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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 28 września 2022 roku, odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, w trakcie której wysłu-
chano sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i informacji z wykonania budżetu gminy. 
Podczas obrad podjęto również szereg uchwał w sprawie m.in. nadania nazwy ulicy w Badowie Górnym, 
zmian budżetowych czy zawarcia umowy dzierżawy. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski. Materiały i uchwały omawiane podczas obrad wraz z nagraniem są dostępne w serwisie 
www.mszczonow.esesja.pl. 

Biblioteka i gminny budżet
Sprawozdanie z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej za okres styczeń 
– wrzesień 2022 r. złożyła Karolina 
Karasińska, reprezentująca instytucję. 
W swoim wystąpieniu przedstawiła 
dane liczbowe dotyczące funkcjono-
wania lokalnej „skarbnicy książek”, 
między innymi ilości zarejestrowa-
nych czytelników czy posiadanych 
woluminów. Oprócz tego mówczyni 

podsumowała także liczne akcje kulturalne, przeprowadzone 
przez Bibliotekę w tym okresie. Wśród nich znalazły się wyda-
rzenia cykliczne, jak spotkania autorskie, jak również nowe 
propozycje, związane z obchodzonym w tym roku jubileuszem 
645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa.

W ramach dyskusji słowa uznania dla dyrektor Biblioteki Anny 
Czarneckiej i wszystkich jej pracowników za bardzo rozbudo-
waną działalność kulturalną skierowali radni Łukasz Koperski, 
Ryszard Stusiński, Marek Zientek i Robert Głąbiński. Z kolei 
radny Marek Baumel pytał o szkolenie dotyczące praw autor-



4   wrzesień-październik 2022 / nr 9 (317)       

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA

skich do elektronicznych publikacji oraz wpływie prawodaw-
stwa w tym zakresie na działalność jednostki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w pierwszym 
półroczu 2022 r. złożyła skarbnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. 
W omawianym okresie zrealizowano 43,89% zakładanych 
dochodów oraz 33,88% planowanych wydatków. Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krawczyk poinformował, 
że prowadzony przez niego organ odbył posiedzenie kontrolne 
dotyczące realizacji budżetu i nie stwierdził żadnych niepra-
widłowości. O pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa dla gminnej gospodarki finansowej poinformował 
kierujący jej pracami radny Ryszard Stusiński.

Podjęte uchwały
Pierwsze z omawianych aktów prawa miejscowego omówiła 
Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
Swoje wystąpienie rozpoczęła od uchwały dotyczącej petycji 
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przystąpienia 
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Mszczonów. Rada Miejska posta-
nowiła uwzględnić sugestie zawarte w piśmie, które wpłynęło. 
Opinię w tym aspekcie przedstawił radny Andrzej Osial, prze-
wodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wiceprzewod-
niczący Marek Zientek również zabrał głos w sprawie petycji 
dotyczącej reprezentowanego przez niego terenu, popierając 
zapisane w niej słowa.

Kolejna z przegłosowanych uchwał nadawała nazwę Leśny 
Zaułek ulicy w miejscowości Badów Górny. Radni w drodze aktu 
prawa miejscowego wyrazili także zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy z dotychczasowym dzierżawcą gminnej nieruchomości 
w Mszczonowie.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, przed-
stawiła dwie uchwały dotyczące poparcia stanowiska Związku 
Gmin Śląska Opolskiego wobec ogromnych cen za energię elek-
tryczną dla miast, gmin i instytucji komunalnych, które zostały 
w ofertach przetargowych zaproponowane przez państwowe 

koncerny energetyczne, a także poparcia apelu Związku Sadow-
ników Rzeczpospolitej Polskiej do Minister Rodziny i Polityki 
Społecznej ws. zmiany przepisów dotyczących zatrudniania 
obcokrajowców w gospodarstwach sadowniczych. W ostatniej 
z wymienionych spraw głos zabrał radny Andrzej Osiński, repre-
zentujący środowisko sadownicze.

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

Działalność Burmistrza Mszczonowa
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
wydał 8 zarządzeń, dotyczących m.in. utworzenia oddziału 
przygotowawczego w szkole podstawowej w Mszczonowie oraz 
zmian budżetowych i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Włodarz w swoim wystąpieniu omówił również sprawy zwią-
zane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Radny Robert Głąbiński podziękował za poszerzenie kryteriów 
przyznawania Nagrody Burmistrza. Przewodniczący Łukasz 
Koperski podjął temat ciężarówek stojących przy ul. Tarczyń-
skiej. Radny Mirosław Wirowski zwrócił uwagę na punkty, 
których nie mogą dosięgnąć oszczędności energetyczne. Radny 
Andrzej Osiński również odniósł się do tego zagadnienia. Wice-
przewodniczący Marek Zientek podziękował za szybki montaż 
lampy solarnej przy przystanku we wsi Strzyże.

Wolne wnioski
Radny Andrzej Osial zwrócił w imieniu mieszkańców miejsco-
wości Długowizna się z prośbą o przycięcie sanitarne wzdłuż 
jednej z ulic. Radny Andrzej Osiński wspomniał o braku wiaty 
na przystanku w Chudolipiu. Wiceprzewodniczący Marek 
Zientek przedstawił zaś swoje obawy dotyczące problemów 
z brakiem energii osuchowskiego Ośrodka Zdrowia. Na tym 
zakończono obrady.

Dagmara Bednarek, GCi

12 października 2022 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji były oceny działalności 
placówek służby zdrowia i Miejskiego Ośrodka Kultury. 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 
Mirosław Wirowski. 

Służba zdrowia w gminie
Sprawozdania z funkcjonowania placówek zdrowia, działa-
jących na terenie gminy Mszczonów, przed zgromadzonymi 
złożyli kolejno: Monika Jasek (Centrum Medyczne BIMED), 
Janina Szymańska (NZOZ „PROF-MED”) i Magdalena Dubielecka 
(Punkty Rehabilitacyjne w Mszczonowie i Osuchowie). Wszyscy 
mówcy w swoich wystąpieniach przedstawiali dane doty-
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Corning Optical Communications otworzył w Mszczonowie 
nowoczesny zakład produkcyjny światłowodów. Wydarzenie, 
w którym uczestniczył burmistrz Józef Grzegorz Kurek, miało 
miejsce 8 września. Mszczonowski obiekt firmy Corning 
to jeden z największych zakładów produkcji optycznej w Unii 
Europejskiej. Prace znalazło w nim 250 osób. Inwestycja jest 
najnowszym owocem dwudziestoletniej historii Corning w tym 
regionie Europy, gdyż firma już od dłuższego czasu produkuje 
kable światłowodowe i komponenty łączności w Strykowie koło 
Łodzi. Mszczonowska inwestycja stanowi rozbudowę poten-
cjału światowego lidera, który globalnie zatrudnia aż 62 tys. 
osób (w Polsce 3 tys.). 

Burmistrz Mszczonowa 
podczas ceremonii otwarcia 
złożył firmie Corning gratulacje 
„(…) z okazji otwarcia tego 
zaawansowanego zakładu 
produkcji włókien światłowo-
dowych, które stanowią kręgo-
słup Internetu”. W dalszej 
części wystąpienia włodarza 
zebrani usłyszeli, że „dzięki 
światłowodom, które Corning 

będzie produkował w Mszczonowie, szybkie połączenia dotrą 
do większej liczby osób i większej liczby społeczności w Europie. 
Cieszymy się, że wprowadzając swoje innowacje w życie, 
Corning postawił na utalentowanych pracowników naszego 
regionu” - kontynuował Józef Grzegorz Kurek. Burmistrz, doce-
niając nowego inwestora, stwierdził również, iż „Corning jest 
number one jeśli chodzi o najnowocześniejszą firmę w Polsce 
i we Mszczonowie”. W trakcie swego wystąpienia zapowiedział 
ponadto dalszą rozbudowę terenów przemysłowych. Kolejna 
taka dzielnica w gminie – jak dowiedzieli się uczestnicy uroczy-
stości otwarcia - ma powstać w podmszczonowskich Adamowi-
cach. 

czące liczby pacjentów, ilości świadczonych usług czy badań. 
W dyskusji o służbie zdrowia w gminie udział wzięli zastępca 
burmistrza Halina Wawruch, przewodnicząca Komisji Barbara 
Gryglewska, a także radni Robert Głąbiński i Andrzej Osiński.

Mszczonowski Ośrodek Kultury
Działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w 2022 r. 
podsumowała jego dyrektor, Grażyna Pływaczewska. Mijający 
rok upłynął w instytucji pod hasłem świętowania jubileuszu 
645-lecia nadania praw miejskich dla miasta. Okazja ta sprawiła, 
że oprócz standardowych zajęć czy imprez, MOK zorganizował 
wiele wydarzeń, mających na celu integrację mieszkańców oraz 
przekazywanie wiedzy o Mszczonowie i jego społeczności.

W bieżącym roku wśród propozycji stałych zajęć Ośrodka 
znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, taneczne i wokalne, nauka 
gry na gitarze czy karaoke. Oprócz tego MOK prowadzi również 
Uniwersytet Trzeciego Wieku i w jego ramach zaprasza np. 
na gimnastykę zdrowotną, aerobik wodny oraz taniec fitness.

W ramach swojej działalności Ośrodek zorganizował również 
zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych czy charytatywny 
koncert na rzecz pomocy uchodźcom w Ukrainy. Kalendarz 
propozycji MOK-u obejmował też tradycyjne święta, jak na przy-
kład Dzień Sołtysa i odpust św. Rocha w Lutkówce. Z okazji jubi-
leuszu 645-lecia Mszczonowa w cyklu wydarzeń znalazły się 
m.in. spotkania ze słynnymi mieszkańcami (np. aktor Sylwester 
Maciejewski) oraz historyczne spacery po mieście. Ośrodek 
był również głównym organizatorem centralnej imprezy 
rocznicowej. 

Radna Katarzyna Ciećwierska zwróciła uwagę, jak wielkim 
sukcesem okazała się jedna z letnich propozycji Ośrodka 
– bezpłatne zajęcia zumby w amfiteatrze. Przewodnicząca 
Barbara Gryglewska wyraziła zaś ogromne uznanie dla dyrektor 
i pracowników MOK-u za ogromne spektrum realizowanych 
przez nich działań. Pogratulowała również zarządzającej insty-
tucją otrzymania honorowej odznaki „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Na zakończenie obrad dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych Ewa Zielińska przedstawiła plany obchodów gminnego 
Dnia Edukacji Narodowej.

Dagmara Bednarek, GCI

Corning kolejnym asem w talii 
mszczonowskich inwestycji 

Inwestycje zewnętrzne

WIEŚCI Z RATUSZA
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Prezes i dyrektor generalny Corning, Wendell P. Weeks zabie-
rając głos poinformował natomiast, że „Corning pragnie rozsze-
rzyć swoją działalność w zakresie produkcji włókien światło-
wodowych w Europie, gdzie nasi klienci przyspieszają swoje 
inwestycje w sieci przyszłości. (…) Od sieci szerokopasmowych, 
przez 5G, po chmury obliczeniowe, wszystkie sieci jutra zależą 
od światłowodów. Nowy zakład w Mszczonowie umożliwi nam 
skutecznie obsługiwanie naszych klientów w Europie i poza 
nią, w okresie rekordowego popytu. Doceniamy wsparcie, 
jakie uzyskaliśmy ze strony władz państwowych i lokalnych 
oraz poświęcenie i zaangażowanie naszych wykwalifikowanych 
pracowników”.

