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W dniach 14-30 listopada (14-18 listopada na terenach wiejskich 
gminy Mszczonów oraz w dnia 28 i 30 listopada w Mszczonowie) 
odbyły się spotkania samorządowe, podczas których Mieszkańcy 
mogli spotkać się z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzego-
rzem Kurkiem oraz swoimi radnymi. Spotkania odbywały się 
kolejno w Szkołach Podstawowych - we Wręczy (radny Andrzej 
Osial), w Osuchowie (radny Marek Zientek), w Lutkówce (radny 
Andrzej Osiński), w Bobrowcach (radna Dorota Kaźmierczak) 
i w Piekarach (radna Katarzyna Ciećwierska). 

W Mszczonowie pierwsze spotkanie w MOK-u odbyło się 
z radnymi z terenu spółdzielczych osiedli: Barbarą Gryglewską, 
Ryszardem Stusińskim i Krzysztofem Krawczykiem, a drugie 
także zorganizowane w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 
z radnymi z pozostałej części miasta: Waldemarem Suskim, 
Markiem Baumelem, Mirosławem Wirowskim, Piotrem Chyłą 
i z przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim.

Rozpoczynali je radni witając przybyłych Mieszkańców oraz 
czyniąc wprowadzenie do wystąpienia burmistrza, w którym 
przedstawiał on efekty prac inwestycyjnych, wykonanych 
na terenie gminy w roku 2022, a także opowiadał o planowa-
nych przedsięwzięciach na rok 2023. 

Włodarz gminy, choć niewątpliwie miał się czym pochwalić, gdyż 
lista wykonanych inwestycji jest długa i opiewa na naprawdę 
znaczące sumy, to, niestety, swoje wywody inicjował zawsze 
informacją o stracie aż 15 mln zł, które zniknęły z gminnego 
budżetu po wprowadzeniu przeforsowanych przez Rząd zmian 

w udziale samorządów z dochodów w PIT i CIT. Niekorzystne 
rozwiązania w miejsce stałego, procentowego udziału w tych 
dwóch podatkach, wprowadziły zdaniem burmistrza uzna-
niowość rządzących, która nie przyniosła gminie Mszczonów 
niczego dobrego. 

Jak informował burmistrz do tej brakującej kwoty należy jeszcze 
doliczyć stratę, wynikającą z naliczonego gminie tzw. podatku 
janosikowego, który gminy zamożne płacą na wsparcie gorzej 
radzących sobie samorządów. W przypadku Mszczonowa 
wynosi on ok. 2 mln zł. 

Podczas spotkań burmistrz zasypany też został pytaniami Miesz-
kańców o stan dróg powiatowych, przebiegających przez teren 
gminy i wyraził swą krytyczną opinię na temat współpracy 
z władzami powiatowymi. Stwierdził, że jeszcze nigdy nie była 
ona tak zła, czego najlepszym dowodem jest właśnie stan 

Spotkania samorządowe 2022. 
Podsumowania inwestycyjne 
i perspektywy rozwoju gminy 
Mszczonów

Spotkania z mieszkańcami
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wspomnianych, niedoinwestowanych dróg, które są głównymi 
ciągami komunikacyjnymi, przebiegającymi przez tereny wiej-
skie gminy. Tłumaczył przy tym zebranym, że kryzys rozpo-
czął się po odwołaniu wcześniejszej starosty Beaty Sznajder, 
za usunięciem której stała koalicja pod wodzą radnych PiS-u, 
w której jest też - nad czym najbardziej ubolewał – dwójka 
radnych z Mszczonowa. 

Samorządowiec zapowiadał następnie, że gmina stara się 
jak najbardziej odciążać Mieszkańców i dlatego nie zamierza 
w tym trudnym dla wszystkich okresie podnosić opłat za wodę 
i ścieki, a w przypadku podatku rolnego ograniczy się jedynie 
do 10% podwyżki, która jest poniżej progu obecnej inflacji. 
Jak usłyszeli zebrani, nie da się, niestety, uniknąć zwiększenia 
opłat ze zbiórkę śmieci, a to chociażby z tego powodu, że ich 
produkcja w porównaniu do roku 2021 zwiększyła się w skali 
gminy o aż 40%. Ostatecznie cena za śmieci wzrośnie w roku 
2023 o 3 złote od osoby. Drożej będzie też w przypadku opłat 
za ciepło. Mieszkańcy spółdzielczych bloków oraz właściciele 
innych obiektów podłączonych do sieci, wykorzystującej ciepło 
geotermalne, doświadczą wzrostu cen do aż 200%. Na ten 
gigantyczny skok cenowy wpływ będzie mieć zwyżka opłat 
za gaz, który jest wykorzystywany do podgrzewania wody pozy-
skiwanej z odwiertu geotermalnego. Przypomnijmy że dodat-
kowe gazowe podgrzewanie uruchamia się, gdy temperatura 
spada poniżej -1 stopnia Celsjusza. 

Są też jednak i dobre informacje związane z Geotermią. Nowy 
otwór geotermalny, który niebawem powstanie u zbiegu ulic 
Tysiąclecia i Maklakiewicza zapewni bezpieczeństwo Mszczo-
nowa w zakresie poboru wody pitnej, jak też umożliwi w przy-
szłości rozbudowę sieci grzewczej opartej na ekologicznym 
cieple z głębi ziemi. Sztandarowa inwestycja Mszczonowa stanie 
się prawdziwym wybawieniem podczas zbliżającego się kryzysu 
wodnego. Już teraz w wielu polskich miastach ujęcia wody nie są 
w stanie zaspokajać bieżących potrzeb mieszkańców, a ta sytu-
acja będzie się wciąż pogarszać. Wody pitnej zaczyna brakować 
w całej Polsce. Dzięki odwiertowi geotermalnemu będziemy 
ja pozyskiwać z głębokich pokładów, które nie są zagrożone 
wyczerpaniem. Po wykonaniu nowego odwiertu zrekonstru-
owany także zostanie, pamiętający lata 70-te XX wieku, odwiert 
IG-1, znajdujący się w sąsiedztwie Hotelu Panorama (pomiędzy 
ulicami Tarczyńską i Spółdzielczą). 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
w Wymysłowie ma, jak ogłosił burmistrz, zacząć działać już 
w styczniu, więc przynajmniej z pozbyciem się tzw. gabarytów 
będzie od nowego roku znacznie łatwiej. Dokładną listę tego, 
co będzie można oddawać do PSZOK-u, Mieszkańcy otrzymają 
za pośrednictwem lokalnych mediów oraz (na terenach wiej-
skich) bezpośrednio od swych sołtysów. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Stałym punktem wszystkich spotkań były dyskusje na temat 
możliwości pozyskania przez Mieszkańców węgla na preferen-
cyjnych warunkach. Burmistrz wyjaśniał, w jaki sposób wygląda 
procedura, którą muszą przejść wszyscy zainteresowani naby-
ciem opału. Na początku należy pozyskać z CUS-u (dawniej 
MOPS) zaświadczenie o tym, że jest się uprawnionym do jego 
zakupu. Następnie z tym zaświadczeniem trzeba się pojawić 
w kasie Urzędu Miejskiego. Tu za uzyskaną dotację będzie 
można zapłacić za 1,5 tony. Zakupiony węgiel będzie do odbioru 
w  dwóch lokalnych składach, na których wcześniej będzie 
można obejrzeć dostępny towar, aby później nie czuć się rozcza-
rowanym jego jakością. Gmina zamówiła 100 ton węgla po 50 
ton na każdy skład. Niestety, zdaniem burmistrza, jak wszystko 
na to wskazuje podatek VAT za sprowadzony węgiel będzie 
zmuszona zapłacić gmina. Najgorzej, jeśli sprowadzony towar 
okaże się marnej jakości. Niestety, zdaniem burmistrza Kurka 
nie ma żadnych gwarancji, co do jego należytej kaloryczności. 

Na nadchodzący 2023 roku samorząd zdecydował o utrzymaniu 
dopłat: do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, utyli-
zacji eternitu oraz wymiany starych pieców. Ze środków budże-
towych na dofinansowanie wymiany wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła wydatkowano w tym roku 204 tys. zł (dofinansowania 
udzielono na 19 pomp ciepła, 12 kotłów gazowych, 1 kocioł 
zgazowujący drewno). Dofinansowano też budowę 6 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowań przekro-
czyła 35 tys. zł). 

Wśród inwestycji wykonanych i zainicjowanych, jakie wymie-
niał burmistrz znalazły się: 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich 
– za kwotę ok. 25 mln zł (dofinansowanie w formie pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 
17 mln  zł), 
- rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów 
poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych 
(inwestycja obejmuje trzy drogi: (1) budowę drogi w miejscowo-
ściach Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku 
drogi powiatowej DP 4715do ulicy Żyrardowskiej, (2) rozbu-
dowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie od ulicy Bocznej do ulicy 
Warszawskiej, (3) przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie) 
- łączna kwota wspomnianych inwestycji, to ponad 21,5 mln zł 
- dofinansowanie na te przedsięwzięcia pochodzą z Polskiego 

Ładu w kwocie ok. 17,8 mln zł oraz z dotacji z Nadleśnictwa 
w kwocie niemalże 300 tys. zł – dotacja do ulicy Białogórskiej), 
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Piekarach 
(inwestycja dwuletnia) za kwotę ok. 8,1 mln zł (dofinansowanie 
z Polskiego Ładu), 
- rozbudowa ulicy Północnej wraz z zagospodarowaniem 
zieleni za kwotę ponad 4,5 mln zł (z dofinansowaniem z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg na blisko 2 mln zł oraz dotacją 
„Mazowsze dla Klimatu 2022” – 100 tys. zł), 
- zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przyko-
ścielnymi (II etap) za kwotę ponad 3,9 mln zł, 
- rozbudowa i przebudowa OSP w Piekarach (za kwotę ponad 
3 mln zł z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego), 
- rozbudowa i przebudowa OSP w Zbiroży za kwotę 1,5 mln zł, 
- termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce (inwestycja dwuletnia) za kwotę ponad 3,8 mln zł 
(z dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020),
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu 
Tarczyńska w Mszczonowie – (ul. Generała Maczka, ul. Grota 
Roweckiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Rolnicza) - inwestycja 
dwuletnia za kwotę ponad 2,7 mln zł ( z pożyczką z WFOŚiGW), 
- przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej od granicy 
gminy w Grabcach Józefpolskich do wiaduktu nad DK nr 8 
w Mszczonowie za kwotę ponad 4,3 mln zł - z dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 
2,5 mln zł, 
- termomodernizacja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (inwe-
stycja dwuletnia) za kwotę ponad 3,6 mln zł (z dofinansowa-
niem RPOWM 2014 -2020), 
- termomodernizacja Domu Strażaka w Mszczonowie (inwe-
stycja dwuletnia) za kwotę ponad 1,6 mln zł (z dofinansowa-
niem RPOWM 2014 -2020), 
- przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Lindowie – 
za 900 tys. zł (z dofinansowaniem z PROW 2014-2020), 
- zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do ujęcia 
wody w Lindowie za niemalże 59 tys. zł (z dofinansowaniem 
z PROW 2014-2020),
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Osuchowie 
za kwotę niemalże 788 tys. zł (z dofinansowaniem z MIWIS 2021 
w wysokości niemalże 200 tys. zł), 
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości 
Ciemno-Gnojna za ponad 750 tys. zł (z dofinansowaniem PROW 
2014-2020), 
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- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej 
w Mszczonowie w ramach przedsięwzięcia „Szkoła dostępna 
dla każdego” za ponad 209 tys. zł, 
- wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej 
we Wręczy w ramach przedsięwzięcia „Szkoła dostępna 
dla każdego” 100 tys. zł, 
- remont dachu remizy OSP Wręcza - 30 tys. zł (dofinansowane 
z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 tys. zł), 
- przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach za kwotę niemalże 
295 tys. zł (z dofinansowaniem ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 114 tys. zł),
- wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy 
Rawskiej oraz progów zwalniających na ulicach Tarczyń-
skiej i Spółdzielczej w Mszczonowie – za łączną kwotę ponad 
89 tys. zł, 
- Remonty i modernizacje dróg metodą powierzchniowego 
utrwalania: 
ul. Generała Sikorskiego w Mszczonowie (362 m.b.), ul. Generała 
Andersa w Mszczonowie (334 m.b.), ul. Pogorzałki w Mszczo-
nowie (326 m.b.), ul. Racławicka w Mszczonowie (412 m.b.), 
ul. Żukowska we Wręczy (400 m.b.), ul. Strażacka w Grabcach 
Towarzystwo (580 m.b.), ul. Ogrodowa w Grabcach Wręc-
kich (280 m.b.), ul. Wierzbowa w Nowym Dworku (750 m.b.), 
ul. Wiatrowska w Suszeńcu (250 m.b.), ul. Główna w Zdzie-
szynie (664 m.b.), ul. Spokojna w Adamowicach (260 m.b.), 
ul. Brzozowa w Gąbie, Michalinie i Budach Zasłona (390 m.b.), 
ul. Parkowa w Piekarach (165 m.b.), ul. Główna w Gąbie 
(858 m.b.), ul. Słoneczna w Kaczkowie (280 m.b.), ul. Jodłowa 
i Świerkowa w Badowo Dańkach (400 m.b.), ul. Brzozowa 
w Kowiesach (315 m.b.), ul. Klonowa w Zimnicach (415 m.b.), 
ul. Spokojna w Lutkówce Drugiej (320 m.b.), ul. Główna 
w Nosach Poniatkach (256 m.b.) oraz ul. Okrężna w Zbiroży 
(400 m.b.), ul. Wschodnia w Wygnance (320 m.b.)
- modernizacja ul. Bocianiej w Grabcach Józefpolskich (za ponad 
150 tys. zł) 
- budowa chodnika w Wymysłowie w drodze powiatowej nr DP 
4725W (ul. Piekarska) na długości 290 m – 160 tys. zł (dotacja 
dla powiatu), 

- modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Lutkówka Druga (ul. Słoneczna) za kwotę ok. 21 tys. zł, 
- zlecenie wykonania projektu linii oświetlenia ulicznego 
w Badowie Górnym (ul. Graniczna) za kwotę ok. 17,5 tys. zł, 
- uzyskanie z PGE warunków na potrzeby budowy oświetlenia 
w Bobrowach (ul. Prosta) i zlecenie wykonania projektu linii 
oświetlenia ulicznego, 
- zamontowanie 17 hybrydowych lamp ulicznych – led (w miej-
scowościach: Marków Towarzystwo, Nowy Dworek, Strzyże, 
Nosy Poniatki, Zbiroża, Lutkówka Kolonia, Bobrowce, Piekary, 
Gąba) za niemalże 173 tys. zł oraz 4 lamp solarnych za kwotę 
niemalże 35 tys. zł (Grabce Józefpolskie, Marianka, Olszówka). 

Burmistrz omówił też podczas spotkań inwestycje zaplano-
wane na rok 2023. Wymieniamy je poniżej: 
- budowa sieci szerokopasmowych na terenie gminy Mszczonów, 
dzięki której Mieszkańcy będą mogli korzystać z Internetu 
(łączna kwota inwestycji 6 mln zł z dofinansowaniem z Funduszu 
Szerokopasmowego 2022 na 5 mln zł – planowane zakończenie 
inwestycji rok 2024), 
- rozbudowa ulicy Żukowskiej w miejscowościach Wręcza, 
Grabce Towarzystwo, Długowizna i Śwince (za kwotę 9 mln zł), 
- remonty i modernizacje dróg metodą podwójnego powierzch-
niowego utrwalania: 
ul. Żukowska we Wręczy (352 m.b.), ul. Miodowa w Grab-
cach Józefpolskich (253 m.b.), ul. Spokojna w Adamowi-
cach (315 m.b.), ul. Strażacka w Osuchowie (350 m.b.), 
ul. Wschodnia w Wygnance (320 m.b.), ul. Brzozowa w Pieka-
rach i Budach Zasłona (552 m.b.), ul. Rajska w Piekarach 
(250 m.b.), ul. Miodowa w Grabcach Józefpolskich (253 m.b.), 
ul. Krótka w Strzyżach (300 m.b.), ul. Wiatrowska w Suszeńcu 
(300 m.b.), ul. Okrężna w Zbiroży (400 m.b.), ul. Działkowa 
w Chudolipiu (300 m.b.), ul. Krótka w Zimnicach (173 m.b.), 
ul. Bieleckich w Ciemno - Gnojnie (250 m.b.), ul. Północna 
w Gurbie (260 m.b.), ul. Piękna w Zimnicach (465 m.b.), 
ul. Leśna w Wymysłowie (455 m.b.), ul. Wierzbowa plus 
łącznik do ul. Nowej w Mszczonowie (288 m.b.), ul. Wierzbowa 
w Nowym Dworku (400 m.b.), ul. Graniczna w Pieńkach Strzyże 
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(490 m.b.), ul. Długa w Lindowie (500 m.b.), ul. Michalińska 
w Gąbie (500 m.b.) oraz ulice Główna i Słoneczna w Nosach 
Poniatkach (500 m.b.), 
- rozpoczęcie przygotowań do wybudowania nowego budynku 
gminnego (na miejscu obecnego budynku starej wetery-
narii) przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie, gdzie docelowo 
powstanie punkt nocnej i weekendowej opieki medycznej 
z laboratorium (dzięki czemu zdaniem burmistrza odciążone 
zostaną SOR-y w dwóch okolicznych szpitalach), nowoczesny 
punkt rehabilitacji, świetlica środowiskowa oraz Centrum 
Aktywności Lokalnej, z którego korzystać będą miejscowe orga-
nizacje pozarządowe,
- przygotowania do wybudowania miejskiego muzeum (poprzez 
modernizację i rozbudowę budynku starego komisariatu przy 
ulicy Kościuszki), 
- przygotowania do modernizacji ulic Narutowicza i 3 Maja 
w Mszczonowie, wzdłuż których pojawi się więcej miejsc parkin-
gowych, 
- przygotowania do wybudowania miejskiej sieci monitoringu. 

Te wspomniane inwestycje będą uzależnione od uruchomienia 
nowej transzy środków unijnych. 

Burmistrz wspomniał też, że w przyszłorocznym budżecie 
gmina przeznaczy z myślą o modernizacji mostu w Wygnance 
ponad 94,5 tys. zł (będzie to tzw. pomoc finansowa dla powiatu 
na pokrycie wkładu własnego) oraz 80 tys. zł na budowę chod-
nika w Wymysłowie. 

Szeroko omawiane były też perspektywy uruchomienia połą-
czenia kolejowego Mszczonów – przez Piaseczno- do Warszawy 
(Okęcie) w oparciu o modernizowaną linie kolejową. Dojazd nią 
do stolicy trwać będzie około 40 minut. W Mszczonowie wyre-
montowany zostanie wtedy stary dworzec kolejowy przy ulicy 
Dworcowej. Dodatkowy przystanek będzie niedaleko Suntago, 
co znacząco poprawi możliwości dojechania z Warszawy 
do parku wodnego. 

Wyjątkowym zdarzeniem, do jakiego doszło podczas spotkania 
samorządowego w Bobrowcach, było publiczne złożenie spra-

wozdania miejscowej jednostki OSP, które przedstawił repre-
zentujący prezesa Dariusza Melona – druh Paweł Łasica. Odczy-
tany dokument rozpoczynał się podziękowaniami za wsparcie 
dla jednostki. Strażacy podziękowali w ten sposób: władzom 
samorządowym, burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, 
swojej radnej Dorocie Kaźmierczak, inspektor Urzędu Miej-
skiego ds. p.poż. Mieczysławie Korzonkowskiej, firmom (Roltex, 
Grenke Meble, Kłosek, Keramzyt, MebloweLove – Kamil Wasi-
lewski, NA ROD STRZYŻE i pani Monice Łasica), zaprzyjaźnionym 
sołectwom, a szczególnie Sołectwu Bobrowce oraz ogólnie 
Mieszkańcom, którzy wsparli strażackie akcje - zbiórki złomu, 
sprzedaży kalendarzy, sprzedaży krzewów oraz licytacje chary-
tatywne. 

Dzięki pomocy jednostka wzbogaciła się o: 8 nowych mundurów 
bojowych, 3 hełmy, 1 parę butów bojowych, 8 węży i prądow-
nicę, aparat do selektywnego powiadamiana, 3 aparaty ochrony 
dróg oddechowych, kompresor i system automatycznego 
uruchamiania wozu bojowego (który uruchamia samochód OSP 
Bobrowce po załączeniu syreny - co skraca czas oczekiwania 
na wyjazd o ok. 10 minut). 

W budynku OSP wykonane też zostały dzięki okazanemu 
wsparciu indywidualne szafki na mundury i wyposażenie stra-
żaków. Wyremontowana ponadto została motopompa, która 
była niesprawna już od kilku lat. Druhowie z Bobrowiec podczas 
organizowanych akcji i zbiórek całość zebranych kwot przezna-
czali na potrzeby swej jednostki. Wykorzystywane przy tych 
działaniach prywatne samochody tankowane były – jak usłyszeli 
uczestnicy spotkania - z pieniędzy zaangażowanych strażaków, 
co dodatkowo wspierało osiągnięty cel charytatywny.

Druhowie zamierzają w najbliższym roku rozpocząć akcję zago-
spodarowywania czasu najmłodszym mieszkańcom okolicznych 
sołectw, organizując dla nich: pokazy, zajęcia szkoleniowe oraz 
wycieczki. Tym samym pragną zachęcać dzieci do zaintereso-
wania się działalnością strażaków ochotników. Dbając o bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe na swoim terenie druhowie zapro-
sili firmę „Kominiarz Kasia” (tel. 500-525-467) i zachęcali Miesz-
kańców do dokonywania po wcześniejszym skontaktowaniu się 

WIEŚCI Z RATUSZA
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telefonicznym do dokonywania przeglądów swych kominów 
i instalacji wentylacyjnych. Najnowszymi akcjami – zbiór-
kami, jakie przeprowadzą w najbliższym czasie strażacy, będą: 
sprzedaż kalendarza – cegiełki wsparcia dla OSP na 2023 rok 
oraz sprzedaż choinek. Większość strażaków ma swoje choinki 
i będą one, jak zapowiedziano, wystawione na placu w Żyrar-
dowie. 

Gdyby jednak któryś z Mieszkańców chciał wspomóc akcję 
przekazując chociażby swoje drzewka (cięte lub w donicach), 
albo w inny sposób wesprzeć jednostkę, to może skontak-
tować się w tej sprawie z prezesem Dariuszem Melonem (tel. 
514 737 986) lub druhami Pawłem (697 477 233) czy też Karo-

liną (798 043 651). W 2022 roku OSP Bobrowce uczestniczyło 
w 15 wyjazdach do pożarów i innych akcji (m.in. zwalone drzewa 
i kolizje drogowe). Były też trzy wyjazdy do miejscowej szkoły 
– zabezpieczenie ogniska, dzień dziecka i próbny alarm ewaku-
acyjny. W tym roku przeszkolonych zostało 5 nowych członków 
OSP, a trzech dotychczasowych odnowiło swe uprawnienia. 

Burmistrz po wysłuchaniu sprawozdania zadeklarował doku-
pienie dla jednostki czwartego aparatu do ochrony dróg odde-
chowych (dla uzupełnienia tzw. drugiej roty strażaków - ratow-
ników) oraz wykonanie oznaczeń (Straż - Wyjazd ) na drodze 
dojazdowej do strażnicy OSP.

db, GCI

Grudniowe (7.12) spotkanie Forum Samorządowego Organi-
zacji Pozarządowych odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie. Miało ono świąteczny charakter. 
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz przewod-
niczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski złożyli życzenia repre-
zentantom organizacji i stowarzyszeń, działających na terenie 
gminy. Podczas dyskusji omówiono sprawy związane z przy-
gotowywanym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Podjęto też 
temat lokalnego finału WOŚP, a także przygotowań do wyjazdu 
cheerleaderek SKF Fresh na przyszłoroczne mistrzostwa świata 
do Stanów Zjednoczonych. 

