przedszkola udały się 
na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. 
Druhowie zaprezentowali przedszkolakom sprzęt ratowniczy, 
wyposażenie remizy i wozy. Poruszony został też temat 
bezpiecznych wakacji nad wodą, w lesie. Strażacy omówili przy 
tym zasady bezpiecznego wypoczynku. 
Druhowie zaprezentowali dzieciom jak prawidłowo powinna 
przebiegać pierwsza pomoc przedmedyczna oraz pod jakie 
numery alarmowe należy dzwonić w przypadku niebezpiecznych 
zdarzeń. Przedszkolaki z pomocą gospodarzy symulowali 
gaszenie pożaru. Na zakończenie spotkania każde dziecko miało 
możliwość obejrzenia wnętrza wozu strażackiego.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Spotkanie z policjantem
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów

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

- ser biały z mleczarni w Grodzisku Maz.
- śmietana z mleczarni w Grodzisku Maz.
- sery żółte - szeroki wybór
- mrożonki (ryby, warzywa, zapiekanki, lody)
- garmażerka : pierogi w asortymencie
- mąki, m.in. Szadkowska, Dalachowska 
- wyroby cukiernicze firmy Roshen
- świeże warzywa i owoce
- kasze, fasola - na wagę
- ciasta domowe o wybornym smaku 

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

 ZATRUDNIĘ:

- Sprzedawcę do sklepu 
w Bobrowcach 
tel. 602 521 019

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

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

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

za symboliczną kwotę

Lp. Nazwa towaru             j.m. ilość

 ( stolarka )  
1. Ościeżnica „70” szt.    5

2.
Drzwi balkonowe 
z szybą  
(wys.232 x 90cm)

szt.    2

Magazyn z art. 
do produkcji rolniczej  

w Mszczonowie,  

ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje 
w konkurencyjnych 
cenach:
• pasze drobiowe, 

otręby, kukurydzę
• sól kamienną 

workowaną
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Z CUS I GKRPA
na zdrowe spotkanie 

27.08.2022 

zapraszamy mieszkańców 
 

ORGANIZATORZY

pOLICJA MSZCZONÓW
OSP Z GMINY MSZCZONÓW

WOPR MSZCZONÓW
Centrum medyczne BIMED
KLUBY SENIORA mSZCZONÓW
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

AMAZONKI ŻYRARDÓW
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I

WARZYW POLSAD 
 
 

błonie w parku

przy kościele

 pw.  św. jana

chrzciciela 

W PROGRAMIE
- BADANIA PROFILAKTYCZNE
- POKAZY PIERWSZEJ POMOCY
-pokazy ratownicze
-fantomy mamograficzne
-alkogogle, narkogogle
-stoiskO KOŁa GOSPODYŃ WIEJSKICH
-animacje, dmuchańce I INNE
ATRAKCJE  dla dziEci 

ZAPROSZENI GOŚCIE

od 13.00do 16.00

GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA

 PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH

HONOROWY
 PATRONAT

 BURMISTRZA  
MSZCZONOWA

PATRONAT
MEDIALNY

w mszczonowie
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