Corning to światowy lider rynku światłowodów. Oferuje 
pełną linię światłowodów jednomodowych i wielomodo-
wych, do wszystkich zastosowań sieciowych. Światłowody 
Corning są wytwarzane w najnowocześniejszym, zastrzeżonym 
procesie produkcyjnym, zapewniającym najwyższą jakość. 
Pierwszy na świecie światłowód o niskiej stratności wynaleziony 
w 1970 roku był wytworem specjalistów właśnie z Corning. 
Od tego czasu firma nadal jest pionierem w zakresie rozwiązań 
światłowodowych, kablowych i łącznościowych.

Corning ma pięć segmentów biznesowych: komunikacja świa-
tłowodowa, mobilna elektronika użytkowa, wyświetlacze, 
motoryzacja i naczynia laboratoryjne. Obszar komunikacji świa-

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

Szanowni Państwo,
„Geotermia Mazowiecka” S.A. rozpoczęła realizację 
projektu inwestycyjnego p.n. „Modernizacja geotermal-
nego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie”. Celem 
projektu jest odnowienie istniejących i znaczne powięk-
szenie możliwości pozyskiwania ciepła z zasobów wody 
geotermalnej leżących pod Mszczonowem. Obecny system 
geotermalny w Mszczonowie opiera się na eksploatacji 
odwiertu geotermalnego Mszczonów IG-1 zlokalizowa-
nego przy ul. Tarczyńskiej. Odwiert ten został wykonany 
w 1976 roku, a więc ma już blisko 50 lat. Każde urządzenie 
i budowla mają określony okres eksploatacji. W chwili 
obecnej, aby system mógł funkcjonować dalej, potrzebna 
jest jego pilna modernizacja.

Czym jest geotermia dla Mieszkańców Mszczonowa 
chyba nie trzeba przypominać. Takie obiekty jak Termy 
Mszczonów, najgłębszy basen do nurkowania czy kompleks 
Suntago zlokalizowany w niedalekiej Wręczy, nigdy by nie 
powstały gdyby ponad 20 lat temu nie rozpoczęto eksplo-
atacji zasobów geotermalnych na potrzeby Mszczonowa. 
Dziś również ceny ciepła dla Mieszkańców miasta są atrak-
cyjne w porównaniu z cenami stosowanymi w innych 
konwencjonalnych ciepłowniach. Zdajemy sobie sprawę, 
że mówiąc o cenach nigdy nie będą one satysfakcjonu-
jąco niskie dla klienta, jednak ceny za ciepło stosowane 
w Mszczonowie są w chwili obecnej znacznie niższe niż 
w takich miastach jak Sochaczew, Błonie, Ożarów, gdzie 
spalany jest gaz ziemny, ale również w pobliskim Żyrar-
dowie, gdzie do produkcji ciepła używany jest węgiel.

Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego 
w Mszczonowie będzie polegała na wykonaniu prac mają-
cych na celu poprawę efektywności obecnego systemu 
geotermalnego w Mszczonowie, i umożliwienie uzyskania 
efektu ekologicznego dzięki wykorzystaniu wód geoter-
malnych do dalszej eksploatacji przez wiele następnych lat. 
Konieczność tych prac wynika przede wszystkim ze złego 
stanu technicznego eksploatowanego obecnie odwiertu 
geotermalnego Mszczonów IG-1 (odwiert wykonany 
w 1976r. i adoptowany dla potrzeb geotermii w 1996r.) Jak 

wskazują ekspertyzy, bez podjęcia jakichkolwiek działań 
odwiert ten w najbliższym czasie stanie się bezużyteczny. 
Występuje również konieczność wymiany wyeksploato-
wanych urządzeń (szczególnie w zakresie pompy ciepła 
i automatyki) pracujących w zakładzie geotermalnym 
w Mszczonowie od ponad dwudziestu lat. Pracę są zwią-
zane z wykonaniem nowego odwiertu geotermalnego GT-1, 
rekonstrukcji istniejącego odwiertu IG-1 i szeregiem działań 
modernizacyjnych w obrębie zakładu geotermalnego 
ZG-1 mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie 
potencjału jaki dają wody geotermalne.

Nowy odwiert geotermalny Mszczonów GT-1 zlokalizo-
wany jest u zbiegu ulic Maklakiewicza, 1000lecia i Sienkie-
wicza. Rozpoczęcie prac planujemy na przełomie miesiąca 
października i listopada br. Technologia wiercenia tego typu 
odwiertów głębokich (prawie 2 km) przewiduje pracę urzą-
dzenia w trybie ciągłym 24h/dobę. Całość prac wiertniczych 
będzie trwała od 6 do 8 tygodni. Wykonawca odwiertu 
zobligowany jest umową do zastosowania takich urzą-
dzeń i zabezpieczeń, aby prace były jak najmniej uciążliwe 
dla okolicznych mieszkańców. Niemniej, biorąc pod uwagę 
możliwość wystąpienia pewnych uciążliwości w trakcie 
prowadzenie prac wiertniczych, z góry za nie przepraszamy 
i prosimy o wyrozumiałość.

Nowy odwiert dla Mszczonowa to nie tylko zabezpieczenie 
dla miasta w dużej części stosunkowo taniego, ale również 
pewnego źródła ciepła na najbliższe dziesięciolecia. 

Nowy odwiert to również pewność dostaw wody w kranach 
dla Mieszkańców miasta, co w obecnej sytuacji długotrwałej 
suszy wywołanej efektem ocieplenia klimatu wydaje się 
być również ważne co niezakłócone dostarczenie energii 
cieplnej. 

 „Geotermia Mazowiecka” S.A.
Prezes Marek Balcer

tłowodowej to największy z wymienionych segmentów, z dzie-
więtnastoma lokalizacjami produkcyjnymi w różnych częściach 
świata, w tym najnowszą – mszczonowską. 

O pozycji nowego mszczonowskiego inwestora najlepiej 
świadczą następujące fakty: 

−	 globalne zatrudnienie: ok. 62 tys. pracowników
−	 wartość sprzedaży w roku: 14,1 mld USD
−	 miejsce na liście Fortune 500 w roku 2021: 263

MM
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W czwartek, 22 września, na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Adam Maklakiewicza w Mszczonowie 
rozstrzygnięto konkurs plastyczny, zorganizowany dla uczniów 
przez Policję i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Tematem wykonanych prac była „Bezpieczna droga 
do szkoły”.

Zanim jednak najmłodsi przystąpili do rysowania i malowania, 
odbyli specjalne spotkania z dzielnicowym asp. szt. Sławomirem 
Zielińskim. Policjant opowiadał uczniom klas I-III o zasadach 
bezpiecznego poruszania się po mieście, szczególną uwagę 

zwracając na korzystanie z przejść dla pieszych. Prowadzący 
zwrócił też uwagę na nowe zagrożenia dla uczestników ruchu 
drogowego. Podkreślał, że szczególne niebezpieczeństwo wiąże 
się w używaniem telefonu komórkowego. Smartfony absorbują 
uwagę, zmniejszając czujność i odbieranie bodźców ze świata 
zewnętrznego. 

Podczas tegorocznej edycji akcji edukacyjnej, dzielnicowy zorga-
nizował również specjalne spotkanie dla uczniów ukraińskich.

Wiedzę, którą dzieci zdobyły podczas spotkania z policjantem, 
mogły następnie utrwalić i wykorzystać tworząc w szkole 
prace plastyczne, będące ilustracją hasała „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas 
pierwszych, drugich i trzecich. W każdej z nich wyłoniono 
najlepsze prace. Nagrody dla młodych artystów ufundowała 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Namalowali swoje „Bezpieczne drogi 
do szkoły”

GKRPA

Z ŻYCIA GMINY
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która przeciwdziała także powstawaniu uzależnień behawioral-
nych, np. od smartfona. 

Autorzy najlepszych prac otrzymali programowalne roboty 
Cyber Talk. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca był sterowany 
za pomocą radia samochód Exciter. Najniższy stopień podium 
oznaczał otrzymanie piłki nożnej. Na wyróżnionych uczniów 
czekały zaś zestawy do malowania.

Nagrody, ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zwycięzcom wręczali jej członkowie: 
przewodniczący Zdzisław Banasiak oraz członkowie organu: 
Jadwiga Laskowska, Barbara Ciszewska i Sławomir Zieliński. 
Uroczystość zwieńczyło pozowanie do pamiątkowych fotografii.

Dagmara Bednarek, GCI

I miejsce:
I A – Aleksandra Szewczyk
I B – Hania Osiadacz
I C – Franciszek Jakubowski
I D – Milena Siekierska
I P – Vadim Hryhovashchuk
II A – Jakub Rydzewski
II B – Kamil Kępa
II C – Alicja Kiejrys
II D – Amelia Pędzich
II E – Filip Hincz
III A – Małgorzata Konsek
III B – Zofia Szczygielska
III C – Laura Legięć
III D – Dominika Ongirska

II miejsce:
I A – Kacper Trzeska
I B – Tosia Szustakowska
I C – Mikołaj Malinowski
I D – Gabriela Sokołowska
I P – Oleksandr Karpenko
II A – Franek Olborski
II B – Sandra Zaborska
II C – Marcel Kamiński
II D – Nadia Zduńczyk
II E – Franek Osęka
III A – Pola Sordyl
III B – Zofia Lena Kalman
III C – Oliwia Jaczewska
III D – Marcel Soniec

III miejsce:
I A – Władysław Tomaszewski
I B – Marysia Ziółkowska
I C – Aleksander Zdunik
I D – Aleksander Dąbrowski
I P – Nikol Bezborodova
II A – Mateusz Gromek
II B – Łucja Kowalska
II C – Nadia Ogórek
II D – Marta Stusińska
II E – Ola Wierzbicka
III A – Andrii Oprysko
III B – Jakub Mikołajczyk
III C – Klaudia Karwat
III D – Oliwia Michalska

Wyróżnienia:
II A – Maciej Kłos
III B – Lena Stążecka
II C – Maja Ziółkowska
II E – Julia Radkiewicz

W konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do szkoły” nagrody otrzymali:

Z ŻYCIA GMINY
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Gminne Centrum Informacji wspólnie z Mszczonowskim Stowa-
rzyszeniem Historycznym w niedzielę, 11 września, zorganizo-
wało uroczystości z okazji 83. rocznicy zwycięskiej Bitwy Mszczo-
nowskiej`39, w której żołnierze 31 pułku Strzelców Kaniowskich 
pokonali oddziały XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu. 

Obchody rozpoczęły się parku miejskim. Otworzyli je dyrektor 
GCI Beata Sznajder wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Waldemarem Suskim. Następnie prowadzący zapowiedzieli 
sceniczny występ uczestników zajęć umuzykalniających, które 
odbywają się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Patrio-
tyczny repertuar dominował także podczas kolejnych koncertów, 
które odbywały się tego dnia w parkowym amfiteatrze. Orkie-
stra Dęta OSP Mszczonów pod przewodnictwem kapelmistrza 
Szczepana Bieszczada nigdy nie zawodzi i od dawna uczest-
niczy w uroczystościach poświęconych kultywowaniu pamięci 
o wrześniowych wydarzeniach. Gwiazdą wieczoru był natomiast 
zespół Redlin, którego występ zakończył obchody. 

Głównym punktem patriotycznego wydarzenia była Msza 
Święta, którą w kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela odprawił 
ksiądz kanonik Sławomir Tulin. Kapłan wraz z wiernymi zgro-
madzonymi w farze modlili się w intencji: rozstrzelanych 
11.09.1939 r. ks. prob. Józefa Wierzejskiego, burmistrza Alek-
sandra Tańskiego, lek. Stanisława Zarachowicza i wikarego 
Władysława Gołędowskiego, a także zwycięzcy Bitwy Mszczo-

nowskiej, dowódcy 31 pSK pułkownika Wincentego Wnuka, 
jego bohaterskich Podkomendnych oraz wszystkich mszczono-
wian, którzy stracili życie podczas II wojny światowej. 