Ze spraw bieżących podjęty został temat otwarcia wystawy 
poświęconej tradycji solidarnościowej i lokalnych obchodów 
kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wystawa 

„Solidarność w okresie stanu wojennego, czyli jak walczono 
o wolność i godność narodu”, została przygotowana 
przez Gminne Centrum Informacji we współpracy z GRH 
STRZELCY. Będzie ona otwarta dla mieszkańców już w najbliższy 
weekend w godzinach trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego 
(sobota i niedziela - 14:00 – 19:00). Miejsce ekspozycji - Izba 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.

W grudniowym posiedzeniu Forum w spotkaniu z przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych uczestniczyli: burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek, radni (przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
wiceprzewodniczący RM Waldemar Suski, wiceprzewodni-
czący RM Marek Zientek, Barbara Gryglewska, Dorota Kaźmier-
czak, Katarzyna Ciećwierska, Marek Baumel) oraz dyrektorzy 
i reprezentanci jednostek budżetowych gminy (GCI – dyrektor 
Beata Sznajder, wicedyrektor Magdalena Podsiadły, Dagmara 
Bednarek, MOK – dyrektor Grażyna Pływaczewska, Biblioteka 
- dyrektor Anna Czarnecka, OSiR – dyrektor Michał Szymański).

MM

UM

Przedświąteczne spotkanie Forum
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Po zakończeniu prac przygotowawczych nastał wreszcie 
moment, by platforma rozpoczęła wykonywanie nowego 
odwiertu dla spółki Geotermia Mazowiecka. We wtorek, 29 listo-
pada, zapoczątkowano proces, który potrwa ok. 2,5 miesiąca. 

Podczas uroczystego uruchomienia platformy wiertniczej 
obecni byli Prezes Geotermii Mazowieckiej S.A. Marek Balcer, 
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, a także Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski wraz 
z radnymi Katarzyną Ciećwierską i Ryszardem Stusińskm.

Wartość całej inwestycji to ok. 26 mln zł, co czyni ją największą 
w historii Geotermii Mazowieckiej. Wykonawcą jest firma 
UOS Drilling, która realizowała także stworzenie pierw-
szego otworu wydobywczego dla Spółki. Efektem zadania 
będzie zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Mszczonowa 
na ekologiczną energię cieplną na wiele lat.

Nowy odwiert realizowany jest na terenie przycmentarnej 
działki, kiedyś wykorzystanej przez szkołę rolniczą. Całą inwe-
stycję zaplanowano tak, by zmniejszyć uciążliwość prac 
dla okolicznych mieszkańców. Dlatego właśnie samo wiercenie 
odbywać się będzie w sezonie zimowym. O redukcję hałasu 
zadbają także specjalne ekrany dźwiękochłonne. 

Nowy odwiert geotermalny osiągnie głębokość 1,75 km, 
a wydobywana z niego woda będzie miała temperaturę 45oC. 
Ciecz, pochodząca z wnętrza Ziemi, będzie wykorzystywana tak 
jak obecnie. Oprócz ogrzewania mieszkań, po odzyskaniu z niej 
ciepła, nadal będzie płynęła w kranach. System ten jest unika-
towy w skali europejskiej, a także światowej. Wszystko dlatego, 
że naturalne bogactwo Ziemi Mszczonowskiej, czyli woda 
geotermalna, jest słodka, co umożliwia jej spożywanie.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: „Życie Żyrardowa”

Wykonywanie odwiertu 
geotermalnego rozpoczęte!

Inwestycje
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Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa kana-
lizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska w gminie Mszczonów”, 
a jej przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjnym w Mszczonowie. Projektowana sieć kanalizacji 
stanowi kolejny, trzeci etap zadania.

Projektowana kanalizacja swoim zasięgiem obejmuje następu-
jące ulice w miejscowości Mszczonów: 
- ulica Generała Maczka – droga gminna
- ulica Generała Grota Roweckiego – droga gminna, 
- ulica Generała Sikorskiego i ul. Rolnicza – droga gminna.

Projekt budowlany dotyczy sieci oraz przyłączy kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej. Od sieci grawitacyjnej odchodzą przyłącza 
do budynków lub przyłącza ze studzienką do niezabudowanej 
nieruchomości. W zakres projektu wchodzi kolektor główny 
oraz przyłącza do pierwszej studzienki na nieruchomości.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna została zaprojektowana 
w pasach drogowych dróg gminnych. W wyniku prowadzonej 
inwestycji dotychczasowe zagospodarowanie terenu utrzyma 

dotychczasowy charakter. Nawierzchnia dróg gminnych zostanie 
odtworzona zgodnie z decyzją Zarządcy Dróg Gminnych. 

Umowa z wykonawca została podpisana 11 sierpnia 2022 r. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to 11 czerwca 2023 r. 
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
SOWIK Łukasz Sowik, ul. Katowicka 19A, 96-200 Rawa Mazo-
wiecka, NIP 8351524951, REGON 101530530;

Partner konsorcjum: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, 
Kanalizacja Tadeusz Sowik, ul. Zielona 2, 96-200 Rawa Mazo-
wiecka, NIP 8351001673, REGON 750012123;

Kwota realizacji inwestycji to 2 721 370,47 zł. Zadanie dofi-
nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki o wartości 
2 mln zł.

Urząd Miejski w Mszczonowie

Kolejny etap budowy kanalizacji 
na osiedlu Tarczyńska

Inwestycje

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z ŻYCIA GMINY

Zakończyła się budowa PSZOK, która została zrealizowana 
w ramach projektu „Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na terenie gminy Mszczonów”. całko-
wita wartość inwestycji wyniosła ok. 2,5 mln zł. Już od stycznia 
2023 r. PSZOK będzie przyjmował od mieszkańców gminy selek-
tywnie zbierane odpady komunalne:

−	 inne niż niebezpieczne odpady komunalne np. odpady 
wielkogabarytowe, opony samochodów osobowych 
i jednośladów, odpady zielone (w limitowanej ilości), 
metale, szkło opakowaniowe,

−	 szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie – 
okienne), tworzywa sztuczne (także opakowaniowe), 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

−	 odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach 
domowych (odpady komunalne) np. akumulatory, 
baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, 
termometry rtęciowe,

−	 przedmioty przeznaczone do ponownego użycia.

Przedsięwzięcie składa się z następujących elementów:
1) powierzchnie utwardzone o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej bezfazowej lub powierzchni betonowych, z odpo-
wiednią podbudową dostosowaną do planowanego obciążenia 
ruchem, o powierzchni 1060-1110 m2;
2) kontener socjalno-biurowy;
3) wiata magazynowa;
4) zadaszone boksy magazynowe (powierzchnia wiaty – zada-
szenia: 70-72 m2);
5) magazyn odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych oraz 
ZSEE;
6) magazyn stanowiący punkt napraw i przygotowania 
do ponownego użycia przedmiotów i odpadów (warsztat);
7) niezbędne instalacje i infrastruktura:

•	 instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu 
oraz zasilanie i oświetlenie obiektów,

•	 instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 8 kW, instalacja 
monitoringowa wraz z osprzętem, serwerem i oprogra-
mowaniem,

•	 instalacja wodociągowa, wraz z niezbędnymi instalacja 
ppoż.,

•	 kontenery i pojemniki do magazynowania poszczegól-
nych frakcji odpadów, opisy kontenerów, tablice eduka-
cyjne i informacyjne, 

•	 ogrodzenie obiektu, brama wjazdowa, furtka, szlaban 
automatyczny z domofonem;

7) dodatkowe wyposażenie, w tym waga samochodowa, łado-
warka kołowa, rębak do gałęzi, agregat prądotwórczy, lekkie 
przyczepy samochodowe dla mieszkańców.

Na terenie PSZOK wzdłuż ogrodzenia, wokół placu utwardzo-
nego wykonano ścieżkę edukacyjną, przy której znajdują się 
nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej o powierzchni ok. 
900m2. Projekt swoim zakresem objął nadzór, roboty budow-
lane, zakup wyposażenia PSZOK, działania promocyjne i infor-
macyjne związane z projektem. 

Budowa PSZOK miała na celu stworzenie warunków dla miesz-
kańców gminy do prowadzenia kompleksowej selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Utworzenie Punktu nie spowo-
duje zmian w dotychczasowej organizacji systemu zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie gminy Mszczonów. Tak, jak 
dotychczas, odpady będą zbierane bezpośrednio sprzed nieru-
chomości w ustalonych terminach. Bez zmian będą również 
zbierane odpady tzw. wielkogabarytowe lub problemowe tj. 
będą zbierane w ustalonych terminach (obecnie dwa razy 
w roku) bezpośrednio sprzed nieruchomości. PSZOK będzie 
uzupełnieniem tego systemu. 

Utworzenie na terenie gminy Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów komunalnych jest zadaniem obowiązkowym, nało-
żonym na gminę przez prawo. 

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia gmina 
Mszczonów pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Prio-
rytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Całkowita wartość przedsięwzięcia obejmującego zaprojek-
towanie i budowę PSZOK wraz z kompletnym wyposażeniem, 
nadzór inwestorski oraz promocję projektu, wyraża się kwotą 
2 599 569,95 zł brutto. Pozyskane z NFOŚiGW dofinansowanie 
to 1 789 990,77 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowa-
nych (2 105 871,50 PLN). Gmina Mszczonów zobowiązała się 
do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 809 579,18 PLN.

Urząd Miejski w Mszczonowie

Zakończenie budowy Punktu 
Selektywnego zbierania Odpadów 
Komunalnych

Inwestycje
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OSP

Powiatowy Zarząd OSP

Z ŻYCIA GMINY

W strażnicy OSP Wręcza w czwartek, 1 grudnia, zebrał się Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Posiedzeniu przewod-
niczył druh prezes Waldemar Suski. W obradach jako zaproszeni 
goście uczestniczyli: zastępca mazowieckiego komendanta 
wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul, komendant powia-
towy PSP w Żyrardowie st. bryg. Mariusz Tymoszewicz, zastępca 
komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie mł. bryg. Marek 
Krawczyk oraz Andrzej Oklesiński - były komendant powiatowy 
PSP Żyrardów, członek honorowy OSP w Żyrardowie, a zarazem 

członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Renci-
stów Pożarnictwa RP w Warszawie. 

Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia kapelan powiatowy 
strażaków ks. kan. Sławomir Tulin pobłogosławił opłatki, którymi 
następnie połamali się wszyscy zebrani. Spotkanie przedświą-
teczne upłynęło w niezwykle życzliwej, wręcz rodzinnej atmos-
ferze. Gdy upłynął czas składania życzeń prezes Suski rozdał 
wszystkim – jak przystało na okres mikołajkowy - symboliczne 
prezenty w postaci strażackich kalendarzy na rok 2023. Prezes 
OSP Wręcza druh Krzysztof Bodecki zadbał natomiast o godny 
poczęstunek, który nawiązywał już do wigilijnych tradycji kuli-
narnych. 

MM
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To był wielki dzień dla jednostki OSP Wręcza. W niedzielę, 
4 grudnia, przed ich remizą marszałek województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik przekazał burmistrzowi Mszczonowa Józe-
fowi Grzegorzowi Kurkowi kluczyki do ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego marki MAN, który zwiększy możliwości 
działania miejscowych strażaków. 

Zakup samochodu został dofinansowany kwotą 150 tys. zł 
z programu „Mazowsze dla straży pożarnych”. W zakupie party-
cypowali również gmina Mszczonów oraz inwestor Suntago, 
którego przedstawiciel Szymon Iwański (dyrektor techniczny 
Parku Wodnego Suntago) uczestniczył w uroczystości przeka-
zania wozu. Od burmistrza Kurka kluczyki do MAN-a powę-
drowały następnie do prezesa OSP Wręcza, druha Krzysztofa 
Bodeckiego. 

