
 Merkuriusz 
Mszczonów w „Złotej  

Setce” 
 

W czwartek 31 maja burmistrz 
Mszczonowa Grzegorz Kurek odebrał z  rąk 
marszałka Sejmu Macieja PłaŜyńskiego pamiątkowy 
dyplom  z racji  umieszczenia gminy Mszczonów  na 
liście  stu najbardziej przedsiębiorczych  miast i 
gmin kraju. Honorowa gala, w której udział wzięli 
prezydenci, burmistrzowie  i wójtowie najlepszych 
polskich miast i gmin odbyła  się  w redakcji 
dziennika  „Rzeczpospolita”, która co roku publikuje 
na swych łamach ZŁOTĄ  SETKĘ.   NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe ranking przeprowadzony został przez 
niezaleŜne Centrum Badań Regionalnych, a  
Rzeczpospolita jest jego współorganizatorem i 
propagatorem. 

W tegorocznej  edycji „Złotej Setki” jako główne kryterium oceny  przyjęto wartość zrealizowanych 
inwestycji komunalnych w stosunku  do  liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę. W Mszczonowie 
cały czas  powstają nowe -  ulice, drogi, wodociągi, chodniki i odcinki sieci kanalizacyjnej. Gmina co roku  na 
sprawy związane z inwestycjami  przeznacza blisko połowę swego  budŜetu. Burmistrz Kurek cały czas 
podkreśla, Ŝe  skuteczny samorząd nie powinien konsumować publicznych środków, ale w prawidłowy sposób 
je  inwestować tak, aby mieszkańcom Ŝyło się wygodniej, lepiej i zasobniej, dzięki    stworzeniu moŜliwości  do 
rozwoju  przedsiębiorczości. Takie myślenie i sposób działania  znalazły uznanie  specjalistów z Centrum 
Badań Regionalnych.  Gmina Mszczonów zajęła w stworzonym przez nich rankingu wysokie 26 miejsce.    
Nie sposób pisząc o tym wyróŜnieniu  i  rozwoju Mszczonowa nie zaznaczyć, Ŝe niewątpliwy wpływ na tak 
wysokie notowania miasta miało równieŜ sukcesywne pozyskanie  przez nie duŜych inwestorów  zewnętrznych, 
a co się z tym wiąŜe stały  wzrost dochodów budŜetowych. Trzeba pamiętać, Ŝe to właśnie dzięki tym  
pieniądzom moŜliwe  jest  szybkie rozbudowywanie infrastruktury komunalnej.      

Warto przypomnieć, Ŝe miejsce na elitarnej liście najbardziej przedsiębiorczych miast i gmin 
Mszczonów zdobył juŜ po raz kolejny. Pierwszy raz miało to miejsce  w 1998 roku. Sukces ten powtórzony 
został rok temu, a tegoroczne trzecie  zakwalifikowanie się do  grona zwycięzców  jest potwierdzeniem silnej 
pozycji gospodarczej miasta , a zarazem gwarantem tego, Ŝe Mszczonów  jest bardzo atrakcyjnym oraz 
wiarygodnym miejscem dla inwestorów krajowych jak i zagranicznych. 

/pio/  
Wywiad z burmistrzem Grzegorzem Kurkiem na temat rankingu Rzeczpospolitej – czytaj str.10 
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Mszczonowski sposób na rozwiązywanie problemu bezrobocia 
 
W Mszczonowie rozpoczął  działalność gminny koordynator ds. zatrudnienia. Miedzy innymi będzie 

on na zasadzie filii ściśle współpracować z  śyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości.  
Tak więc teraz równieŜ  w Mszczonowie będzie moŜna uzyskać  niskooprocentowaną poŜyczkę celem  
rozpoczęcia działalności gospodarczej, a takŜe  przejść  specjalistyczne szkolenia przygotowujące do  podjęcia 
pracy. Koordynator będzie równieŜ współpracować z  kadrami wszystkich znajdujących się na terenie gminy  
zakładów pracy. Mają do niego napływać informacje o tym, jakich pracowników  potrzebują    miejscowi 
przedsiębiorcy. W pewnym sensie będzie on działał jak lokalne biuro pośrednictwa pracy, z tą jednak róŜnicą, 
Ŝe dla potrzeb przedsiębiorców za kaŜdym razem wyselekcjonuje i wstępnie  przygotowuje  potencjalnych  
pracowników.     