W Eucharystii uczestniczył burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek. Podczas Mszy pierwsze czytanie powierzono 
dyrektor GCI Beacie Sznajder, a drugie wiceprzewodniczą-
cemu RM Waldemarowi Suskiemu. Modlitwę wiernych odczy-
tała przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych RM, 
a zarazem członkini Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego Barbara Gryglewska. 

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy wymienieni udali się 
do grobu rozstrzelanych w dniu 11.09.1939 r. oraz pod pomnik 
Żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich. Tam złożyli wiązanki 
i zapalili znicze. Przy obu miejscach pamięci warty honorowe 
zaciągnęli członkowie MSH i Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Strzelcy”. 

Nie zapominamy o Mszczonowskim 
Wrześniu`39

GCI i MSH

Z ŻYCIA GMINY
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W trakcie trwania uroczystości w parku miejskim na uczest-
ników święta czekało wiele atrakcji. Były nimi: militarny tor prze-
szkód, pętla taktyczna z punktami zagadek, wystawa sprzętu 
wojskowego (wykonanego z klocków COBI), zabawy z COBI, 
prezentacja uzbrojenia i umundurowania żołnierza polskiego II 
RP, gra parkowa z kodami QR, wybijanie pamiątkowych monet 
- tzw. „mszczonów”, kino polowe, w którym wyświetlano film 
z inscenizacji Bitwy Mszczonowskiej, a także specjalne atrakcje 

kulinarne, przygotowane przez Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich z Nosów Poniatek. Specjalna, militarna oprawa 
stoiska wraz kuchnią polową zachęcała do kosztowania trady-
cyjnej grochówki i pajd ze smalcem. Kto na stoisku szukał cywil-
nych przysmaków mógł skorzystać z: kilku rodzajów ciast, zupy 
dyniowej oraz innych smakowitości, wykonanych osobiście 
przez członków KGiGW. Gośćmi specjalnymi, którzy odwiedzili 
smakowity zakątek w militarnym wydaniu byli burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski wraz z małżonką. 

MM

Z ŻYCIA GMINY
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Dożynki Gminy Mszczonów od wielu już lat obchodzone są 
w Osuchowie, który z racji swego położenia stał się rolniczym 
centrum Ziemi Mszczonowskiej. Uroczystości rozpoczynają się 
zawsze Mszą Świętą w lokalnej świątyni. W tym roku konce-
lebrowali ją dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz 
Przybylski oraz ks. kanonik Jerzy Witkowski – proboszcz 
Parafii Osuchów. Ks. dziekan pobłogosławił i poświęcił dożyn-
kowy bochen chleba przyniesiony do kościoła przez starostów 
dożynek – sołtysa Lutkówki Wiolettę Zylbert i sołtysa Osuchowa 
Sylwestra Witkowskiego, a także wieńce przygotowane 
przez sołectwa - Pawłowice - Oszewek – Małachowszczyzna, 
Kowiesy i Osuchów oraz Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
z Nosów Poniatek. 

Dziekan Przybylski podczas homilii podkreślał, jak ważne jest, 
aby nie zapominać o dziękowaniu Bogu za dary, którymi nas 
obdarza, i jaką wartość należy przywiązywać do chleba docze-
snego, a także pokarmu duchowego, dzięki któremu osiągamy 
zbawienie. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, odbierając z rąk 

starostów dożynkowy bochen, zapewnił wszystkich miesz-
kańców Ziemi Mszczonowskiej, że w gminie, której przewodzi 
nikomu chleba brakować nie będzie. 

Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu uczestnicy Euchary-
stii przeszli w uroczystej procesji wokół osuchowskiej świątyni. 
Gdy Msza Święta dobiegła końca sformowano korowód, który 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów poprowadziła na plac festynu 
dożynkowego, zorganizowany tradycyjnie na terenie Central-
nego Ośrodka Szkoleniowego ZUS. Za Orkiestrą i jej mażoret-
kami niesione były wieńce dożynkowe, a następnie starosta 
dożynek w asyście starościny i burmistrza kroczyli z chlebem, 
który na placu zabawy został podzielony i rozdany mieszkańcom 
przez radnych gminy Mszczonów. 

Pierwszym punktem dożynkowego festynu był koncert Orkie-
stry Dętej OSP Mszczonów, połączony z pokazem tanecznym 
mażoretek. Następnie na scenie pojawiły się dziewczęta z sekcji 
cheerleaders Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. Za ich 
dotychczasowe osiągnięcia na polu sportowym, a także speł-
nianą rolę wychowawczą, osobiście podziękowali im prze-
wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek. 

Kolejny punkt festynu poprzedziło odśpiewanie „100 lat”, jakie 
prowadzący imprezę Justyna Napierała i Marek Baumel zarzą-
dzili na cześć zespołu Mister Dex, który niebawem obchodzić 
będzie swe 30-lecie. Po koncercie Piotra Bechcickiego i jego 
scenicznych przyjaciół wystąpiła kolejna miejscowa gwiazda – 
dużo młodsza stażem grupa Czas Na Nas. Trzeci koncert połą-
czony został z zapierającymi dech w piersiach pokazami tańców 
egzotycznych w wykonaniu pań z Maraquji. Ostatnim punktem 
dożynkowej zabawy była wieczorna dyskoteka. 

W przerwach pomiędzy koncertami odbyły się konkurencje 
siłowe o beczkę piwa, a także rozstrzygnięto Konkurs na Najład-
niejszy Wieniec Dożynkowy. Jury w składzie Anna Lipińska
-Broda, Renata Wolak i Piotr Chocyk orzekło, że zwycięzcą jest 
wieniec Sołectwa Piekarowo w kształcie damy w zbożowej 
sukni. Drugie miejsce przyznano dziełu Koła Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich z Nosów Poniatek, które przygotowało też 
podczas dożynek imponujące stoisko ze smakołykami własnej 
produkcji. Trzecie miejsce otrzymało Sołectwo Pawłowice – 
Olszewek – Małachowszczyzna. Sołectwom Osuchów i Kowiesy 
jury zdecydowało się wręczyć wyróżnienia. 

W Osuchowie podziękowano za „dar 
chleba”

Dożynki 2022

Z ŻYCIA GMINY
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Dodatkowymi atrakcjami festynu były szkolna loteria fantowa 
oraz strażacki tor przeszkód. Obie propozycje cieszyły się 
olbrzymim zainteresowaniem. Strażackie zadania do wykonania 
przyciągały najmłodszych uczestników dożynkowej zabawy. 
Chłopcy i dziewczęta testowali na torze swą sprawność oraz 
zapoznawali się z prezentowanym sprzętem. 

Dożynki tradycyjnie przyciągają do Osuchowa szereg znako-
mitych gości, których w tym roku ze sceny powitali wspólnie 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, wiceprzewod-
niczący Marek Zientek oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
Liderzy samorządu wygłosili też przy tej okazji krótkie przemó-
wienia. 

Przewodniczący Łukasz Koperski dziękował rolnikom, sadow-
nikom i wszystkim ludziom pracującym na roli za to, że dzięki ich 
ciężkiej pracy możemy przetrwać ciężki czas związany z ogólno-
światowym załamaniem gospodarczej koniunktury, spowodo-
wanym najpierw trudnościami pandemicznymi, a teraz ogólnym 

niepokojem politycznym, który u naszego wschodniego sąsiada 
wprost przybrał postać wojny. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślał natomiast siłę, 
jaka cechuje mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, siłę, która 
sprawia, że nawet mimo przywoływanych wcześniej trud-
ności Mszczonów wciąż kojarzony jest z rozwojem. Burmistrz 
wymienił najważniejsze inwestycje realizowane obecnie 
na terenie gminy w tym: modernizację oczyszczalni za bagatela 
26 mln zł, modernizację czterech strażnic OSP (Grabce Tow., 
Zbiroża, Piekary i Mszczonów), rozbudowę szkół w Piekarach 
i Lutkówce, budowę PSZOK-u oraz szereg remontów dróg i ulic, 
w tym ul. Białogórskiej w Osuchowie. Zapowiedział też zbliżającą 
się inwestycję polegającą na objęciu terenów wiejskich gminy 
siecią światłowodową, zapewniającą dostęp mieszkańcom 
do Internetu szerokopasmowego, na którą pozyskano dofinan-
sowanie w kwocie 5 mln zł. Wspomniał ponadto o rozbudowie 
terenów przemysłowych gminy, w których otwierane są nowe 
firmy i zakłady pracy. 

Z ŻYCIA GMINY
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Gospodarz Mszczonowa publicznie skrytykował natomiast 
relacje ze starostwem powiatowym oraz dwójką radnych 
powiatowych z gminy Mszczonów. „Klaudiusz Stusiński i Anna 
Bednarek swoimi głosami doprowadzili do odwołania z funkcji 
starosty panią Beatę Sznajder. Zupełnie zapomnieli, że ich 
obowiązkiem jest dbać o interesy gminy Mszczonów”. „Mamy 
problemy z powiatem” - mówił wprost. „Powiat zapomniał, 
że jest w nim gmina Mszczonów” – stwierdził burmistrz. 
Wtórował mu starosta dożynek Sylwester Witkowski, który 
mówiąc o drogach powiatowych, przebiegających przez teren 
gminy Mszczonów, żartował, że być może Policja zdecyduje 
nawet o zamknięciu niektórych odcinków z uwagi na ich stan 
techniczny. 

W gronie witanych wcześniej przez wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Marka Zientka gości osuchowskiego święta plonów 
znaleźli się: wiceprezydent Żyrardowa Adam Lemiesz, wójt 
gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak, przedstawiciel burmi-

strza Wiskitek – Jarosław Pięcek, wiceburmistrz Mszczonowa 
Halina Wawruch, radny Rady Powiatu Żyrardowskiego Wojciech 
Szustakiewicz, ks. prałat Zbigniew Chmielewski, Komendant 
KPP Żyrardów Edyta Marczewska, komendant KP Mszczonów 
Krzysztof Puszcz, leśniczy Leśnictwa Osuchów Paweł Budzik, 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie Beata Stęp-
niewska, pełniący obowiązki kierownika MODR w Żyrardowie 
Piotr Chocyk, przedstawicielka Mazowieckiej Izby Rolniczej 
Aneta Szczepańska, przewodniczący GKRPA Zdzisław Banasiak, 
wiceprezes Cechu Mariusz Dąbrowski, dyrektor CUS Monika 
Malczak, dyrektor CUW Ewa Zielińska, dyrektor SP Piekary 
Małgorzata Sekulska, dyrektor SP Bobrowce Grażyna Frelik, 
dyrektor SP Osuchów Urszula Gowin, prezes OSP Bobrowce 
Dariusz Melon, prezes OSP Piekary Michał Zieliński, prezes 
OSP Osuchów Andrzej Szustakiewicz oraz radni Rady Miejskiej 
Mszczonowa. 

DB, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Coroczny festyn w Parafii Ojca Pio udał się wyśmienicie. Wspa-
niała atmosfera wydarzenia, atrakcyjny program, licznie zgroma-
dzeni goście oraz parafianie, a także świetna pogoda. Wszystko 
dopisało „na 102”. Ks. proboszcz Sławomir Tulin nie krył zado-
wolenia z przebiegu święta, które odbyło się w niedzielę, 
25 września. 

Uroczystości zapoczątkowała odpustowa suma, którą cele-
brował zaproszony do Mszczonowa ojciec Ekspedyt, bernardyn, 
gwardian klasztoru, proboszcz parafii i jednocześnie kustosz 
sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza 
i Kujaw w Skępem, słynącym cudami Figury Matki Bożej 
Skępskiej. W wygłoszonej homilii ojciec Ekspedyt przybliżył 
wiernym postać Świętego Ojca Pio. Na zakończenie Eucharystii 
poprowadził z Najświętszym Sakramentem procesję wokół 
parafialnej kaplicy. 