Marszałek Struzik, oglądając wyposażenie strażackiej jednostki, 
swe zainteresowanie okazał też zabytkowemu samochodowi 
wręckiej OSP, słynnej „dodżce”, wyprodukowanej w roku 1943. 
Zaproponował nawet wsparcie Urzędu Marszałkowskiego 
w zaopiekowaniu się historycznym skarbem. 

Pozyskanie nowoczesnego MAN-a poprawia bezpieczeństwo 
całej gminy Mszczonów w zakresie ratownictwa drogowego 
oraz działań p.poż. Z tego powodu w wydarzeniu przekazania 
samochodu uczestniczyło wielu strażaków ochotników na czele 
z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhem 
Waldemarem Suskim. Wśród gości zaproszonych znaleźli się 

ponadto: dyrektor żyrardowskiej Delegatury Urzędu Marszał-
kowskiego Grzegorz Dobrowolski, komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie starszy brygadier Mariusz Tymo-
szewicz, inspektor p.poż. Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
Mieczysława Korzonkowska, komendant gminny ZOSP RP druh 
Tomasz Nowakowski oraz radny Rady Miejskiej z okręgu Wręcza 
Andrzej Osial. 

Należy odnotować, że w uroczystości uczestniczyła też dele-
gacja z Gąbina, gdzie wcześniej użytkowany był MAN. W jej 
skład weszli: burmistrz Gąbina Krzysztof Jadczak, prezes OSP 
Gąbin Waldemar Zawadzki oraz naczelnik OSP Gąbin druh Grze-
gorz Puternicki. Burmistrz Jadczak podczas swego wystąpienia 
podziękował strażakom z Wręczy za ich udział w ubiegłorocz-
nych działaniach ratowniczych podczas powodzi, która dotknęła 
Ziemię Gąbińską. Druhowie OSP Gąbin przekazali natomiast 
swym przyjaciołom z Wręczy prezent w postaci specjalistycznej 
pompy. 

Prezes Bodecki po oficjalnym przywitaniu wszystkich uczest-
ników wydarzenia podziękował oficjalnie najbardziej zaangażo-
wanym w pozyskanie nowego samochodu. Specjalnie przygo-
towane grawertony zostały wręczone: Marszałkowi Adamowi 
Struzikowi, burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, dyrek-
torowi technicznemu Parku Wodnego Suntago Szymonowi 

Marszałek we Wręczy - nowy wóz 
dla wyróżniającej się jednostki OSP 

OSP

Z ŻYCIA GMINY
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Iwańskiemu oraz inspektor p.poż. Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie Mieczysławie Korzonkowskiej. Piąty grawerton z podzię-
kowaniami wykonany został dla wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Adama Orlińskiego. Jego 
wręczenia druhowie ochotnicy dokonają w terminie później-
szym. 

Marszałek Struzik w trakcie przemówienia podkreślał, jak ważną 
rolę spełniają Ochotnicze Straże Pożarne w systemie ratow-
niczym państwa, a także pogratulował ochotnikom z Wręczy 
posiadanego sprzętu oraz osiąganych wyników w podejmo-
wanych działaniach. Odniósł się ponadto do trwającej już trzy 
dekady efektywnej współpracy z gminą Mszczonów. 

Burmistrz Mszczonowa podziękował Marszałkowi za wszystkie 
gminne przedsięwzięcia, które otrzymały jego dofinansowanie 
i z uśmiechem dodał, że na pewno zwracać się będzie o kolejne 
dotacje. Obaj samorządowcy wskazywali na olbrzymią rolę 
samorządów w budowaniu nowoczesnego państwa i dzięko-
wali mieszkańcom, przejawiającym wolę społecznego działania, 
a do takich ich zdaniem należą właśnie strażacy ochotnicy. 

MM
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Światowy Dzień Seniora jest obchodzony co roku 14 listopada. 
Ustanowiono go, by zwrócić uwagę na zagadnienie jakości życia 
osób starszych. Ważnym elementem, który na nią wpływa, jest 
możliwość spotykania się i udziału w zajęciach dedykowanych 
nestorom. Na nie mogą liczyć członkowie dwóch Kubów Senior+, 
które w Mszczonowie prowadzi Centrum Usług Społecznych 
(CUS). Ich członkowie zebrali się w poniedziałek, 14 listopada, 
by wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętować Dzień Seniora.

Spotkanie otworzyły wspólnie Monika Kubiak, która z ramienia 
CUS koordynuje działalność Klubów, oraz dyrektor Centrum 
Monika Malczak. Następnie głos zabrały zastępca burmistrza 
Mszczonowa Halina Wawruch oraz przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska. 
Wszystkie mówczynie złożyły Klubowiczom serdeczne życzenia 
i podziękowały za wspólnie spędzany czas.

Wspólnie z seniorami świętowali także przedstawiciele instytucji 
współpracujących z Klubami: dyrektor Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury Grażyna Pływaczewska i dyrektor Gminnego 
Centrum Informacji Beata Sznajder. Nie zabrakło również 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, zrzeszających 

nestorów: przewodniczącej lokalnego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Marii Nowis oraz 
prezes Klubu Seniora „Złota Jesień” Barbary Pniewskiej. 

W spotkaniu udział wzięła także część specjalistów, prowadzą-
cych zajęcia. Instruktorami dwóch Klubów Senior + są: Piotr 
Bechcicki (warsztaty muzyczne), Renata Piekarska (warsztaty 
manualne), Izabella Głowacka (warsztaty psychologiczne), 
Roman Zabłocki (warsztaty malarskie), dzielnicowy Sławomir 
Zieliński (zajęcia o bezpieczeństwie), Barbara Gryglewska 
i Piotr Dymecki z Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego (warsztaty historyczne), Urszula Zaniewska (zajęcia 
fitness), księża z lokalnych parafii (spotkania duszpaster-
skie). Dzięki współpracy z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury 
seniorzy uczestniczą także w darmowych projekcjach filmo-
wych, a pracownicy Gminnego Centrum Informacji prowadzą 
dla Klubowiczów zajęcia komputerowe.

Kiedy wybrzmiały już życzenia od zaproszonych gości, rozpo-
częły się artystyczne popisy seniorów. Na początek żartobliwy 
wierszyk o senioralnym świętowaniu odczytała jedna z Klubo-
wiczek, Joanna Kuran. Potem wszyscy zgromadzeni człon-
kowie wraz z Piotrem Bechcickim wspólnie śpiewali znane 
piosenki biesiadne, m.in. „Czerwone jagody”, które umilały czas 
wszystkim zgromadzonym przy świątecznym stole.

Dagmara Bednarek, GCI

Dzień Seniora

Senioralne świętowanie Klubowiczów

Z ŻYCIA GMINY
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Jubileusze sześć- i pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego 
to rocznice, które nie zdarzają się zbyt często. Szczególnie 
we współczesnym świecie, w którym zamiast pielęgnować 
relacje, wyrzuca się je do kosza niczym zepsute przedmioty. 

W sobotę, 3 grudnia, w sali ślubów Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie odbyła się uroczystość, której bohaterowie 
mogą być pod tym względem wzorem dla innych. Krystyna 
i Tadeusz Wasiak świętowali sześćdziesięciolecie małżeństwa. 
Złote gody, czyli pół wieku wspólnej drogi, celebrowały zaś 
dwie pary: Zofia i Jerzy Mroczkowscy, a także Jadwiga i Zdzisław 
Banasiakowie. W imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie jubilatom wręczył Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, a całą ceremonię poprowadziła Naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich Aneta Orzechowska.

Uroczystość rozpoczęła się krótkim wystąpieniem doty-
czącym znaczenia małżeńskich więzi w życiu człowieka oraz 
piękna ich wieloletniej trwałości. Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek złożył życzenia trzem parom jubilatów podkreślając, 
jak rzadko zdarzają się takie zacne rocznice. Kulminacyjnym 

punktem uroczystości było, oczywiście, wręczenie odznaczeń, 
przyznanych przez Prezydenta RP. Oprócz medali, każda para 
otrzymała również kwiaty, pisemne gratulacje, a także karnet 
do Kompleksu Term. Na zakończenie wykonano pamiątkowe 
fotografie, które wszystkim uczestnikom będą przypominać 
tę niezwykłą uroczystość.

Krystyna i Tadeusz Wasiak, którzy świętowali Diamentowe 
Gody, poznali się podczas pracy w mszczonowskim Banku Spół-
dzielczym. Już jako małżeństwo wspólnie prowadzili plantację 
truskawek. Pan Tadeusz aż do emerytury pracował również 
w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczo-
nowie. Pani Krystyna jest słuchaczem lokalnego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i często korzysta z Kompleksu Term. Pan 
Tadeusz interesuje się sportem i ogrodnictwem. Ich synowa jest 
sołtysem wsi Marków-Świnice.

Zofia i Jerzy Mroczkowscy są rodowitymi mieszkańcami Mszczo-
nowa. Poznali się podczas pracy w Zakładach Przemysłu Odzie-
żowego Poldres, zlokalizowanych w mieście. Związek małżeński 
zawarli 7 października 1972 r w Mszczonowie. Przez lata 
wspólnie prowadzili firmę produkującą odzież. Pan Jerzy 
gra na trąbce i jest jednym z członków Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów o największym stażu. W ciągu pięćdziesięciu lat 
małżeństwa doczekali się trojga dzieci, czworga wnuków i trojga 
prawnuków. 

Jubileusz

Diamentowe i złote świętowanie

Z ŻYCIA GMINY
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Jadwiga i Zdzisław Banasiakowie poznali się w trakcie pracy 
w mszczonowskim przedsiębiorstwie Keramzyt. Pobrali się 26 
lutego 1972 r. w Radziejowicach. Pani Jadwiga swoją karierę 
związała z księgowością. Pan Zdzisław prowadzi własną działal-
ność gospodarczą. W latach 1990-1994 był Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w jej pierwszej kadencji. Funkcję radnego pełnił 
w latach 1990-1998 i 2010-2014. Pan Zdzisław jest również 
związany z organizacjami pozarządowymi, m.in. sprawował 
funkcję Prezesa Klubu Sportowego „Mszczonowianka”.

Dagmara Bednarek, GCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie znaleźli się 
w gronie zwycięzców Powiatowego Konkursu Fotograficznego 
„Jak z obrazów. Moja wizja wielkiego dzieła malarskiego”. 
Rozstrzygnięcie artystycznego współzawodnictwa, a zarazem 
otwarcie wystawy nagrodzonych prac, odbyło się w piątek, 
25 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. 

W kategorii uczniów szkół podstawowych (z klas I-III) pierwsze 
miejsce przyznano Wojciechowi Kuranowi (SP Mszczonów, 
nauczyciel przygotowujący Małgorzata Gardzińska), drugie 
miejsce ex aequo z rówieśnikami z Korabiewic i Żyrardowa 

zajęła Hanna Łojszczyk (SP Mszczonów, nauczyciel Barbara 
Oracz), a wśród wyróżnionych punktował Gabriel Tomaszewski 
(SP Mszczonów, nauczyciel Małgorzata Sokołowska).

W kategorii klas IV-VIII także znaleźli się przedstawiciele mszczo-
nowskiej podstawówki. W przypadku całej trójki prace powsta-
wały pod opieką wspomnianej już pani Małgorzaty Sokołow-
skiej. Pierwszą nagrodę otrzymał Łukasz Kośnik, w gronie 
uhonorowanych drugą nagrodą znalazła się Patrycja Kośnik, 
a wśród wyróżnionych - Dawid Malinkiewicz. 

Do konkursu zgłoszono 87 prac, wykonanych przez 57 uczest-
ników z 16 placówek z terenu całego powiatu żyrardowskiego. 
Fotografie oceniało jury w składzie: Monika Bachańska – 
przewodnicząca jury, Sławomir Nalej – dyrektor Młodzieżo-
wego Domu Kultury, Natalia Marszałek – Zakład Fotograficzny 
„Marszałek”, Zbigniew Kołaczek – artysta grafik, pedagog oraz 
Andrzej Szymaniak – fotograf, pedagog.