Funkcję Gminnego Koordynatora ds. zatrudnienia  pełni pani Beata Sznajder. Jej biuro znajduje się   
w siedzibie mszczonowskiego Cechu Rzemiosł RóŜnych przy ulicy śyrardowskiej.  

M.L. 
Więcej informacji na ten temat znajdziecie państwo na stronie 5 
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Z MAJOWYCH OBRAD 
RADY MIEJSKIEJ 
MSZCZONOWA 

 
 
30 maja w Mszczonowie odbyła się XXVIII sesja Rady 
Miejskiej. Obrady rozpoczęte zostały  bardzo miłą 
uroczystością. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski i burmistrz Grzegorz Kurek przekazali na ręce 
państwa Jowity i Roberta  Popławskich – rodziców 
trojaczków - czek  w wysokości  3000 złotych. Ten skromny 
prezent przekazany na ręce państwa Popławskich to wyraz 
uznania  władz miejskich dla  trudu, jaki młodzi rodzice  
wkładają co dnia w opiekę nad  najsłynniejszym 
mszczonowskim rodzeństwem.    

 

 
 
Podczas obrad podjęte zostały ponadto następujące uchwały:  
* w sprawie zmian w budŜecie gminy na r. 2001.  
Dochody budŜetu gminy zwiększone zostały o kwotę 1 mln 35 
tys. 883 zł. i zmniejszone o kwotę 487 tys. 118 zł. Po zmianach 
dochody wynoszą 20 mln 484 tys. 161 zł. 
Wydatki budŜetu gminy zwiększono o kwotę 1 mln 313 tys. 131 
zł. i zmniejszono o kwotę 103 tys. 718 zł. Wydatki po zmianach 
wynoszą 22 mln 267 tys. 510 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu budŜetu w wysokości 1 mln 783 tys. 
349 zł. są przychody pochodzące z zaciągniętych poŜyczek na 
rynku krajowym - 1 mln 783 tys. 349 zł.  
NadwyŜkę budŜetu w wysokości 785 tys. 849 zł. przeznacza się 
na wykup papierów wartościowych w 2001 r. w wysokości 785 
tys. 849 zł.  
* w sprawie zmian uchwał Rady Miejskiej dotyczących 
tworzonej w Mszczonowie ,,Fundacji Na Rzecz Ratowania 
śycia”.  
Na mocy podjętej na tej sesji uchwały nazwa fundacji otrzymała 
brzmienie ,,Fundacja Na Rzecz Ratowania śycia imienia 
Liliany”.  
* w sprawie wyraŜenia zgody na zaciągnięcie poŜyczki 
komercyjnej w wysokości 1 mln zł. na finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa gimnazjum w 
Mszczonowie”. 

Spłata poŜyczki następować będzie z dochodów własnych gminy 
to znaczy z podatku od nieruchomości.  
* kilka uchwał w sprawach wyraŜenia zgody na nabycie lub 
sprzedaŜ nieruchomości.     
 
 
Ponadto radni wysłuchali sprawozdania z działalności 
Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mszczonowie za rok 2000.  
Na swoją działalność Komisja w r. ub. przeznaczyła kwotę 77 
tys. zł. 
* W 2000 r. do GKRPA w Mszczonowie wpłynęło:  
- 5 podań w sprawie naduŜywania alkoholu 
- jedno podanie na pokrycie kosztów kolonii letnich dla dziecka 
z rodziny patologicznej 
- jedno podanie na pomoc finansową dla dzieci z rodziny 
patologicznej  
- wysłano cztery wnioski do biegłego sądowego w celu 
przymusowego leczenia 
* Komisja zorganizowała spektakle na temat alkoholizmu pt. 
,,Zakręt” i ,,Sztuczne niebo” dla uczniów klas gimnazjalnych w 
Mszczonowie oraz ,,Upojony wyobraźnią” dla uczniów Zespołu 
Szkół Rolniczych w Mszczonowie. 
* Komisja współpracuje ze szkolnym psychologiem i 
pedagogiem w Szkole Podstawowej w Mszczonowie w celu 
rozwiązywania trudnych problemów dzieci z rodzin 
patologicznych 
* Funkcjonuje świetlica terapeutyczno - wychowawcza w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie dla dzieci z rodzin patologicznych 
(15 dzieci) 
* Zakupiono broszury pt. „Cel śycia = Bez Alkoholu” dla dzieci 
z klas IV szkół podstawowych z terenu gminy w celu realizacji 
programu profilaktyczno - edukacyjnego na temat alkoholu 
* Przeprowadzono szkolenie dla właścicieli i personelu 
punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych z terenu gminy. 
Na zakończenie szkolenia rozdano zaświadczenia 
stwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.  