Po przeżyciach dla ducha przyszedł czas na festynową zabawę. 
Poprowadził ją wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie Waldemar Suski, który tradycyjnie – jako parafianin 
- co roku wciela się w rolę konferansjera festynu. Wspólnie 

Parafia pw. św. Ojca Pio

Odpustowo i festynowo u Ojca Pio
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z ks. proboszczem przywitał on wszystkich przybyłych na święto 
Parafii i zapowiedział pierwszą festynową atrakcję, a miano-
wicie występ cheerleaderek ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Fresh, założonego przez Katarzynę Malinowską. 

Zaraz po szałowo tańczących cheerleaderkach na scenie przy 
plebanii pojawili się strażacy z Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. 
Druhowie wystąpili pod przewodnictwem swego kapelmistrza 
Szczepana Bieszczada. W dalszej części publiczność festynu 
mogła podziwiać umiejętności wokalne Patrycji Kulickiej, 
młodej mszczonowianki, znanej z programu telewizyjnego „The 
Voice Kids”. Prawdziwy show na scenie dali też seniorzy z Klubu 
„Senior +”, który funkcjonuje w budynku plebanii. Występ zapo-
wiedziała osobiście opiekunka zrzeszenia nestorów Monika 
Kubiak. Prawdziwym hitem był koncert parafialnej Scholii, 
prowadzonej przez Agatę Baumel i organistę Mariusza Gajdę. 
Wieczorem do tańca dla wszystkich zgromadzonych na placu 
pomiędzy plebanią i parafialną kaplicą zagrał zespół „Czas 
Na Nas”. 

W przerwie ostatniego występu odbyło się losowanie głów-
nych nagród festynowej loterii, z której dochód, podobnie 
jak wpłaty za ciasta i grillowe przysmaki, posłuży na wsparcie 
budżetu trwającej budowy świątyni. Makieta kościoła prezen-
towana była na schodach plebanii wraz z pięknym odpustowym 
bochnem chleba. 

Kończąc festyn wiceprzewodniczący Suski wraz z ks. probosz-
czem Sławomirem Tulinem podziękowali wszystkim sponsorom 
festynu. W ich gronie znaleźli się: Gminne Centrum Informacji 
w Mszczonowie, Termy Mszczonów, Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, Stacja Kontroli Pojazdów 
„Pruszyński”, Sklep Wielobranżowy pana Kłopotowskiego, 
piekarnia Kuliccy, sklep mięsny Kuliccy, państwo Szymańscy, 
pan Narożny, pani Wróbel, państwo Malik, państwo Koperscy, 
państwo Dobrzyńscy, Bank Spółdzielczy Mszczonów, państwo 
Zygmunt, państwo Maciszewscy i państwo Wójcik. 

MM
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Uroczystości z okazji 60-lecia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zbiroży, które odbyły się 17 września, zostały zorga-
nizowane z niezwykłym rozmachem. W ich trakcie otwarto 
nowo pobudowaną strażnicę, a także nadano jednostce 
sztandar. Głównym punktem obchodów była Msza Święta, którą 
koncelebrowali proboszcz Parafii Lutkówka ks. prałat Zbigniew 
Chmielewski oraz kapelan OSP ks. kan. Sławomir Tulin. Obaj 
kapłani dokonali też poświęcenia sztandaru i strażnicy. Symbo-
liczną wstęgę zawieszoną u wejścia do nowoczesnego obiektu, 
na który tak długo oczekiwali strażacy ze Zbiroży, przecięli: 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przedstawiciel 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek 
Gromek, komendant powiatowy KP PSP Żyrardów st. bryg. 
Mariusz Tymoszewicz, sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP 
druhna Mieczysława Korzonkowska, prezes OSP Zbiroża Bartło-
miej Jagiełło oraz inspektor UM w Mszczonowie Katarzyna 

Tomaszewska, która nadzorowała prace związane z rozbudową 
i modernizacją remizy. 

Kolejnym doniosłym punktem obchodów było udekorowanie 
brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nowo nada-
nego sztandaru. Tego aktu dokonał przedstawiciel Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek Gromek. 
OSP w Zbiroży otrzymało też w dniu swego święta medal 
pamiątkowy „Pro Masovia”, który prezesowi Bartłomiejowi 
Jagiełło wręczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski. Szacowny gość 
przekazał również listy gratulacyjne od Marszałka Sejmiku Woj. 
wyróżniającym się strażakom ze Zbiroży - w tym najstarszemu 
czynnemu członkowi jednostki Markowi Wacławskiemu. Druh 
senior otrzymał ponadto podczas uroczystości: srebrny medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a także odznakę „Wysługa Lat” 
za 45-letnią ochotniczą służbę. 

Uroczystości 60-lecia rozpoczęły się przemarszem ulicą Okrężną 
strażackich pocztów sztandarowych jednostek zaprzyjaźnio-
nych z OSP Zbiroża (OSP z: Bobrowiec, Mszczonowa, Grabców 
Towarzystwo, Osuchowa, Wręczy, Skuł, Radziejowic, Konia, 
Skierniewic, Woli Pękoszewskiej, Korytowa, Baranowa Nowych 

OSP

Uroczystości 60-lecia OSP Zbiroża
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Kozłowic, Nowej Wsi oraz Żelechowa) pocztu proporcowego 
MDP Zbiroża, pocztów sztandarowych Kół Łowieckich „Jenot” 
z Grójca oraz „Lis” z Mszczonowa, pocztu sztandarowego SP 
w Lutkówce, pododdziału strażaków ochotników i Orkiestry 
Dętej OSP Mszczonów, która pod przewodnictwem kapelmi-
strza Szczepana Bieszczada zapewniła oprawę muzyczną święta. 

Całe zgrupowanie na plac apelowy przed strażnicą OSP wpro-
wadził druh Robert Borowski, któremu powierzono obowiązki 
dowódcy uroczystości. Następie złożył on meldunek o goto-

wości do rozpoczęcia święta druhowi Jackowi Gromkowi (przed-
stawicielowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP). Po podniesieniu Flagi Państwowej na maszt (przez poczet 
flagowy w składzie: dowódca pocztu dh Damian Siwiec, flagowy 
dh Piotr Bogumił i asystujący dh Patryk Skoneczny) spiker 
obchodów - druhna Anna Sadowska zaprosiła na scenę prezesa 
Bartłomieja Jagiełło, który przywitał wszystkich zaproszonych 
gości. W tym gronie oprócz wcześniej wspomnianych znaleźli 
się także radny Rady Miejskiej Andrzej Osiński, członek Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Sobczyk, wice-

Z ŻYCIA GMINY
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prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Mszczonowie 
dh Bartłomiej Legięcki, komendant Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego Zw. OSP RP w Mszczonowie dh Tomasz Nowa-
kowski, przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce Grzegorz Olczak, 
dyrektor OSiR w Mszczonowie Michał Szymański, przedstawi-
ciele Kół Łowieckich „Jenot” (Krzysztof Czarnecki) i „Lis” (prezes 
Sławomir Wisławski), reprezentantki Koła Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich z Nosów Poniatek oraz pokaźne grono przyja-
ciół i sponsorów OSP, którym w dalszej części obchodów prezes 
Bartłomiej Jagiełło wręczył pamiątkowe dyplomy w podzięko-
waniu za dotychczasową współpracę. 

Znaczącym punktem święta była również dekoracja zasłużo-
nych druhen i druhów. Odznakę „Wysługa Lat” za 20-letnią 
służbę otrzymali druhowie Łukasz Strojek i Grzegorz Wacławski. 
„Srebrną Odznakę MDP” wręczono druhowi Kamilowi Cyrka-
nowiczowi. „Brązową Odznakę MDP” przyznano druhom 
i druhnom: Amelii Adamczyk, Kubie Badowskiemu, Annie 
Bucior, Maksymilianowi Arakowi, Annie Soszalskiej, Mateuszowi 
Soszalskiemu, Dominikowi Soszalskiemu, Marcelowi Sobiec-
kiemu, Mai Ciesielskiej i Jakubowi Banasiewiczowi. 

Na zakończenie uroczystości druhna spiker odczytała list gratu-
lacyjny od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Walde-
mara Pawlaka. Głos zabrali też zaproszeni goście: przedstawiciel 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek 

Gromek, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski, komendant 
powiatowy KP PSP Żyrardów st. bryg. Mariusz Tymoszewicz, 
członek Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof 
Sobczyk, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewod-
niczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, przedstawiciele firmy 
Budokrusz Zbigniew Charzyński i Marek Lach, a także reprezen-
tantki Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nosach Poniat-
kach. 

Po zakończeniu części oficjalnej święta otwarty został strażacki 
piknik na błoniach za nowo pobudowaną strażnicą. Między 
innymi spotkali się na nim dwaj seniorzy OSP w Zbiroży, którzy 
budowali pierwszą, nieistniejącą już remizę strażacką w tej 
miejscowości – Jan Bieńko (lat 95) i Kazimierz Szadkowski (lat 
86). Spotkanie to udało się nam uwiecznić na pamiątkowej 
fotografii. Jedną z atrakcji pikniku był pokaz części imponującej 
kolekcji kartonowych modeli pojazdów strażackich, wykona-
nych przez druha Piotra Zegarskiego z OSP w Grodzisku Mazo-
wieckim. 

Podczas strażackiego festynu nie zabrakło również występów 
artystycznych. Na scenie przy remizie zaprezentowali się: 
młoda wokalistka Patrycja Kulicka z Mszczonowa, zespół E-MAIL 
i Klaudia Zielińska, a także DJ Wruna.

MM
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzy-
stwo w sobotę, 9 września, obchodziła swe potrójne, a nawet 
poczwórne święto. Podczas zorganizowanych tego dnia 
uroczystości 60-lecia jednostki otrzymała ona swój sztandar. 
Jego poświęcenia dokonał kapelan OSP ks. kanonik Sławomir 
Tulin. Duchowny pobłogosławił i poświęcił również nowo 
otwartą remizę, a także krzyż, który zawisł w jej głównej sali. 

Otwarcia strażnicy dokonali wspólnie: prezes OSP Grabce Towa-
rzystwo Janusz Kociszewski, burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP druh Waldemar Suski oraz inspektor UM w Mszczonowie 
Katarzyna Tomaszewska, która nadzorowała prace związane 
z rozbudową i modernizacją obiektu. 

W trakcie uroczystości nowo otrzymany sztandar OSP został 
udekorowany brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Tego doniosłego aktu dokonali: członek Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP dh Krzysztof Sobczyk wraz z prezesem 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druhem Walde-

marem Suskim. Sam prezes OSP Grabce Tow. druh Janusz Koci-
szewski otrzymał natomiast z rąk wyżej wymienionych srebrny 
medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Uroczystości 60-lecia rozpoczęły się przemarszem ulicą Stra-
żacką: pocztów sztandarowych (PSP Żyrardów, OSP Mszczonów, 
OSP Wręcza i OSP Osuchów), pododdziału strażaków ochot-
ników i Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, która pod przewod-
nictwem kapelmistrza Szczepana Bieszczada zapewniła oprawę 
muzyczną święta. Całe zgrupowanie na plac apelowy przed 
strażnicą OSP wprowadził druh Paweł Palarczyk, któremu 
powierzono obowiązki dowódcy uroczystości. 

Następie złożył on meldunek o gotowości do rozpoczęcia święta 
druhowi Krzysztofowi Sobczykowi (członkowi Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP). Po podniesieniu Flagi Państwowej 
na maszt druhna spiker obchodów Wiktoria Majewska zapro-
siła na scenę prezesa Janusza Kociszewskiego, który przywitał 
wszystkich zaproszonych gości. 