Na załączonym zdjęciu zwycięzca w kategorii klas I-III – Wojciech 
Kuran pozuje na tle swych prac, nawiązujących do znanych dzieł 
Józefa Chełmońskiego. 

MM

Młodzi mszczonowianie mistrzami 
fotografii

Konkurs
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Ostatnie pożegnanie śp. Marianny Elżbiety Sadowskiej, wielo-
letniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, 
odbyło się 5 grudnia w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza 
w Radziejowicach. Podczas żałobnej Mszy Świętej przy trumnie 
Zmarłej stanął poczet sztandarowy Szkoły, a mowę pożegnalną 
po zakończeniu Eucharystii w imieniu obecnego i emerytowa-
nego grona pedagogicznego SP Mszczonów wygłosił Ryszard 
Stusiński. W pogrzebie uczestniczyli też dyrektor i wicedyrektor 
SP - Anna Rusinowska oraz Jarosław Sawicki. W kondukcie 
żałobnym nie zabrakło byłych uczniów i wychowanków. 
Śp. Marianna Elżbieta Sadowska zmarła 30 listopada w wieku 
75 lat. Spoczęła na cmentarzu parafialnym w Radziejowicach. 

Poniżej zamieszczamy treść mowy pożegnalnej, wygłoszonej 
przez Ryszarda Stusińskiego: 

„Droga Rodzino, Koleżanki i Koledzy, Nauczyciele i Uczniowie, 
Szanowni Państwo. Żegnamy dzisiaj śp. Mariannę Sadowską. 
Była żoną, mamą trzech córek, babcią, a dla nas nauczycieli 
wspaniałą koleżanką z pracy. Śp. Marianna pracę pedagogiczną 
rozpoczęła w 1966 roku w Szkole Podstawowej w Adamowicach, 
a od 1977 roku pracowała w Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie. W roku 1997 przeszła na emeryturę. Była oddanym 
nauczycielem dla uczniów i cenionym przez władze oświatowe 
i rodziców pedagogiem. Dowodem na to jest fakt, że kiedy 
zdecydowała się odejść na emeryturę, rodzice i uczniowie zwró-
cili się do dyrektora szkoły, aby pozostała jeszcze rok i pełniła 
obowiązki wychowawcy klasy. Bardzo energiczna, pełna pomy-
słów, koleżeńska, ceniła przyjaźń i rodzinę. 

Marysiu, ciężka choroba - tak po ludzku można powiedzieć – 
zabrała Cię za wcześnie. Jednak my nie mamy na to wpływu. 
Wierzymy, że kiedyś spotkamy się w wiecznym życiu. Do zoba-
czenia. Spoczywaj w pokoju.”

MM

Ostatnie pożegnanie

Pogrzeb zasłużonej nauczycielki

Z ŻYCIA GMINY
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W asyście pocztów sztandarowych i wozów strażackich w piątek, 
25 listopada, pożegnano jednego z zasłużonych członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Mszczonowie śp. druha Jerzego Naroż-
nego. W ostatnią drogę odprowadzili go również przyjaciele 
z okolicznych jednostek. Druh Jerzy Narożny przez ponad 60 
lat przynależał do strażackiej braci. Pożegnanie w imieniu 
jednostki OSP Mszczonów wygłosiła kierownik Orkiestry Dętej 
OSP Mszczonów, w której zmarły grał przez wiele lat.

db, GCI

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie druha Jerzego Narożnego
Pożegnanie śp. druha Jerzego Narożnego 

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczo-
nowie

Sześćdziesiąt dwa lata. Wielu z nas, dziś tu zgromadzo-
nych, nie ma nawet takiego wieku. Ci starsi zaś pamiętają 
zdarzenie, które miało miejsce ponad sześć dekad temu. 
Właśnie wtedy w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie wstąpił świętej pamięci druh Jerzy 
Narożny. O tym, jak wiele lat minęło i jak wiele się zmieniło 
w tym czasie, niech świadczy fakt, że w 1960 r. nie istniała 
jeszcze nasza obecna remiza, która dziś jest domem naszej 
Strażackiej Rodziny.

Budynek ten przez dziesięciolecia był również domem 
zmarłego druha, którego dziś wszyscy żegnamy z bólem 
w sercu. Straciliśmy bowiem człowieka niezwykle zaan-
gażowanego w życie naszej jednostki. Człowieka dobrego, 
pełnego ciepła i serdeczności, ale także stanowczego, gdy 
zaszła taka potrzeba. Dziś żegnamy na zawsze jednego 
z naszych braci, który na trwałe zapisał się na kartach 
historii OSP Mszczonów, ale też w naszych sercach.

Zmarły druh pełnił w naszej organizacji wiele ról, z których 
go zapamiętamy. W Orkiestrze Dętej grał na tenorze, 
a często także był solistą podczas koncertów. Jego tubalny 
głos idealnie uzupełniał grane przez Zespół melodie. 
Swego czasu druh Jerzy Narożny pełnił zresztą funkcję 
kierownika Orkiestry, dając się poznać jako sprawny 
organizator i charyzmatyczny lider. W szeregach naszej 
jednostki działał także w Komisji Rewizyjnej.

Pełna poświęcenia działalność i zaangażowanie znalazły 
odzwierciedlenie w wyróżnieniach, które nadano świętej 
pamięci druhowi: Złotej Odznace Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, medalach „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
w kolorach złotym, srebrnym i brązowym oraz odznace 
„Strażak Wzorowy”. Jego dokonania na polu artystycznym 
zaowocowały również uhonorowaniem państwową 
odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

W 2020 r. druh Jerzy Narożny otrzymał także odznakę 
za wysługę 60 lat w szeregach OSP. Nie przypuszczaliśmy 
wówczas, że będzie to ostatnie wyróżnienie, będące 
niejako podsumowaniem jego strażackiego dorobku. Nie 
spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam się pożegnać tak 
szybko. Śmierć jednak zawsze jest nie w porę. Śmierć 
zawsze zaskakuje i otula smutkiem, w którym cała nasza 
Strażacka Brać jednoczy się z rodziną zmarłego. Mamy 
nadzieję, że pewnego dnia znowu się spotkamy i po tej 
drugiej stronie będziemy mogli znowu śpiewać czy grać 
z naszym druhem, który dołączył do strażackiego grona 
w niebie.

Nie żegnamy się więc, a mówimy „do zobaczenia!”. 
Spoczywaj w pokoju… 

Z ŻYCIA GMINY
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Tegoroczny finał Szlachetnej Paczki w naszym mieście odbył 
się w sobotę, 10 grudnia. Mszczonowski zryw gorących serc 
Darczyńców i Wolontariuszy koordynowała lokalna liderka 
SzPacz. - Monika Kubiak. Magazyn Szlachetnej Paczki Rejonu 
Mszczonów i Okolice działał tradycyjnie w hallu mszczonowskiej 
Szkoły Podstawowej. To właśnie do tego miejsca dostarczane 
były paczki anonimowych Darczyńców, które następnie wolon-
tariusze przewieźli do ośmiu potrzebujących osób/rodzin.

Głównymi sponsorami, którzy wsparli organizację finału Szla-
chetnej Paczki Rejonu Mszczonów i Okolice 2022, byli: Z.P.C. 
FLIS, Piekarnia Mariola Lewandowska, Pracownia Reklamy 
Duo-Art, UKS Olimpijczyk oraz Szkoła Podstawowa w Mszczo-
nowie. W realizację Szlachetnego Projekt włączyli się też 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

z Żyrardowa, wykonując zawieszki na choinkę w kształcie serdu-
szek. Panie Renata Piekarska i Ewa Piekarska zadbały natomiast 
o stroiki dla darczyńców oraz posiłki dla wolontariuszy. Dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym w to piękne dzieło i pamię-
tajmy, że dobro powraca!!!

MM

Wolontariat

Szlachetna Paczka 2022

Z ŻYCIA GMINY
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Rocznica

Wystawa rocznicowa

Wystawa „Solidarność w okresie stanu wojennego - czyli 
jak walczono o wolność i godność narodu” została udostęp-
niona dla zwiedzających w Izbie Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów w dniach 10-11 grudnia. Ukazuje ona zbiór pamiątek 
z okresu stanu wojennego, a także konspiracji solidarnościowej, 
aż do czasu obalenia reżimu komunistycznego. Jej organiza-
torem jest Gminne Centrum Informacji. 
Prezentowana kolekcja jest własnością mszczonowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych „STRZELCY”. Każdy, kto chciałby 
jeszcze zobaczyć wystawę, powinien skontaktować się z GCI 
w celu umówienia terminu zwiedzania. Szczególnie zapraszamy 
do odwiedzenia Izby młodzież z miejscowych szkół.

MM
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Pod takim właśnie hasłem odbył się pierwszy Jarmark Bożona-
rodzeniowy w Mszczonowie, którego placem był teren przyko-
ścielnego parku. Centralnym punktem imprezy była zaś amfite-
atralna scena, na której przez dwa dni prezentowali się lokalni 
artyści i zaproszeni goście. Trwającą dwa dni, 10 i 11 grudnia, 
imprezę, zorganizowały wspólnie gminne instytucje: Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury, Gminne Centrum Informacji, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, Termy Mszczonów, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Kluby Senior +.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło pojawienie się gości, których 
wyczekiwali z pewnością nie tylko najmłodsi. Święty Mikołaj 
i Mikołajka z rozmachem wjechali do miejskiego parku konną 
dorożką. Niestety, brak śniegu wymusił zrezygnowanie z trady-
cyjnych sań i reniferów. Nim Państwo Mikołajowie dotarli 
na teren Jarmarku przejechali ulicami całego miasta, by dźwię-
kiem wesołych dzwoneczków oznajmiać rozpoczęcie przedświą-
tecznego okresu.

Kiedy tylko Mikołaj i Mikołajka pojawili się na scenie, w amfi-
teatrze zebrał się tłum dzieci, chcących zrobić sobie zdjęcie 
z zacnymi gośćmi. Każde z nich odebrało również drobny prezent 
wraz z obietnicą, że święty pojawi się ponownie w wigilijną noc, 

by spełnić marzenia. Te z kolei w trakcie Jarmarku można było 
wyrażać w formie listów. W ich pisaniu i rysowaniu pomagały 
obsługujące literackie stoisko pracownice Biblioteki. Chęt-
nych, którzy jeszcze nie wyrazili swoich świątecznych marzeń, 
nie brakowało. Kolorowe listy dzieci mogły podczas spotkania 
z Mikołajem wrzucić do specjalnej, bożonarodzeniowej skrzynki, 
która na pewno miała w sobie moc spełniania życzeń. Oprócz 
pamiątkowych zdjęć ze specjalnymi gośćmi, najmłodsi chętnie 
dali się również wciągnąć do wspólnego śpiewania oraz pląsów, 
do których zachęcali białobrody staruszek i jego towarzyszka. 
Na scenie pojawiła się też grupka dziewczyn, która, zupełnie 
spontanicznie, postanowiła zaśpiewać dla zebranych jedną 
z tradycyjnych kolęd.

Kiedy Mikołaj i Mikołajka zeszli ze sceny, tę przejęli aktorzy 
krakowskiego Teatru w Ruchu. Niestety, z uwagi na odległość, 
artystom nie udało się przybyć na czas, ale zaprezentowany 
spektakl z pewnością wynagrodził wytrwałym czas oczekiwania. 
„Mikołajki – Zapominajki” to przedstawienie, w którym Elfie 
i Reni poszukują zaginionego świętego Mikołaja, bez którego 
nie odbędzie się Boże Narodzenie. Cały spektakl był okraszony 
żartami i raperskimi popisami. 