W tym gronie oprócz wcześniej wspomnianych znaleźli się: 
komendant powiatowy KP PSP Żyrardów st. bryg. Mariusz 
Tymoszewicz, st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Oklesiński, 
komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP 
w Mszczonowie dh Tomasz Nowakowski, sekretarz Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Mszczonowie druhna 
Mieczysława Korzonkowska, przewodniczący Gminnej Komisji 

Tak świętowano z okazji 60-lecia OSP 
Grabce Towarzystwo

OSP
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Rewizyjnej dh Janusz Lipiński, radny Andrzej Osial, prezesi 
i przedstawiciele zaprzyjaźnionych Ochotniczych Straży Pożar-
nych - Bobrowce (dh Dariusz Melon), Mszczonów (dh Bartło-
miej Legięcki), Osuchów (dh Andrzej Szustakiewicz), Wręcza 
(prezes Krzysztof Bodecki), Zbiroża (dh Damian Strojek) oraz 
sołtysi i przedstawiciele sołectw: Grabce Tow. (Elżbieta Drze-
wiecka), Świnice (Katarzyna Wasiak), Gurba (Wanda Choińska), 
Olszówka – Nowy Dworek (Elżbieta Jakubiak) i Marków Tow. 
(Andrzej Badowski). 

Głównym punktem uroczystych obchodów była Msza Święta 
odprawiona przez kapelana OSP ks. kanonika Sławomira Tulina. 
Po Eucharystii poświęcony został sztandar OSP. Następnie 
wszyscy zaproszeni goście dokonali wbicia pamiątkowych 
gwoździ. 

Po przekazaniu sztandaru i jego dekoracji brązowym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Przystąpiono też do deko-
racji zasłużonych druhen i druhów. W gronie wyróżnionych 
brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” znaleźli 
się: dh Krzysztof Tyburczy, dh Paweł Palarczyk i dh Wojciech 
Włodarski. Odznakę „Strażak Wzorowy” przyznano druhom: 
Emilowi Sucheckiemu, Łukaszowi Włodarskiemu i Hubertowi 
Włodarskiemu. Odznakę „Wysługa Lat” otrzymali: dh Wojciech 
Włodarski (40 lat), dh Dariusz Sędzikowski (30 lat), dh Janusz 
Kociszewski (25 lat), dh Rafał Wachnik (25 lat), dh Paweł Palar-
czyk (20 lat), dh Dominik Palarczyk (10 lat), dh Przemysław 
Więckowski (10 lat), dh Emil Suchecki (10 lat), dh Karol Słupski 
(10 lat), dh Łukasz Włodarski (10 lat), dh Hubert Włodarski (10 

lat), druhna Martyna Chełmińska (10 lat) i druhna Justyna Wilk 
(10 lat). 

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: komendant powia-
towy KP PSP Żyrardów st. bryg. Mariusz Tymoszewicz, st. bryg. 
w stanie spoczynku Andrzej Oklesiński, członek Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Sobczyk, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh Waldemar Suski 
oraz burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który gratu-
lując prezesowi Kociszewskiemu dotychczasowych sukcesów, 
wręczył mu figurę świętego Floriana, która stanie przed nowo 
otwartą strażnicą jednostki OSP Grabce Towarzystwo. 

MM
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Niedziela, 25 września, w Sołectwie Nosy-Poniatki upłynęła 
pod hasłem dobrej zabawy i sąsiedzkiej integracji. Dzień Pieczo-
nego Jabłka, zorganizowany przez Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich w Nosach-Poniatkach, odbył się pod dębem, na tzw. 
sołtysówce, rozciągającej się wzdłuż malowniczej ściany lasu 
Wilczoruda.

Przybyłych na spotkanie przywitali pomysłodawcy wydarzenia 
państwo Irmina i Piotr Słojewscy. Po obowiązkowym skoszto-
waniu pieczonego jabłka z miejscowych sadów, które są praw-
dziwym skarbem Nosów-Poniatek, a także całej wschodniej 
części gminy Mszczonów, można było przystąpić do degustacji 
wszystkich innych przygotowanych przysmaków. 

Gdy służące do pieczenia kiełbas ognisko zaczęło dogasać, przy-
szedł czas na przeróżne gry i zabawy. W konkurencji przecią-
gania liny zwyciężyła reprezentacja pań. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się zawody we wbijaniu gwoździ w dębowy 

pieniek. Tu za młotek chwytały i dzieci, i dorośli. Każdy chciał 
sprawdzić swą siłę oraz celne oko. 

Wyścigi w workach i chodzenie na szczudłach także przycią-
gały tłumy. Sympatycznie wypadł też konkurs „na największego 
chłopa w sołectwie”. Wygrał go p. Sebastian Wawrzyszczak. 
Olbrzymią atrakcją były również przejażdżki bryczką prowa-
dzone przez p. Jacka Borowca. 

Wśród gości Dnia Pieczonego Jabłka znaleźli się: proboszcz 
Parafii Lutkówka ks. prałat Zbigniew Chmielewski, burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek wraz z małżonką, przewod-
niczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z małżonką oraz 
miejscowy radny Andrzej Osiński z małżonką. 

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nosach-Poniat-
kach funkcjonuje zaledwie od lutego tego roku, ale już stało 
się ulubieńcem lokalnej społeczności. Jego przysmaki królują 
na wszystkich gminnych imprezach. Dzień Pieczonego Jabłka 
został zrealizowany w ramach Projektu „Gotowi do Działania” 
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO oraz budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze 
Lokalnie”. 

MM

Dzień Pieczonego Jabłka w Nosach-
Poniatkach

KGiGW Nosy-Poniatki
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Tegoroczne lato może nie rozpieszczało uczniów wieloma 
dniami prawdziwie wakacyjnej pogody, ale jak zawsze mogli oni 
liczyć na lokalne instytucje, które przygotowały dla nich wiele 
atrakcji.

Mszczonowski Ośrodek Kultury liczne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży zorganizował pod hasłem „Mszczonów – to my!”, 
podkreślając tegoroczne obchody 645-lecia nadania praw miej-
skich. Część z propozycji swoją tematyką nawiązywała właśnie 
do cyklu celebrowania tej rocznicy.

Oprócz tego MOK w każdy weekend zapraszał mieszkańców 
do amfiteatru na koncerty, zabawy taneczne czy przedsta-
wienia teatralne dla dzieci. Prawdziwym hitem lata były zajęcia 
z zumby, które systematycznie przyciągały coraz więcej osób. 
Cały parkowy amfiteatr wypełnił się, gdy na scenie pojawili się 
członkowie kabaretu „Ławeczka”, czyli aktorzy znani z serialu 

„Ranczo”. Wśród nich nie zabrakło mszczonowianina Sylwestra 
Maciejewskiego, który zawsze chętnie wraca w rodzinne strony.

Gminne Centrum Informacji zaprosiło najmłodszych miesz-
kańców na zajęcia do prowadzonej przez siebie Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. „Letnia szkoła rzemiosła” zgromadziła 
łącznie 60 uczestników, którzy poznawali dawne zawody, zwią-
zane z historią Ziemi Mszczonowskiej. Trwające w lipcu zajęcia 
prezentowały rzemiosła: garncarstwo, wytwarzanie świec, 
wyrabianie papieru czerpanego, stolarstwo, mydlarstwo i szklar-
stwo. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
dyplom. Dzieci mogły też zabrać do domu wszystkie wyroby, 
które stworzyły w trakcie zajęć. Historyczne wakacje zakończyła 
gra miejska z nagrodami, której tematem także było rzemiosło.

Do wspólnej zabawy uczniów zaprosiła również Miejska Biblio-
teka Publiczna w Mszczonowie. Wśród propozycji instytucji 
znaleźć można było te bardziej współczesne jak zajęcia doty-
czące Instagrama, jak i te tradycyjne, np. literackie kalambury 
czy tworzenie prac plastycznych. O aktywność fizyczną uczniów 
tradycyjnie zadbał z kolei Ośrodek Sportu i Rekreacji, propo-
nując im promocyjne bilety na Termy.

Dagmara Bednarek, GCI

Akcja wakacyjna 

Lato w mieście 2022
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Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/23 Mszczonowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbyło się 16 września 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, zostało połączone z dwoma 
innymi, znaczącymi wydarzeniami. Pierwszym z nich było 
wręczenie dyrektor MOK-u Grażynie Pływaczewskiej odznaki 
honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a drugim przeka-
zanie nagrody Burmistrza Mszczonowa za osiągnięcia naukowe 

Natalii Woszczyk - mszczonowiance, która ukończyła University 
of Oxford MSt in History i Uniwersytet Warszawski, a obecnie 
doktoryzuje się na Uniwersytecie we Florencji. 

Wszystkich przybyłych na wieczór rozpoczęcia już dwunastego 
roku akademickiego MUTW przywitała dyrektor MOK Grażyna 
Pływaczewska. Jej wystąpienie poprzedziło odegranie hymnu 
„Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrał rektor uczelni 
prof. dr hab. Witold Rakowski, który dla zebranych wygłosił 
wykład, dotyczący problemów demograficznych współczesnej 
Polski. 

Po wykładzie prowadząca drugą część uroczystości Justyna 
Napierała zapowiedziała wręczenie dyrektor Grażynie Pływa-
czewskiej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
którą nadał jej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr 
Gliński. Aktu dekoracji dokonał burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. Włodarz Mszczonowa gratulując Odznaczonej 
wyszczególnił jej dokonania. 

Dyrektor Pływaczewska Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury 
zarządza już osiemnasty rok. Swoją karierę zawodową rozpo-
częła w miejscowym Przedszkolu, później pracowała w szko-
łach podstawowych, gdzie jako nauczycielka i wychowawczyni 
młodych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej zaszczepiała 
w nich miłość do teatru, sztuki i plastyki. Prowadziła też zajęcia 
teatralne Grupy Skorpion. 

MOK

Studenci powrócili na zajęcia

Z ŻYCIA GMINY



wrzesień-październik 2022 / nr 9 (317)   25

Współpracę z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury rozpoczęła 
w roku 2001, a już trzy lata później została jego dyrektorem. Była 
inicjatorką warsztatów teatralnych „Melpomena na wakacjach”, 
podczas których młodzież współpracowała ze znanymi akto-
rami – między innymi z Piotrem Machalicą i Henrykiem Macha-
licą (pierwsza edycja „Melpomeny…” odbyła się w 2003 roku 
w Zbiroży). Zainicjowała powstanie Unii Poetyckiej, której hono-
rowym patronem był Wojciech Siemion. Zrzeszenie, pomimo 
śmierci patrona, nie zaprzestało działalności. W Mszczonowie 
każdego roku wspólnie z MOK organizuje przeglądy poetyckie. 

Pani dyrektor była także koordynatorem organizacji pobytu 
w naszym mieście uczestników Światowych Dni Młodzieży. 
Cały czas nadzoruje funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, który działa w oparciu o zasoby Ośrodka Kultury. Poło-
żyła znaczące zasługi dla utrzymania kulturalnej współpracy 
z zaprzyjaźnionym z Mszczonowem bawarskim miastem Erding. 
Obecnie działa w zespole koordynującym tegoroczne obchody 
645-lecia nadania Mszczonowowi praw miejskich. 

W imieniu wszystkich pracowników MOK-u gratulacje Odzna-
czonej złożył kierownik Marek Baumel. Kwiaty i słowa uznania 
pani dyrektor przyjęła od burmistrza, dyrektor CUW-u Ewy 
Zielińskiej oraz współpracowników, krewnych i przyjaciół. 

Kolejnym punktem niezwykłego wieczoru w MOK-u było 
wręczenie nagrody Burmistrza Mszczonowa za wybitne osią-
gnięcia naukowe Natalii Woszczyk. Młoda mszczonowianka – 
jak pisaliśmy na wstępnie - ukończyła University of Oxford MSt 
in History i Uniwersytet Warszawski, a obecnie doktoryzuje się 
na Uniwersytecie we Florencji. Pracowała w kancelarii prawnej, 
ponadto jest stypendystką Erasmusa i zdobyła Diamentowy 
Grant. Nagroda przyznana przez Burmistrza Mszczonowa 
wyniosła 5 tys. zł. Na uroczystości wręczenia Wyróżnioną repre-
zentowali rodzice, Anna i Krzysztof Woszczykowie. 