Większość kolęd, które śpiewamy w okresie bożonaro-
dzeniowym, jest silnie związana z tradycją naszego kraju 
lub poszczególnych jego części. Wiele osób uważa, że najpięk-

Jarmark Bożonarodzeniowy

W świątecznym klimacie
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niejsze są te utwory, które wykonują górale. O słuszności tego 
stwierdzenia również można się było przekonać w sobotnie 
popołudnie podczas Jarmarku. Na scenie pojawiła się Kapela 
Beskidzka, która dla gości świątecznej zabawy wykonała znane 
kolędy, ale też typowo regionalne pastorałki czy piosenki. 
Za sprawą ich koncertu i pięknych, wyrażonych za pomocą 
gwary życzeń, można było poczuć się jak w górach! Tym 
bardziej, że muzycy oprócz instrumentów przywieźli ze sobą 
również tradycyjne stroje, w których zaprezentowali się jarmar-
kowej publiczności.

Po zakończeniu nastrojowego koncertu na scenie pojawili się 
lokalni samorządowcy i przedstawiciele gminnych instytucji, 
by symbolicznie zamknąć całoroczny cykl obchodów 645-lecia 
nadania praw miejskich dla Mszczonowa. Podczas składania 
świątecznych życzeń dla mieszkańców burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi towarzyszyli radni: Barbara Gryglewska, 
Katarzyna Ciećwierska, Waldemar Suski i Marek Baumel, a także 
przedstawiciele gminnych instytucji: dyrektor MOK Grażyna 
Pływaczewska, zastępca dyrektor GCI Magdalena Podsiadły, 
dyrektor Biblioteki Anna Czarnecka, główna księgowa MOK 
Edyta Wiśniewska i koordynator Klubów Senior + Monika 
Kubiak. Wspólnie nie tylko skierowali ciepłe słowa do zgroma-
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dzonych, ale również podziękowali sponsorom, którzy pomogli 
w organizacji plenerowej imprezy bożonarodzeniowej.

W tym szczególnym, pierwszym dniu Jarmarku, Mikołaj i Miko-
łajka mieli również prezent dla włodarza gminy. W imieniu 
samorządowej społeczności wręczyli burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi piękny obraz autorstwa Romana Zabłoc-
kiego. Płotno, które otrzymał, przedstawia księcia mazowiec-
kiego Ziemowita III z aktem nadania praw miejskich dla Mszczo-
nowa. W tle znajdują się współczesne symbole gminy – ratusz 
i nowy herb. Zgodnie ze słowami burmistrza obraz ozdobi salę 
konferencyjną Urzędu Miejskiego.

Sobotni dzień zakończyły pokaz „tańca” kolorowych laserów, 
którego tłem były świąteczne przeboje oraz okolicznościowa 
muzyka, wprowadzająca w atmosferę Bożego Narodzenia.

Oczywiście, sceniczne występy nie były jedynymi atrakcjami 
pierwszego dnia Jarmarku. Już od piątku na najmłodszych 
czekał hit tegorocznych ferii zimowych – zjeżdżalnia snowtu-
bing. Oprócz tego, dzieci mogły także poskakać w świątecznej 
kuli. Prawdziwym hitem okazały się także zabawy ze szczudla-
rzami, którzy przywieźli ze sobą m.in. wielką skakankę.

Jarmarkowych gości przyciągały drewniane chatki ze świą-
tecznym asortymentem i przysmakami. Swoje stoiska ze słod-
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kościami otworzyli m.in. szkoła podstawowa w Bobrowcach, 
a także Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nosach 
Poniatkach. Ci ostatni zapraszali nie tylko do zakupów, ale także 
na darmowy bigos, ufundowany dla mieszkańców przez gminę. 
Chętnych na świąteczne danie nie brakowało, ponieważ szybko 
rozniosła się wieść, jak doskonale smakuje i jak świetnie 
rozgrzewa.

Spragnionych ciepła przyciągała również Izba Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów, w której pracownicy Gminnego Centrum Infor-
macji prowadzili Bożonarodzeniową Kawiarenkę. Zmarznięci 
mogli w niej napić się zimowej herbaty lub czekolady, a także 
posilić się łakociami. Na najmłodszych czekały z kolei warsztaty 
dekorowania pierników. Działająca przez dwa dni kawiarenka 
przyciągnęła prawdziwe tłumy ciepłem napojów, ale przede 
wszystkim – promiennymi uśmiechami prowadzących ją przed-
stawicielek GCI.

W Izbie Pamięci Centrum wraz z Mszczonowskim Stowarzysze-
niem Historycznym zapraszali również do oglądania okoliczno-
ściowej wystawy czasowej „Solidarność w okresie stanu wojen-

nego, czyli jak walczono o wolność i godność narodu”, po której 
oprowadzali lokalni pasjonaci dawnych dziejów.

Jarmarkowa niedziela upłynęła pod znakiem bajkowej, śnieżnej 
pogody, która jednak nie zniechęcała gości. Wszystkich, których 
nie wystraszyła zimowa aura, ze sceny rozgrzewały przepiękne 
kolędy i utwory świąteczne. Jako pierwsi na scenie zaprezen-
towali się podopieczni grup wokalnych, działających w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury: Voice, Wokaliza i Ale Skład, których 
instruktorami są Iwona Skwarek, Luiza Sadowska i Piotr 
Sadowski. Dorośli, dzieci, a także ci całkiem mali piosenkarze, 
wprowadzili wszystkich w magiczny, świąteczny nastrój wyko-
nując tradycyjne, ale także i mniej znane utwory świąteczne.

Do wspólnego kolędowania z amfiteatralnej sceny zapra-
szały również członkinie Klubów Senior +, które podczas zajęć 
muzycznych przygotował Piotr Bechcicki. Wykonując świą-
teczne utwory panie pokazały, że wiek nie jest wyznacznikiem 
niczego, bo w nich płonie prawdziwie młodzieńczy ogień!

Kolędą „Bóg się rodzi” podopieczni Stowarzyszenia Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” 
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rozpoczęli tradycyjną licytację stroików bożonarodzeniowych. 
Aukcję poprowadził niezastąpiony w tej roli Paweł Książek. 
Choć z nieba sypały wielkie płatki śniegu, serca jarmarko-
wych gości okazały się gorące i hojne. Stowarzyszeniu udało 
się sprzedać prawie wszystkie ozdoby świąteczne, a dochód 
z licytacji z pewnością pomoże w prowadzeniu terapii 
dla podopiecznych „Uśmiechu Dziecka”. Niekwestionowanym 
„królem aukcji” okazał się pan Jan, który zakupił wiele ozdób 
na upominki dla swoich wnuków. Najdroższy stroik powędrował 
z kolei do radnego Marka Baumela. Wesprzeć Stowarzyszenie 
poprzez zakup świątecznych ozdób można było także w sobotę. 
W jednej z chatek po ofiarowaniu datka do puszki można było 
wybrać jeden ze stroików wykonanych przez członków Grupy 
Plastycznej „Kolor”, prowadzonej w MOK-u przez Annę Lipińską
-Brodę. Oprócz licytacji, w niedzielę można było także wesprzeć 
„Uśmiech Dziecka” kupując ozdoby bożonarodzeniowe 
na stoisku Klubu Senior +, którego członkinie również stworzyły 
je własnoręcznie, by pomóc Stowarzyszeniu.

Po zakończeniu licytacji ze sceny popłynęły dźwięki pięknych 
utworów zaśpiewanych przez scholę z Parafii pw. św. Ojca Pio. 
Wokalistów, a także towarzyszący im zespół, prowadzi Agata 
Baumel.

Świąteczną magię przyniosły gościom także piękne jasełka, 
które zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie. Przedstawienie, 
wzbogacone o nastrojowe utwory bożonarodzeniowe, 
przygotowały ze swoimi podopiecznymi nauczycielki Elżbieta 
Olborska i Angelika Woźniak.

O muzyczny klimat drugiego dnia Jarmarku zadbała również 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. 
Zespół pod batutą kapelmistrza Szczepana Bieszczada wykonał 
kilka, tradycyjnych polskich kolęd. Niezwykłego klimatu koncer-
towi dodawały prószący śnieg oraz mikołajowe czapki, które 
specjalnie na tę okazję zastąpiły strażackie rogatywki.

Znane kolędy i tradycyjne pastorałki zagrali w ten zimowy 
wieczór również członkowie Kapeli Góralskiej, która przyjechała 

do Mszczonowa z samego Zakopanego. Podhalańska energia 
szybko udzieliła się publiczności, która ochoczo śpiewała wraz 
z zespołem.

Ostatnim punktem niedzielnego programu był taniec z ogniem, 
który zaprezentowała Natalia Michajlik. Choć wokoło leżał 
śnieg, świąteczne show z płomieniami z pewnością rozgrzało 
wytrwałych. Naprawdę warto było poczekać, by zobaczyć 
na własne oczy, jak w rytm bożonarodzeniowych przebojów 
zimową ciemność przecinają kulę ognia, poruszane sprawnymi 
dłońmi artystki.

Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy był bardzo wesołą 
imprezą dla dużych i małych. Ci, którzy nie wystraszyli się, szcze-
gólnie niedzielnej, aury, mieli zapewnione doskonałe preludium 
przed zbliżającymi się świętami. Teraz pozostaje tylko odliczanie 
dni do momentu aż kolędy popłyną nie ze sceny, a w naszych 
domach, śpiewane wspólnie z najbliższymi.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, którymi zostali:

−	 FIEGE Sp. z o.o. Mszczonów
−	 Budokrusz S.A.
−	 Geotermia Mazowiecka S.A.
−	 Mondi Group Sp. z o.o.
−	 Pamavi Mszczonów
−	 Bank Spółdzielczy w Mszczonowie
−	 YKK POLAND Sp. z o.o.
−	 Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Mszczonowie
−	 Farm-Net S.C. Apteka na Północy
−	 Centrum Medyczne BIMED Sp. z o.o
−	 ZPC Flis
−	 Corning
−	 Hotel Panorama
−	 Dorota i Krzysztof Kaźmierczak, p. Maciszewska, 

p. Płaskociński

Z ŻYCIA GMINY



listopad-grudzień 2022 / nr 11 (319)   27

W roku 2022 członkowie Grupy GRH STRZELCY i Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego uczestniczyli w 70 wyda-
rzeniach, w tym w 12 inscenizacjach i dioramach historycznych. 
Rekonstruktorzy brali udział w trzech dużych marszach, które 
przeszły ulicami Warszawy: Marszu Żołnierzy Wyklętych (1.03), 
Katyńskim Marszu Cieni (3.04) oraz Marszu Powstania Warszaw-
skiego (1.08). Tradycyjnie wsparli też rajd szlakiem powstańczym 
w Górkach (Puszcza Kampinoska), podczas którego kultywo-
wane są tradycje Oddziału Dzieci Warszawy z okresu Powstania 
Styczniowego 1863.

Członkowie MSH współorganizowali coroczne obchody Bitwy 
Mszczonowskiej`39, a także wsparli lokalne, duże wydarzenie 
o charakterze historycznym, którym jest czerwcowy Festiwal 
Świętojański. Prawdziwym wyzwaniem było przygotowanie 
scenariusza i udział w realizacji filmu promującego dzieje 
Mszczonowa i jego atrakcje turystyczne, który został nagrany 
wspólnie z Gminnym Centrum Informacji. Efekt wspólnej pracy 
jest już dostępny na YouTube. 

Strzelcy przeprowadzili, ponadto, coroczną akcję „Biało-Czer-
wona dla Bohatera”, polegającą na udekorowaniu barwami naro-
dowymi mogił wojennych na cmentarzach gminy Mszczonów. 
Akcja ta jest realizowana w Dniu Święta Flagi (2.05). 

Członkowie GRH uczestniczyli również w gminnych obchodach 
Świąt Narodowych - 3 maja i 11 listopada. Tradycyjnie wzięli 
też udział w triduum paschalnym, zaciągając warty przy Grobie 
Pańskim w kaplicy Parafii św. Ojca Pio w Mszczonowie. W przy-
padku współpracy z zaprzyjaźnionymi parafiami trzeba wspo-
mnieć o przygotowaniu dwóch widowisk pasyjnych w Prusz-
kowie oraz, tradycyjnie, w Lutkówce, gdzie otrzymali wsparcie 
prężnie funkcjonującego Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
z Nosów Poniatek. 