W liście gratulacyjnym, który odebrali państwo Woszczyk 
burmistrz napisał: 

„W dzisiejszych czasach, gdy ludzie nastawieni są na konsump-
cjonizm i szybkie efekty swoich działań zgłębianie wiedzy oraz 
gruntowne wykształcenie stają się wręcz bezcenne. Procesy 
te wymagają przecież czasu, zaangażowania i ogromnej samo-
dyscypliny. Zdobywanie kolejnych szczebli kariery naukowej jest 
zresztą od lat zarezerwowane wyłącznie dla osób wybitnych, 
nie tylko intelektualnie. Dziś bowiem, nawet bardziej niż kiedyś, 
wymaga ono także niezłomnego charakteru. 

Rok 2022 jest dla Mszczonowa niezwykle ważnym, ponieważ 
to właśnie w nim świętujemy 645 – lecie nadania praw miej-
skich dla centralnego punktu naszej Gminy. Można więc powie-
dzieć, że te dwanaście miesięcy jest dla naszej społeczności 
czasem niezwykłym. Tym bardziej cieszy mnie to, że właśnie 
w tym roku mogę wręczyć Nagrodę Burmistrza Mszczonowa 
osobie tak wyjątkowej. Pani osiągnięcia są nie tylko wspaniałą 
wizytówką całej naszej „małej Ojczyzny”. Swoim charakterem 
i dążeniem do celu propaguje Pani najcenniejsze wartości, które 
od początku towarzyszyły mieszkańcom tego terenu. Wytrwa-
łość, dążenie do celu, nieustanny rozwój. Jako mieszkanka 
Mszczonowa jest Pani ich doskonałym przykładem i motywacją 
dla innych. 

W imieniu całej społeczności gminy serdecznie gratuluję Pani 
osiągniętych sukcesów naukowych i życzę, by ciężka praca 
i zaangażowanie przyniosły jeszcze wiele kolejnych. Niech speł-
niają się Pani marzenia, nie tylko te zawodowe czy sportowe, 
ale również prywatne i wszystkie one prowadzą Panią prostą 
drogą do szczęścia.”

Uroczystości w MOK-u zakończone zostały koncertem Ryszarda 
Wagnera. Zaraz po nim wszyscy zostali zaproszeni do sali 
klubowej, gdzie miał miejsce słodki poczęstunek, a następnie 
wieczorek taneczny, którego oprawę muzyczną zapewnił zespół 
„Czas na Nas”. 

MM
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Świętowanie sześćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego 
to uroczystość, która nie zdarza się zbyt często. W czwartek, 
6 października, właśnie tak wyjątkową rocznicę ślubu wraz 
z rodziną symbolicznie celebrowali państwo Genowefa i Stefan 
Kowalczyk z Bobrowiec. Nadawane przez prezydenta RP Medale 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilatom wręczył Burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, któremu towarzyszyła 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Karolina Markowska. Oprócz 
tego, małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne, bukiet 
kwiatów oraz karnety na mszczonowskie Termy. Okoliczno-
ściowy tort na tę okazję upiekła wnuczka pary, Katarzyna.

Pani Genowefa pochodzi z Bobrowiec, a jej mąż urodził się 
w położonym niedaleko Olszewku. Jak mówi jubilatka „pozna-
liśmy się na miedzy, skąd ukochany zabrał mnie i już razem 
poszliśmy na pielgrzymkę życia”. Małżonkowie pobrali się 10 
lutego 1962 r. w osuchowskim kościele. 

Pan Stefan całe życie zajmował się gospodarstwem rolnym, 
w czym ogromnie wspierała go żona. Specjalizowali się 
w hodowli mlecznych krów i trzody chlewnej, a także uprawie 
owoców i warzyw. Oprócz tego, Pan Stefan pracował również 
przy wycinkach drzew leśnych, a jego małżonka w domu jako 
lokalna krawcowa. Wspólnie doczekali się 3 dzieci, 9 wnuków i 2 
prawnuków. – Nasze życie prowadziło przez róże i przez kolce, 
raz bywało z górki, raz pod górkę. W życiu trzeba kompromisu, 
czasu, głowy i zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze. Mamy 
nadzieję, że życie przeżyjemy razem do końca – podsumowali 
swoje sześćdziesięcioletnie małżeństwo jubilaci.

Dagmara Bednarek, GCI

Jubileusz

Sześćdziesiąt lat wspólnej drogi
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W sobotę, 8 października, na placu przed Urzędem Miejskim 
miała miejsce niecodzienna akcja zorganizowana przez spółkę 
AURAEKO oraz gminę Mszczonów. Działanie, przeprowadzone 
pod hasłem „Zmieniajmy ogrody i sady  w zamian za elektrood-
pady”, polegało na wymianie użytego sprzętu elektry- i elektro-
nicznego na sadzonki roślin ozdobnych, a także krzewów i drzew 
owocowych. 

Każdy, kto w sobotę pojawił się na Placu Piłsudskiego i przyniósł 
ze sobą stare urządzenia, zdobywał za nie punkty, nazywane 
„EKO-listkami”.  Następnie, możne je było wymienić na wybrane 
przez siebie sadzonki. Rośliny podzielone były na trzy kategorie 
punktowe. W pierwszej, wartej najmniej „EKO-listków” znaj-
dowały się m.in. azalia japońska, tuja, krokusy czy bukszpan. 
Kolejną tworzyły sadzonki borówki amerykańskiej, jagody 
Goji, budlei, hortensji czy róży. Najcenniejszą grupę stano-
wiły zaś drzewa owocowe typu śliwa czy pigwa oraz magnolie 
czy rododendrony.

Zbiórce zużytych urządzeń i baterii towarzyszyła również akcja 
edukacyjna. Interaktywne gry i zabawy, ulotki, a także wielka 
maskotka akcji, zachęcały do zdobywania wiedzy o chronieniu 
środowiska naturalnego, ucząc również prawidłowego segrego-
wania odpadów. Weekendowa akcja cieszyła się dużą popular-
nością, a na przedratuszowym placu pojawiały się całe rodziny, 
by wspólnie zadbać o przyszłość naszej planety.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI

Foto: AURAEKO i KM

Zbiórka elektrozłomu

Rośliny za elektroodpady
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Dzień Seniora w Mszczonowie został zorganizowany wspólnie 
przez miejscowy Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów, Mszczonowski Ośrodek Kultury oraz 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie. Obchody święta 
odbyły się w sobotę, 15 października, w MOK-u. Ich pierwszym 
punktem był program artystyczny, przygotowany przez dzia-
łające w Ośrodku – Grupę VOICE, prowadzoną przez Piotra 
Sadowskiego, oraz Studio Piosenki WOKALIZA Iwony Skwarek. 
Przebieg koncertu nadzorował wspomniany instruktor Piotr 
Sadowski. Gromkie brawa, jakie zebrała śpiewająca młodzież 
od zgromadzonych w sali widowiskowej ośrodka seniorów były 
ze wszech miar zasłużone.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Zarządu Rejonowego 
PZERiI Maria Nowis. Przywitała ona wszystkich przybyłych 
na obchody gości. W tym gronie znaleźli się: burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Marek Zientek, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych RM radna Barbara Gryglewska, radny Marek 
Baumel oraz reprezentantki Zarządu Okręgowego PZERiI: 
przewodnicząca Krystyna Ozga, wiceprzewodnicząca Krystyna 
Brodecka i skarbnik Teresa Bodek. 

Przewodnicząca Nowis w dalszej części swego wystąpienia 
złożyła życzenia jubilatom – jak to ujęła – „80 i 80+” – Halinie 
Kozińskiej oraz Sylwestrowi Hotkowskiemu. Następnie podzię-
kowała za dotychczasową współpracę Zarządowi Okręgowemu 
swej organizacji, a także wyraziła wdzięczność burmistrzowi 
Kurkowi za długoletnią pomoc okazywaną mszczonowskim 
seniorom. Namacalnym wyrazem uznania dla włodarza Mszczo-
nowa okazała się Złota Odznaka Honorowa PZERiI, której 
publicznego wręczenia dokonała przewodnicząca Zarządu 
Okręgowego PZERiI Krystyna Ozga. Podczas aktu dekoracji pani 
przewodnicząca pogratulowała burmistrzowi dotychczasowych 
osiągnięć zawodowych i podziękowała całemu mszczonow-
skiemu samorządowi, który - co podkreśliła - od lat bardzo życz-
liwie odnosi się do potrzeb osób starszych, a także wszystkich 
organizacji, reprezentujących seniorów. 

Dwoma ostatnimi punktami oficjalnej części obchodów były: 
wręczenie nagród dla seniorów najaktywniej korzystających 

Dzień Seniora 2022

Dzień Seniora w Mszczonowie 
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z zasobów mszczonowskiej biblioteki oraz rozstrzygnięcie 
konkursu „Mszczonowskie Talenty Kulinarne – CIASTO PALCE 
LIZAĆ”. 

W imieniu dyrektor biblioteki Anny Czarneckiej nagrody 
dla wyróżniających się czytelników wręczyły reprezentantki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Aleksandra Karolak i Joanna 
Szeliga. Otrzymali je: Aleksandra Badowska, Halina Borowska, 
Krystyna Dropińska, Teresa Kowalska, Ewa Mrówczyńska, 
Jadwiga Nowajczyk, Sylwia i Maciej Piwowarczyk, Janina Sitek, 
Danuta Stefańska, Zofia Trzcińska, Henryka Wolniewicz oraz 
Ewa Zarzycka.

Z ŻYCIA GMINY



30   wrzesień-październik 2022 / nr 9 (317)       

W ramach naszej corocznej akcji #kryminalnywrzesień biblio-
teka zorganizowała spotkanie z kolejną ciekawą personą świata 
kryminałów i thrillerów – Maxem Czornyjem. Rozmowę popro-
wadziła Katarzyna Wieczorkowska.

Max Czornyj znany jest mszczonowskim czytelnikom głównie 
z „mocnych” thrillerów, które balansują na granicy horroru. 
Jego seria z komisarzem Erykiem Deryło zyskała przychylność 
odbiorców, co pozwoliło autorowi na kontynuację perypetii 
bohatera, a cykl książek rozrósł się do 10 tomów. 

Eryk Deryło – jak celnie zaznaczyła prowadząca – jest dość 
nietypową postacią. Dlaczego? Zwykle czytamy o bohaterach 
prowadzących śledztwa, którzy mają swego rodzaju wady 
i ułomności – a w przypadku Deryła mamy do czynienia z kocha-
jącym mężem i ojcem, którego hobby to tworzenie papierowych 
figurek origami.

I tu mamy ciekawostkę – pisarz stworzył książkę dla dzieci o przy-
godach Eryczka Deryło. O dziwo, jak przyznał sam Czornyj, pisarz 
odnalazł w sobie pierwiastek dziecka i spełnił prośbę wydawcy 
o napisanie utworu dla młodych odbiorców. A dlaczego wybrał 
właśnie postać komisarza? Ten pomysł wydał mu się ciekawy, 
zwłaszcza po napisaniu tak dobrze przyjętej serii o perypetiach 
dorosłego już Eryka Deryło.

Jak powstają jego bohaterowie? Jak powstają mordercy? 
Czy przy tworzeniu powieści autor zaczyna pracę od stworzenia 

motywacji i profilu zabójcy? Na te i wiele innych pytań pisarz 
starał się odpowiedzieć i wywiązał się z tego zadania celująco.