Kolejnymi wydarzeniami, w których w roku 2022 roku brali 
udział Strzelcy były: 

−	 obchody wybuchu Powstania Styczniowego (Msza Św. 
i wieczornica - 16.01),

−	 warty honorowe w dniu kolejnej rocznicy powstania AK 
oraz wybuchu wojny polsko – bolszewickiej (14.02),

−	 uroczystości z okazji święta Żołnierzy Wyklętych 
w Kuklówce (1.03),

−	 lokalne działania z okazji Nocy Muzeów (15.05),
−	 otwarcie skansenu „Mała Syberia” w Biniszewiczach, 

na terenie Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce 
(w postawionych tam domach zesłańców mieszkali 
przed 160 laty polscy księża oraz młody Józef Piłsudski 
i Bronisław Szwarce) – sierpień 2022, 

−	 udział w miejskich obchodach 645. rocznicy powstania 
Mszczonowa (28.05),

−	 obchody wybuchu Powstania Warszawskiego 
w Kuklówce (31.08),

−	 przygotowanie wystawy solidarnościowej w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, wernisaż wystawy 
i wieczornica (grudzień 2022). 

W grudniu MSH zainicjowało też spotkania z Klubem Seniora, 
dotyczące przygotowań do zebrania zdjęć i wydania albumu 
z historycznymi ujęciami, dokumentującymi dzieje Ziemi 
Mszczonowskiej. 

Strzelcy zorganizowali również w 2022 roku 5 dni szkoleń 
z zielonej i czarnej taktyki oraz uczestniczyli w lokalnych działa-
niach wolontariackich na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. 
Dla Ukrainek przebywających w Ośrodku ZUS-u w Osuchowie 
przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Rekordowym wynikiem zakończyła się listopadowa zbiórka 
funduszy na rzecz ratowania zabytków miejscowych nekropolii. 
Przyniosła ona MSH nadspodziewanie pokaźny efekt w postaci 
kwoty, przekraczającej 8,2 tys. zł. 

Na koniec warto też odnotować cztery wyjątkowe wydarzenia, 
dotyczące członków GRH: Michała Bojszy, Marka Czarnockiego, 
Sławomira Wacławka i Jana Wnuka. Dwóch pierwszych zawarło 
w tym roku związki małżeńskie i podczas ich ślubów organizo-
wane były honorowe szpalery przed świątyniami w Warszawie 

MSH

Tak upłynął strzelecki rok 2022 
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i Jesionce. Koledzy Sławomir Wacławek i Jan Wnuk zdecydo-
wali się natomiast na odbycie dobrowolnej, zasadniczej służby 
wojskowej i w dniu 29 października pozostali członkowie GRH 
uczestniczyli w ich przysiędze wojskowej. Strzelcy, a właściwie 
to już dziś pełnoprawni żołnierze, zostali w dniu składania przy-
sięgi wyróżnieni przez dowódcę Brygady Wsparcia Dowodzenia 
w Zegrzu. Do odniesionego sukcesu przyczyniły się niewąt-
pliwie odbywane wcześniej szkolenia strzeleckie, w trakcie 
których wszyscy członkowie grupy poznawali: podstawy taktyki, 
terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, zasady 
przetrwania w trudnych warunkach polowych oraz musztry 
wojskowej. 

MM

Tygrysice z UKS Olimpijczyk Mszczonów 3 grudnia zagrały 
dla Szlachetnej Paczki i błysnęły. Wynik w pojedynku z „Wawe-
rians” Warszawa to prawdziwa rewelacja!!! Aż 55 do 13 

dla mszczonowianek! Brawa dla Pomarańczowych Kocic i ich 
trenerów. 

Mecz obserwowała mszczonowska koordynatorka Szlachetnej 
Paczki – Monika Kubiak wraz z wolontariuszkami tej niezwy-
kłej akcji. To ich szlachetny doping najwyraźniej przeważył 
szalę zwycięstwa. Mecz był rozgrywany w ramach rozgrywek 
Mistrzostw Polski U13. 

MM

UKS Olimpijczyk

Koszykarskie Tygrysice
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I Ogólnopolski Turniej w Judo pod patronatem Burmistrza 
Mszczonowa odbył się w niedzielę, 11 grudnia, w hali sportowej 
OSiR przy ulicy Szkolnej. Walki eliminacyjne i finałowe trwały 
od 10:00 do 16:00. Sześć godzin sportowych emocji poprzedziła 
ceremonia otwarcia, podczas której prezes mszczonowskiego 
klubu judo (UKS Piranie) Marek Kowalski wręczył podzięko-
wania za dotychczasową współpracę: burmistrzowi Józefowi 

Grzegorzowi Kurkowi, dyrektor SP Mszczonów Annie Rusinow-
skiej oraz dyrektorowi OSiR Mszczonów Michałowi Szymań-
skiemu. Burmistrz, dziękując za wyróżnienie, obiecał wspo-
magać rosnący w siłę klub, który w sportowym świecie przynosi 
naszemu miastu coraz większą sławę. 

Organizatorami I Ogólnopolskiego Turnieju byli: UKS Piranie, 
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, OSiR Mszczonów, a także 
gmina Mszczonów. W składzie sędziowskim zawodów znaleźli 
się: Stanisław Kacprzycki, Marcin Pałka, Piotr Owsianko i Leszek 
Januszewski. Dekoracji medalami najlepszych uczestników 
współzawodnictwa dokonywał Jarosław Burzyński - założyciel 

Turniej judo

Judocy w Mszczonowie

SPORT
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pierwszego mszczonowskiego klubu judo, którego zawodnicy 
blisko dwie dekady temu odnosili sukcesy nie tylko na zawo-
dach krajowych, ale również na arenie międzynarodowej. 
Z roli spikera turnieju wspaniale wywiązała się Olga Koralewicz, 

a za pilnowanie czasu poszczególnych walk odpowiedzialne 
były Oliwia Ziąbska i Hanna Brzozowska. Opiekę medyczną 
nad zawodnikami sprawował Piotr Skarżycki.

MM

SPORT
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W dniu 22 listopada w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 
czytelniczy dla uczniów klas trzecich naszej szkoły zatytułowany 
„Maria Konopnicka dzieciom”. Dotyczył on znajomości następu-
jących wierszy: „Zosia i jej mopsy”, „Co słonko widziało”, „Sposób 
na laleczkę”, „Stefek Burczymucha”, „Ogródek”, „Czytanie”, 
„Nasz domek”, „Muchy samochwały”, „Nasze kwiaty”, „Zamiary 
Stasia”, „Przy mrowisku” oraz podstawowych faktów z biografii 
pisarki. Każda z drużyn miała wykonać dowolną techniką projekt 
znaczka pocztowego nawiązującego do treści wybranego 
wiersza, z którym mieli się zapoznać.

Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy III A: Legięcka Lena, 
Seliga Oskar i Sordyl Pola. Drużynę B stanowiły uczennice klasy 
III B: Makowska Iga, Pierzak Oliwia i Stążecka Lena. Drużynę C 
prezentowały uczennice klasy III C: Jaczewska Oliwia, Pietrzak 
Zuzanna i Zawadzka Lena. Drużynę D reprezentowali uczniowie 
klasy III D: Cieplak Lidia, Michalska Oliwia i Nazaruk Antoni. 

Konkurs przygotowała i poprowadziła Elżbieta Grzybowska. 
W jury zasiadły: wicedyrektor szkoły Ewa Zabłocka, nauczyciel 
Teresa Bechcicka i bibliotekarz Ewa Bińkowska.

SP Mszczonów

Konkurs dla młodych czytelników
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Konkurs obejmował dwanaście 
różnych konkurencji, m.in. rozwią-
zywanie krzyżówki online, ukła-
danie puzzli, łączenie postaci 
z czynnością, labirynt, uzupełnianie 
nazw zawodów samogłoskami, 
przeliczanie sylab, wykreślanie 
nazw zawodów, o których nie napi-
sano w wierszu czy rozpoznawanie 
kwiatów.

Konkurencje intelektualne prze-
platały trzy zadania: dwa spraw-
nościowe („Wyścigi drużyn do lasu 
po jagody”, „Nawlekanie korali jarzę-
biny”) i jedno na spostrzegawczość – 
w bibliotece ukryło się 35 krasnali, 
zawodnicy mieli je odszukać w ciągu 
5 minut. 

I miejsce zajęli uczniowie z klasy III 
A zdobywając 51,5 pkt. II miejsce 
zajęły uczennice klasy III B z ilością 46,5 pkt, zaś III miejsce przy-
padło dzieciom z klasy III C, które uzbierały 39 pkt. Uczniowie 
z klasy III D bardzo dzielnie walczyli, ale jak to w każdym 
konkursie muszą być zwycięzcy i przegrani. Tym razem im się 
nie udało – otrzymali 33 pkt. Prace plastyczne i informacje 
o konkursie znajdują się na gazetce w bibliotece.

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik 
otrzymał słodki upominek. Najlepsze drużyny zostaną nagro-
dzone książkami i dyplomami na najbliższym apelu. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!!! Wszystkie drużyny były świetnie przy-
gotowane, za co serdecznie dziękujemy wychowawcom.

SP Mszczonów

Mszczonowscy judocy z medalami!

Niełatwo pogodzić jest obowiązki ucznia i ambicje sportowca, 
jednak ci zawodnicy robią to doskonale! Zawodnicy UKS Piranie, 
w tym także uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. A. Maklakie-
wicza w Mszczonowie, startowali w Mazowieckim Turnieju Judo 
w Sochaczewie. Młodzi judocy zdążyli już nas rozpieścić, bo nie 
wracają z takich imprez z pustymi rękami. Tym razem wywalczy-
liśmy łącznie cztery medale, w tym jeden złoty i trzy srebrne.

Na najwyższym podium stanęła Zosia Szczygielska, która 
wywalczyła swój złoty medal, nie dając szans swoim rywalkom. 
Wszystkie swoje walki wygrała przed czasem. Srebrne krążki 
trafiły do: Joanny Gromek, Kornela Adamczyka i Ksawerego 
Adamczyka.

Klub UKS Piranie prowadzi treningi w Szkole Podstawowej im. 
J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie. Podczas zajęć uczymy judo 
z elementami akrobatyki. 

UKS Pirania

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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Powoli zbliżamy się do końca trwania projektu „Matematyka 
w grach”. Listopad upłynął nam bardzo pracowicie. Tym razem 
uczestnicy projektu wykonali matematyczną grę planszową. 
Spotykaliśmy się trzykrotnie, na warsztatach 16.11, 23.11 i 2.12. 

16 listopada uczniowie wykonali projekt swojej gry i opracowali 
wstępnie jej zasady. Podczas kolejnych warsztatów zajęli się 
wykonaniem gry według swojego pomysłu. Wykonali własno-
ręcznie plansze, ciekawe pionki oraz kostki. Opracowali szczegó-
łowe instrukcje i przygotowali pytania matematyczne do swoich 
gier. Powstały m.in.: „Chińczyk matematyczny”, „Samochody 

i drabiny”, „Polczyk” (na wzór Monopoly). Niektóre gry wyma-
gają jeszcze dopracowania, więc przed nami kolejne warszta-
towe zajęcia. Jestem pod wrażeniem kreatywności i pomysło-
wości moich uczniów.

Koordynator projektu
Ewa Termena

SP Osuchów

Pracowity listopad z mPotęgą

Ekowarsztaty w Osuchowie

W piątek, 25 listopada, w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie odbyły się dwie tury zajęć 

ekologicznych dla uczniów. Warsztaty zostały przeprowadzane 
w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”, który 
uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności. Celem zajęć 
było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, ze szcze-

MERKURIUSZ SZKOLNY
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gólnym uwzględnieniem prawidłowego postępowania z odpa-
dami komunalnymi. 