Na koncie autora są również obyczajowe perełki – np. „Miłość 
i wojna” czy „Córka nazisty” – w których II wojna światowa jest 
całym tłem dla fabuły perypetii bohaterów. Max Czornyj zazna-
czył jednak, że nie grała ona w tych historiach pierwszych skrzy-
piec.

Bardzo ciekawym punktem w dorobku literackim pisarza jest 
seria true crime - „Crime+Investigation”, w której razem z innymi 
czołowymi polskimi autorami opowiada w sposób fabularyzo-
wany o prawdziwych zbrodniarzach – zwyrodnialcach i bestiach, 
które zapisały się na kartach historii. Co jest jeszcze ciekawsze, 
opowiadania czytamy z perspektywy mordercy, bo mamy 
tu do czynienia z pierwszoosobową narracją. Czy to zadanie – 
eksperyment w stylu „myśl jak morderca” – było dla Czornyja 
trudne? Było trudne, ale było też ciekawe, bo pisarz dowia-
dywał się na temat tych osób wielu ciekawostek, poznawał 
ich życie „od kuchni”. A mógł także przy okazji zgłębić profesję 
profilera policyjnego.

Po przeprowadzonej rozmowie z autorem nastał czas na pytania 
od czytelników, na które Max Czornyj odpowiadał z przyjemno-
ścią. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły wtor-
kowe popołudnie, by miło spędzić czas wśród bibliotecznych 
regałów i przede wszystkim – posłuchać naszego gościa i jego 
literackiego dialogu z prowadzącą.

Max Czornyj – wielkie brawa, dziękujemy!

MBP Mszczonów

Kryminalny wrzesień z Maxem 
Czornyjem

MBP

Nagrodę publiczności w konkursie kulinarnym przyznano pani 
Krystynie Penczonek za przepyszną karpatkę. Natomiast jury 
konkursowe za najsmaczniejszy uznało tort Joanny Pływaczew-
skiej. Drugie miejsce przypadło ex aequo wypiekom Krystyny 
Penczonek i Iwony Chojeckiej, a trzecią nagrodę odebrała za swe 
ciasto Jadwiga Nowajczyk. Upominki dla wszystkich nagrodzo-
nych wręczali członkowie jury wraz z dyrektor MOK-u Grażyną 
Pływaczewską. 

Na drugą część obchodów wszystkich uczestników święta 
prowadząca wieczór Justyna Napierała zaprosiła do sali 
klubowej MOK-u. Tam przewodnicząca Maria Nowis często-
wała gości przepysznymi tortami, a dyrektor Grażyna Pływa-
czewska zachęcała do korzystania ze szwedzkiego stołu pełnego 
przysmaków oraz uczestniczenia w potańcówce przy muzyce 
zespołu Sami Swoi. 

MM
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Biblioteka to magiczne miejsce, a gdy jeszcze otwiera swe 
podwoje po zmroku, to znaczy, że nadeszła… fantastyczna Noc 
Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie nie 
zawiodła i 1 października, w ramach tej ogólnopolskiej akcji, 
zaprosiła mieszkańców na spotkanie pełne atrakcji. Wszystko 
odbywało się pod hasłem „To się musi powieść!” i rzeczywiście 
powiodło się w stu procentach. 

Początek operacji został wyznaczony na godzinę 17:00. Wtedy 
najmłodsi sympatycy Biblioteki zaczęli malować na koszulkach 
swego ulubionego, książkowego bohatera, a dorośli przystąpili 
do warsztatów makramy - „Sztuka wiązania sznurków”. To, oczy-
wiście, była tylko rozgrzewka. 

O 18:45 pasjonaci dobrych powieści mogli spotkać się z Toma-
szem Kieresem. Ten twórca powieści romansowych i obyczajo-
wych zasłynął takimi bestsellerami jak: „Nasz kawałek świata”, 
„Nie pozwól mu odejść”, „Mazurskie lato”, „Kilka słów o miłości”, 
„Miłość to wszystko co jest” czy „Historia małżeńska”. Jego 
dzieła dotykają bliskich relacji międzyludzkich i uczuć łączących 
bohaterów. Pytania do powieściopisarza dotyczyły jego warsz-
tatu, pomysłów na nowe historie, a także ciekawostek z pracy. 

Wieczór z autorem bardzo ciekawie poprowadziła Karolina 
Karasińska. 

Gdy w głównej sali Biblioteki trwało wspomniane spotkanie, 
to w czytelni dla dzieci i młodzieży przygotowany został „Seans 
filmowy z popcornem”. Dodatkowymi atrakcjami mszczo-
nowskiej Nocy Bibliotek były: wystawa książek „Przeniesione 
na ekrany” oraz zabawa „Dopasuj tytuł do okładki”. Przez cały 
czas trwania akcji panie bibliotekarki zachęcały do uczestnictwa 
w tematycznych zabawach oraz korzystania z Movie Kafejki. 

MM

Noc w Bibliotece – to się musi 
powieść

MBP

Z ŻYCIA GMINY
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Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka”

 
składa serdeczne podziękowania

 
Burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi

Starostwu Powiatowemu w Żyrardowie

Termom Mszczonów

Stowarzyszeniu Rada Polek

Państwu Koperskim

Firmie Paweł Wojda

Państwu Skorupińskim
 

za dofinansowanie wycieczki naszych podopiecznych 
 

Dzięki otrzymanemu od Państwa wsparciu możliwe było zorganizowanie 
tygodniowej wycieczki do Dziwnowa, podczas której nasi podopieczni 
zdobyli kolejne umiejętności, przydatne w procesie usamodzielniania 

a także poznali nowe miejsca. Dziękujemy za okazaną wrażliwość 
oraz empatię poprzez danie nam szansy na urozmaicenie codzienności 

Członków naszego Stowarzyszenia.
 
 

Prezes Stowarzyszenia
Bożena Majewska

 

Z ŻYCIA GMINY
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W dniu 27 września dzieci z grupy Żabki udały się do Centrum 
Nurkowego Deepspot. Deepspot to najgłębszy tego typu obiekt 
w Europie i drugi na świecie. Został stworzony z myślą o oso-
bach, które marzą o nurkowaniu sprzętowym Scuba Diving 
lub Freediving. 

Dzieci podczas wizyty miały możliwość obejrzenia najgłębsze-
go basenu, obserwacji nurków w trakcie ćwiczeń oraz sprzętu 
dla nurków. Przedszkolakom spotkanie bardzo się podobało 
i chętnie wrócą tam jeszcze raz.

Miejskie Przedszkole Nr 1

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. 
W tym roku postawiliśmy na muzykę, taniec i świetną zabawę. 
W naszej szkole został zorganizowany „Przegląd piosenki euro-
pejskiej”. Zadaniem klas 6-8 było przygotowanie występu 

do piosenki pochodzącej z kraju, który wcześniej wylosowali. 
Wspólna zabawa sprawiła wszystkim wiele radości. 

Poprzez zorganizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych 
chcieliśmy pokazać naszym uczniom, że uczenie się języków 
obcych pomaga zrozumieć ludzi na całym świecie, przekroczyć 
różnice kulturowe oraz przy okazji sprawia wiele frajdy. 

Karolina Michalczyk i Gabriela Zajączkowska 
SP Mszczonów

SP Mszczonów

Europejski Dzień Języków Obcych

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta w Deepspot

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Owoce sałatki

Dnia 5 października grupy Żabki i Biedronki na zajęciach własno-
ręcznie przygotowały witaminową sałatkę. W tym celu dzieci 
przyniosły różne świeże owoce. Przedszkolaki samodzielnie 
kroiły i przyrządzały z nich sałatkę, przestrzegając zasad bezpiec-
zeństwa przy posługiwaniu się nożem.

Robienie owocowej przekąski dało dzieciom wiele radości, 
jednocześnie uświadamiając, jak ważną role odgrywają wita-
miny we właściwym funkcjonowaniu naszego organizmu.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wycieczka do parku rozrywki
Dnia 6 października grupy Biedronki i Misie uczestniczyły 
w wycieczce do parku rozrywki MAJALAND w Warszawie.

Przedszkolaki w trakcie pobytu korzystały z wielu atrakcji 
m.in. karuzeli, wagoników wjeżdżających w ciemny tunel, 
statku unoszącego się do góry, samochodzików do indywidu-
alnej jazdy, terenu ze zjeżdżalniami i basenami wypełnionymi 
kulkami, placu zabaw z dużą ilością elementów linowych. Dzieci 
miały możliwość obejrzenia teatrzyku z udziałem aktorów prze-
branych w bajkowe postacie, takie jak Maja, Gucio i Filip. 

Wycieczka była wspaniałą podróżą do krainy zabawy. Wszyscy 
bawili się fantastycznie i bezpiecznie. Mamy nadzieję, że wyjazd 
na długo zostanie w pamięci dzieci.

Miejskie Przedszkole Nr 1

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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MERKURIUSZ SZKOLNY

Spotkanie z historią
W dniu 7 października dzieci z grupy Kotki wybrały się 
na wycieczkę do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. U progu 
powitała nas pani Ola, która opowiedziała nam o wystawie 
wykonanej z klocków Cobi, na którą składają się legendarne 
i kultowe samochody, czołgi czy samoloty z czasów II wojny 
światowej. 

Następnie obejrzeliśmy film edukacyjny „Niedźwiedź Wojtek”. 
Bohaterem i narratorem filmu jest niedźwiedź Wojtek - żołnierz 
2 Korpusu Polskiego, który opowiada o losach Polaków wywie-
zionych do Związku Sowieckiego podczas II wojny światowej. 
Na zakończenie spotkania pani Dagmara zagrała na saksofonie 
hymn państwowy oraz utwór „Przybyli ułani”. Serdecznie dzię-
kujemy za lekcję historii i mile spędzony czas.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Spotkanie z pisarką Joanną Jagiełło
W ramach realizowanego w przedszkolu Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego celem jest promo-
wanie zgłębiania książek wśród dzieci i młodzieży, 6 paździer-
nika w naszym przedszkolu zostało zainscenizowane spotkanie 
z Joanną Jagiełło. 

Pisarka jest autorką wielu książek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych, a także trzykrotną laureatką Konkursu Literackiego 

im. Astrid Lindgren. Kilka powieści zostało nominowanych 
do nagród Polskiej Sekcji IBBY. Za dzieło „Jak ziarnka piasku” 
pisarka otrzymała nagrodę Książki Roku 2018 i została wpisana 
na listę White Ravens 2018. 

Podczas spotkania autorka przybliżyła dzieciom swój warsztat 
pracy oraz opowiadała fabułę jednej z jej książek, a mianowicie 
„Wyprawa Kon-Tiki”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały pani 
Joanny Jagiełło i na zakończenie otrzymały wpisy do książek 
w postaci autografu.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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7 października klasy 8C, 8D i 8E wyruszyły na fantastyczną 
wycieczkę do Łodzi. Pierwszym przystankiem na mapie było 
Orientarium. Nasi uczniowie mogli obserwować jego miesz-
kańców z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry.

Kolejny punkt naszej wycieczki to zwiedzanie Muzeum Kinema-
tografii, które mieści się w dawnym pałacu Karola Scheiblera. 
Ekspozycja w unikalny sposób ukazywała historię polskiej i świa-
towej kinematografii. 

Na koniec wyruszyliśmy na spacer w promieniach słońca 
po ulicy Piotrkowskiej, gdzie poznaliśmy oblicze wielokulturo-
wego miasta, miasta sukienniczych fortun! 

Gabriela Zajączkowska, SP Mszczonów

Po przygodę do Czerska!

Piękne jesienne dni 29 i 30 września uczniowie klas 1a, 1b, 1c 
i 1d oraz ich wychowawcy spędzili na wyjazdach integracyjnych, 
podczas których poznawali swoich rówieśników, kształcili umie-
jętność nawiązywania właściwych relacji, odkrywali historię 
Mazowsza oraz, co najważniejsze, dobrze się bawili. 