W pierwszym spotkaniu udział wzięły klasy 4-6, a w drugiej 
turze najstarsze roczniki, czyli klasy siódme i ósme. Warsztaty 
dotyczyły tematów związanych z ochroną środowiska poprzez 
właściwe gospodarowanie odpadami. Uczniowie osuchowskiej 
szkoły poznali ideę zerwo waste, a więc ograniczania produkcji 
śmieci poprzez np. wykorzystywanie wielorazowych toreb 
czy opakowań. Ważnymi zagadnieniami były zasady segrego-
wania odpadów komunalnych i funkcjonowanie Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który powstaje 
w ramach tego samego projektu. Podczas warsztatów młodym 
przybliżono również pojęcia recyklingu i upcyklingu.

Zajęcia miały ciekawą formę. Oprócz pogadanki tematycznej 
uczniowie wzięli również udział w aktywnych formach zdoby-
wania, systematyzowania, pogłębiania i utrwalania wiedzy. 
Podczas warsztatów rozwiązywali więc quizy czy testy, a także 
m.in. realizowali zadania do wykonania w grupach.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: SP Osuchów

Mikołajki w Oddziale Przedszkolnym 
w Osuchowie

Odział Przedszkolny, jak co roku, celebrował urodziny świętego 
Mikołaja. To właśnie 6 grudnia wszystkie dzieci wraz z paniami 
wyczekiwały miłego gościa z długą siwą brodą.

Przedszkolaki z Osuchowa nie musiały długo czekać na odwie-
dziny Mikołaja, bo już po śniadaniu zjawił się u nich w sali. Każde 
dziecko miało okazję porozmawiać z gościem oraz zapozować 
do wspólnego zdjęcia. Mikołaj obdarował prezentami wszystkie 
przedszkolaki oraz Panie przedszkolanki. Sam też dostał piękne 
prezenty od dzieci i rodziców. Przedszkolaki wspaniale zaśpie-
wały i wyrecytowały wcześniej przygotowane piosenki i wiersze.

Po skończonym spotkaniu święty Mikołaj zjadł pyszne ciasto, 
wypił ciepłe mleko i pojechał dalej obdarowywać inne grzeczne 
dzieci. 

W świętego Mikołaja tego dnia zamieniła się również Pani 
Dyrektor, która odwiedziła przedszkolaków i obdarowała ich 
słodkościami. Ten wyjątkowy dzień sprawił, że uśmiech z twarzy 
dzieci w ogóle nie znikał, a atmosfera nadchodzących świąt 
zagościła na dobre.

A. Piasecka

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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18 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Lutkówce 
odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów 
dzieci z klasy I, której wychowawcą jest p. Bożena Pitt. To wyjąt-
kowy dzień nie tylko dla pierwszoklasistów, ale również dla ich 
rodziców, dziadków i bliskich.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztan-
darowym, szesnastu uczniów klasy pierwszej ślubowało być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczy-
cielom. 

Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły, p. Grzegorz Olczak, 
dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołów-
kiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali 
się oni nowymi członkami naszej wielkiej, szkolnej rodziny!

Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna w wyko-
naniu uczniów klasy pierwszej, którą poprowadzili ich starsi 
koledzy z kl. 4 - Amelka, Wiktoria, Maciek, Kuba i Grzegorz. Były 
wiersze wesołe i patriotyczne, zagadki oraz piosenki i pląsy, 
które bawiły publiczność. 

Po zdanym „egzaminie” Pan dyrektor złożył życzenia wielu 
sukcesów w nauce wszystkim uczniom. Potem pierwszaki 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i legitymacje a od Samo-
rządu Uczniowskiego i młodszych kolegów z kl. 2 symboliczne 
upominki. Następnie po skończonej akademii nasi bohaterowie 
udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez swoich 
rodziców. 

Uroczystość ta na długo zostanie w pamięci wszystkich, 
ale szczególnie najważniejszych, bohaterów tego dnia, czyli 
uczniów klas I.

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów podczas szkolnej 
wędrówki w odkrywaniu tajników wiedzy!

SP Lutkówka

SP Lutkówka

Pasowanie na ucznia 2022

MERKURIUSZ SZKOLNY
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24 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach wraz 
z p. Dyrektor Grażyną Frelik, p. Angeliką Woźniak i p. Hanną 
Żukowską wybrali się na wycieczkę do piekarni p. Marioli 
Lewandowskiej w Mszczonowie.

Podczas wycieczki dzieci miały możliwość zobaczenia, jak 
wygląda piekarnia od środka. Pani Mariola Lewandowska bardzo 
dokładnie przedstawiła swój zakład. Na początku dzieci poznały 
urządzenia oraz pracę w części, gdzie znajduje się cukiernia. 
To tam pracujące panie robiły babeczki, kremy, ptysie. 

W piekarni wszystko dla uczniów było ciekawe: ogromne misy 
na ciasto, wielopoziomowe piece i wiele innych urządzeń. 
Dzieci miały bardzo dużo pytań, na które otrzymywały od pani 
właścicielki wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec zostały bardzo 
hojnie obdarowane pączkami i piernikami w kształcie choinek. 

Serdecznie dziękujemy za okazaną gościnność i bardzo miłą 
atmosferę!

Hanna Żukowska

SP Bobrowce

Uczniowie z wizytą w piekarni

Znamy swoje prawa

22 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Bobrowcach po raz 
pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 
Mimo, iż Konwencja o Prawach Dziecka została uchwalona 33 
lata temu, nie są one tak do końca respektowane. 

Poprzez film edukacyjny oraz montaż słowno-muzyczny przy-
gotowany pod kierunkiem pań Eweliny Olesińskiej i Bożeny 
Bochenek, przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 poznali prawa, 
jakie im przysługują. Wiedzą, że w przypadku ich nieprzestrze-
gania zawsze mogą zwrócić się o pomoc do kogoś dorosłego. 
Ponadto przypomniano dzieciom, że oprócz praw mają także 
obowiązki wynikające z roli dziecka swoich rodziców, ucznia, 
Polaka i człowieka. 

W tym dniu uczniowie ubrali się na niebiesko na znak soli-
darności ze wszystkimi dziećmi na świecie, szczególnie tymi, 
których prawa nie są przestrzegane.

Bożena Bochenek

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jednym z ważnych praw demokracji jest możliwość wybie-
rania swoich przedstawicieli, co w realiach szkolnych oznacza, 
że wszyscy uczestniczymy w wyborach do Samorządu Uczniow-
skiego. 

Tegoroczne poprzedziła trwająca kilkanaście dni kampania 
wyborcza. Uczniowie przygotowali plakaty wyborcze, na których 
znalazło się wiele ciekawych haseł na bieżący rok szkolny. 

Przed głosowaniem wszyscy kandydaci pięknie się zaprezen-
towali, zachęcając do głosowania. Karty wrzucano do urny, 
która została komisyjnie opróżniona. Komisja w składzie: 

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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W dniu 8 listopada odbyła się uroczystość „Pasowania 
na przedszkolaka” dzieci z grup Zajączki i Pszczółki. Mali artyści 

zaprezentowali przygotowane z dużą starannością wiersze 
i piosenki. Po części występowej nastąpił akt pasowania. 
Pani Dyrektor Katarzyna Podlaska przyjęła dzieci do grona 
społeczności przedszkolnej. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i medale.

Miejskie Przedszkole Nr 1

MERKURIUSZ SZKOLNY

p. H. Żukowska. p. E. Olesińska oraz uczniowie M. Szadkowska, 
D. Kowalski i A. Liszewska dokonała przeliczenia głosów. 

Skład Samorządu Uczniowskiego SP w Bobrowcach przedstawia 
się następująco: 

Łasica Jakub – przewodniczący
Krzemińska Gabriela – z-ca przewodniczącego
Małecki Jan - sekretarz
Jankowska Maja - skarbnik 

H. Żukowska

Miejskie Przedszkole Nr 1

Pasowanie na przedszkolaka

Pokaz iluzji i magii

W dniu 18 listopada w naszym przedszkolu gościliśmy iluzjonistę, 
który zabrał nas do świata magii i czarów. Przedszkolaki 
z zaangażowaniem śledziły każdy ruch pana iluzjonisty. Podczas 
występu miały możliwość przeżycia czegoś niezwykłego, co nie 
zdarza się na co dzień. Wszystkim dzieciom podobały się 
czary i sztuczki. Przedszkolakom spotkanie to przyniosło wiele 
uśmiechu i radości.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25 listopada dzieci z naszego przedszkola obchodziły 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji przedszkolaki 
poznały historię powstawania tej zabawki. Oprócz tego 

przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, 
konkursy, zgadywanki, tańce w rytm misiowych hitów. Ten 
dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu, radości oraz wspólnej 
zabawy.

Miejskie Przedszkole Nr 1

 MERKURIUSZ SZKOLNY

Mikołajki

6 grudnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Mikołajki. 
Przedszkolaki chętnie brały udział we wspólnych zabawach 
rytmicznych, inscenizowaniu piosenek, ilustrowaniu ruchem 

treści utworu. Uwieńczeniem imprezy była wizyta Świętego 
Mikołaja, która bardzo ucieszyła, a zarazem zaskoczyła dzieci. 
Każdy przedszkolak otrzymał upominek. Wszyscy bawiliśmy się 
wspaniale!

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Z wizytą w piekarni
W dniu 8 grudnia dzieci z gr. Kotki, Słoneczka i Tygryski wybrały 
się z wizytą do „Piekarni Lewandowska” w Mszczonowie. 
Przedszkolaki miały możliwość zobaczenia, jak wygląda zakład, 
przyjrzenia się pracy piekarza i cukiernika, poznania etapów 
powstawania pieczywa i innych produktów potrzebnych 
do wypieku. Dzieci zobaczyły maszyny do wyrabiania ciasta, 
ogromne piece oraz krajalnice, które służą w pracy piekarzowi. 

Na zakończenie naszego spotkania pani Lewandowska 
poczęstowała wszystkich słodkimi wypiekami, a w prezencie 
dzieci otrzymały pierniczki do dekorowania. Serdecznie 
dziękujemy za gościnność i miłą atmosferę.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Konkurs plastyczny „Papierowa 
ozdoba choinkowa”

5 grudnia w naszym przedszkolu nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Papierowa ozdoba choinkowa”. 
Zmagania skierowane były do dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
i ich rodziców. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności 

i wrażliwości estetyczno-
plastycznej, kształtowanie 
kompetencji związanych 
z zainteresowaniem, 
pogłębianie znajomości tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia, 
rozwijanie zdolności 
manualnych oraz zachęcanie 
dzieci i rodziców do wspólnego 
spędzania wolnego czasu. 

Jury przyznało trzy pierwsze 
miejsca. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy 
i świąteczne niespodzianki. 
Wszystkim przedszkolakom 
składamy gratulacje 
i zachęcamy do udziału 
w kolejnych konkursach.

Miejskie Przedszkole Nr 1

MERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMA

Andrzejki
W dniu 30 listopada w naszym przedszkolu odbyły się tradycje 
związane z Andrzejkami. Temu wydarzeniu towarzyszyły liczne 
zabawy oraz wróżby. Wszystko to odbywało się w rytm wesołych 
tańców. Nie zabrakło również tradycyjnego ustawiania butów, 
losowania rekwizytów, lania wosku i innych wróżb związanych 
z tym świętem. Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu emocji 
i przeżyć, a przede wszystkim stał się okazją do rozbudzenia 
ciekawości oraz poznania ludowej tradycji.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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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

Żywy karp - na zapisy - sprzedaż od 22 XII. br.

Oferujemy konkurencyjne ceny na towary, 
m.in.: 
 -  świąteczne wyroby czekoladowe
 -  chleb wypiekany na zakwasie
 -  Olej Polski 1 l.
 -  Olej Kujawski 1 l.

 -  ser biały, śmietany, masło 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
 -  Chipsy Long - różne smaki
 -  koncentrat pomidorowy 190 g. Łowicz
 -  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
-  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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