Wczesnym rankiem dzieci wyruszyły po przygodę do Czerska, 
a dokładnie do zamku książąt mazowieckich, gdzie pod okiem 
ubranych w stroje historyczne rekonstruktorów, rozpoczęli 
dzień pełen wrażeń.

Każdy z uczestników otrzymał na czas pobytu na zamku element 
historycznego stroju - dziewczynki płaszcze, chłopcy herbowe 

 MERKURIUSZ SZKOLNY

Orientarium, historia filmu i magia 
Piotrkowskiej

SP Mszczonów
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jaki. Dzieci poznały sylwetkę rycerza, sekrety rycerskiej tarczy, 
ochotnicy mieli okazję przymierzyć elementy zbroi z XV wieku  
i sprawdzić wytrzymałość swojej ręki w zetknięciu z mieczem. 

Wszyscy wzięli udział w całkowicie bezpiecznym turnieju rycer-
skim na miecze otulinowe, który wywołał wiele emocji. Kolejną 
atrakcją okazały się zawody łucznicze, poprzedzone prelekcją 
łucznika. Pierwszaki dowiedziały się, z czego wykonywano łuk, 

cięciwę i poszczególne elementy strzały. Potem pod okiem łucz-
nika przeszły trening, w trakcie którego nauczyły się prawidłowo 
trzymać łuk, napinać cięciwę, a w końcu wypuszczać do celu 
strzały.

Wejście na wieżę zamku w Czersku okazało się dla niektórych 
dzieci nie lada wyzwaniem, ale ich trud został nagrodzony pięk-
nymi widokami roztaczającymi się z zamkowej baszty. Podczas 
słuchania bardzo ciekawych legend o królowej Bonie, opowia-
danych mistrzowsko przez pana Adriana Pogorzelskiego, wiele 
dzieci nieraz poczuło dreszczyk emocji.

Na uczestników wycieczki czekało też ognisko z pieczeniem 
kiełbasek, gorąca herbata oraz zakup pamiątek. Na zakoń-
czenie pobytu w Czersku dzieci chętnie przyłączyły się do gry 
terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu królowej Bony, 
w trakcie której sprawdziły swoje umiejętności pracy w zespo-
łach oraz podsumowały zdobytą wiedzę. 

Wszystkie te zabawy były idealną okazją do zawarcia nowych 
znajomości i poznania siebie nawzajem. Spędzony czas upłynął 
bardzo szybko i przyjemnie. Ten wyjazd z pewnością na długo 
zapisze się w pamięci wszystkich uczestników wycieczki. 

Małgorzata Zgórzak, SP Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNY

Co roku, 10 października, obchodzony w Polsce jest Dzień 
Drzewa, który stał się elementem edukacji ekologicznej. 
W naszym przedszkolu również odbyły się zajęcia związane 
z tą tematyką. 

Dzieci poznały budowę drzewa i jego znaczenia dla zwierząt, 
przyrody oraz człowieka. Przedszkolaki w swoich salach wyko-
nały prace przedstawiające sylwetki drzewa z różnych mate-
riałów plastycznych. Na zakończenie dnia każda grupa symbo-
licznie posadziła krzewy na terenie naszego przedszkola.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Drzewa
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W dniu 15 września uczniowie z klasy I w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach obchodzili Międzynarodowy Dzień Kropki. Zaczę-
liśmy go od wysłuchania opowiadania o Vashti, której historia 
była inspiracją do powstania tego święta. Następnie dzieci obej-
rzały film edukacyjny o kropce. 

W tym roku na uczniów czekało również zadanie do wykonania. 
Pierwszoklasiści musieli wykleić plasteliną pracę plastyczną. 
Dzieła dzieci zostały umieszczone na „gazetce szkolnej”. 
Po wykonanej pracy pierwszaki brały udział w grach i zabawach.

Ewelina Olesińska

SP Bobrowce

Międzynarodowy Dzień Kropki

Wizyta w domu Maklakiewiczów
Dnia 13 października dzieci z grup Motylki, Biedronki i Krasnale 
odwiedziły dom Maklakiewiczów, gdzie poznały krótką historię 
tego rodu. W trakcie pierwszej wizyty dzieci dowiedziały 
się, czym są eksponaty, czy wszystkie rzeczy na wystawie są 
oryginalne, czym jest eksponat, a czym replika. Przedszkolaki 
podczas pobytu obejrzały krótki film o zasadach zwiedzania izb 
i muzeum, grały na instrumentach, obejrzały wystawę klocków, 
a na zakończenie wykonały odznakę supermuzealnika.

Miejskie Przedszkole Nr 1

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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11 października dzieci z oddziału przedszkolnego w Osuchowie 
wybrały się na wycieczkę do Centrum Kultury w Żyrardowie 
na przedstawienie teatralne „Szalone Bajeczki z Dziadunia 
Teczki”.

Przedszkolaki przekonały się, jak świetnie można bawić się 
w teatrze. Na zabawie i śmiechu miło płynął im czas. Nawet 
nie zdawały sobie sprawy, że oto właśnie do ich głów została 
wprowadzona dawka klasyki polskich wierszy. Cel został 
osiągnięty! 

„Szalone Bajeczki z Dziadunia Teczki” ożyły. Oplecione bajkową 
scenerią wiersze sprawiły, że dzieci same głośno odpowia-
dały na stawiane w nich pytania. Ciekawie zostały przedsta-
wione wiersze Jana Brzechwy m.in. „Sroka”, „Żaba”, „Katar”, 
„Skarżypyta”, „Sum” oraz wiersze Juliana Tuwima „Aeroplan”, 
„Okulary”, „Rzepka”. 

Zabawne dialogi wypowiadane przez aktorów spowodo-
wały, że na sali słychać było śmiech małych słuchaczy. Dzieci 

mogły w przystępny sposób zapoznać się z klasyką polskich 
wierszy. Największym przeżyciem dla dzieci było zaproszenie 
ich na scenę i wspólna inscenizacja wiersza „Rzepka”. Antoś 
Walczyński z naszego oddziału przedszkolnego odegrał rolę 
„Psa Mruczka”. 

Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, gdzie przedszkolaki obej-
rzały wystawę „Pojazdy, samoloty i okręty z II wojny światowej 
– seria z historycznych klocków Cobi”. Nasza przewodniczka, 
Pani Aleksandra Kacprzak, przepięknie opowiadała o wyekspo-
nowanych modelach. Wszystkie przedszkolaki były pod wielkim 
wrażeniem. Dodatkową atrakcją był wyświetlony film o „Niedź-
wiedziu Wojtku” oraz wystąpienie Pani Dagmary Bednarek, 
która pięknie wygrywała na saksofonie pieśni patriotyczne. 

Po wizycie w mszczonowskim mini muzeum przedszkolaki 
wybrały się na krótki spacer do parku. Korzystając z pięknej 
pogody, odwiedziły również nowoczesny plac zabaw na mszczo-
nowskich błoniach. Ostatnim punktem programu wycieczko-
wego była wizyta w McDonald ’s, gdzie każdy mógł spróbować 
ulubionych przekąsek i deserów.

Po tak intensywnych przeżyciach cała grupa przedszkolna 
dotarła z powrotem do Osuchowa, gdzie czekali już na nich 
rodzice. 

Oddział przedszkolny SP Osuchów

Oddział przedszkolny z Osuchowa 
w podróży 

SP Osuchów

MERKURIUSZ SZKOLNY
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REOBWIESZCZENIE

RG.6840.1.2022.AW

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

BURMISTRZ MSZCZONOWA

ogłasza
II publiczny przetarg pisemny nieograniczony

na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mszczonowie, oznaczonej jako działka ew. nr 90/13 o pow. 
2,2296 ha 

I. Przedmiot przetargu
Działka ew. nr 90/13 o pow. 2,2296 ha położona w Mszczonowie, stanowiąca własność Gminy Mszczonów, dla której Sąd Rejo-
nowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00030764/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym fragment miasta Mszczonowa zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XLVI/373/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014 roku (Dz. Urz. woj. Mazowieckiego z 2014 roku, poz. 6686), 
przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej z wyłą-
czeniem usług oświaty i ochrony zdrowia oraz opieki społecznej i innych o podobnym charakterze (dyspozycja planu 1P/U).

Dnia 23 lutego 2022 roku podjęto Uchwałę Nr XLII/381/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie, na mocy której dla działki 90/13 został 
wyznaczony Obszar IIIa celem przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana dotyczyć ma wyklu-
czenia w przeznaczeniu ww. Obszaru IIIa działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.

II. Forma przetargu
Przetarg pisemny nieograniczony mający na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości 
pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe lub usługowe z wyłączeniem działalności związanej z gospodarowaniem odpa-
dami.

II. Cena wywoławcza nieruchomości
Cena wywoławcza działki wynosi 3 562 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100). 
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT 23%).

III. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsud-
skiego 1, I piętro, Sala konferencyjna.

IV. Termin składania ofert
Oferty w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację Oferenta z napisem „Przetarg na zbycie prawa własności nierucho-
mości oznaczonej jako działka ew. nr 90/13 położonej w Mszczonowie” należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, 
Pl. Piłsudskiego 1 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów do dnia 
3 listopada 2022 roku do godz. 16:00. 
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. 
Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

V. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia
Wysokość wadium wynosi 178 100,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych i 00/100).
Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Mszczonowie PKO Bank Polski S.A. nr: 08 1020 1042 00
00 8502 0349 0448 do dnia 3 listopada 2022 roku.
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto bankowe Urzędu Miejskiego. 

VI. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu oraz dane adresowe, pod którymi można uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1 oraz 
opublikowano na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl w zakładce „Nieruchomości Gminy-Ogłoszenie o przetargach 
na zbycie nieruchomości”, a także opublikowano na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd-Nierucho-
mości Gminy”. 
Informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, II piętro pok. 23 lub pod numerem telefonu (46) 858-28-56.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

http://www.bip.mszczonow.pl
http://www.mszczonow.pl
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Ważna informacja w sprawie 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków
Szanowni Państwo,

18.10.2022 r. z Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego uruchomiliśmy wysyłkę mailową 
unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB 
do tych obywateli, którzy podali w deklaracji 
CEEB adres e-mail do kontaktu. Wysyłka reali-
zowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl  
Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego 
adresu, jest korespondencją oficjalną, pocho-
dzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego.

Unikalny identyfikator deklaracji daje możli-
wość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. 
Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii 

deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu 
do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem 
w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi 
„Sprawdź swoją deklarację”. Usługa ta znajduje 
się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją 
deklarację mogą również bezpośrednio ze strony 
https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify 

Błąd systemu aplikacji CEEB sprawił, że część 
adresatów otrzymała wiele razy tą samą 
wiadomość, która powinna trafić na ich skrzynki 
tylko raz. Uprzejmie przepraszamy za tę sytuację 
i ewentualne niedogodności.
Prowadzimy intensywne prace, które przywrócą 
pełną funkcjonalność systemu. W związku z tym 
mogą występować chwilowe trudności w dostępie 
do aplikacji, w tym również funkcjonalności 
„Sprawdź swoją deklarację”.

Z poważaniem,
Zespół CEEB

INFORMACJA
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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
- Pryncypałki
- Chipsy Long - różne smaki
- ciasta domowe o wybornym smaku 

WYNAJMĘ:
- pomieszczenia biurowe o pow. 16,70; 15,50; 
14,30 m2 w budynku „Hermes” (2 piętro) 
w Mszczonowie, ul. Warszawska 6/8
- 1/2 pomieszczenia warsztatowego 
o pow. 84 m2 w Mszczonowie, ul. Grójecka 114
-  kontakt: 606 389 428

 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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