* w kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16 do godz. 
18 działa punkt interwencyjny w Urzędzie Miejskim w 
Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45.  
 
oraz sprawozdania z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w roku 2000.  
* OS i R w r. ub. postawił sobie za zadanie rozpowszechnianie i 
umoŜliwianie uprawiania sportu, dlatego teŜ hala sportowa w 
godz. 8.00 - 15.30 funkcjonowała jako sala gimnastyczna dla 
Szkoły Podstawowej, natomiast w godz. 15.30 - 19.00 odbywały 
się w niej zajęcia sekcji sportowych: piłki koszykowej, noŜnej 
oraz siatkowej. W czasie nieobjętym tymi zajęciami hala 
sportowa była otwarta dla mieszkańców gminy Mszczonów do 
godz. 22.00 po wykupieniu biletu wstępu.  
* Oprócz sekcji sportowych hala oferowała zajęcia aerobicu oraz 
ćwiczeń w siłowni.  
* OS i R zajmował się równieŜ współorganizowaniem imprez 
sportowych:  
- Ligi Piłki NoŜnej Halowej 
- Akcji Zimowej, w której wzięło udział ok. 300 dzieci ze szkół z 
terenu miasta i gminy Mszczonów 
- II Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego ,,MASTERS” 
- akcji ,,Wakacje 2000” 
- Międzyszkolnego Turnieju Piłki NoŜnej Miasta i Gminy 
Mszczonów 
- Halowego Turnieju Piłki NoŜnej 
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KULTURZE 

- Międzyszkolnego Turnieju Tenisa Stołowego Miasta i Gminy 
Mszczonów  
- Międzyszkolnego Turnieju Koszykówki Miasta i Gminy 
Mszczonów 
- II Edycji Piłki NoŜnej Halowej. 
* Do zadań OS i R - u naleŜało utrzymanie bazy sportowej: hali i 
boiska. W ub. r. zakupiono ogrodzenia boiska sportowego oraz 
dokonano remontu szatni. Poza tym całotygodniowa pielęgnacja 

płyty boiska oraz przygotowanie obiektu na rozgrywki ligowe. 
W pracach technicznych pomocą słuŜył Zakład Gospodarki 
Komunalnej.  

Izabella Kamińska 

 

 

*   *   * 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

W CZERWCU NA SESJI 
RADY MIEJSKIEJ MSZCZONOWA: 

* radni zapoznani zostali ze stanem bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
Z informacji przedstawionej przez  komendanta gminnego 
OSP Mszczonów Bogusława Karlińskiego wynika, Ŝe od 
początku b. r. straŜacy uczestniczyli w 32 zdarzeniach. Były to 
wypadki drogowe - 14 i poŜary. W tym poŜary budynków 
mieszkalnych - 4, budynków gospodarczych - 3, poŜary 
śmieci - 3. Komendant zwrócił równieŜ uwagę na sytuację 
finansową jednostek OSP. Mimo, Ŝe potrzeby są zawsze 
większe niŜ posiadane środki, to jednak jego zdaniem 
,,fundusze, którymi dysponują mszczonowskie OSP są 
wystarczające na utrzymanie bieŜącej działalności”. 
Wspomniał takŜe, Ŝe ilekroć pojawi się taka potrzeba OSP 
mogą liczyć na wsparcie gminy. Fakt ten potwierdził 
Komendant Powiatowej Komendy StraŜy PoŜarnej w 
śyrardowie st. kap. Andrzej Oklesiński stwierdzeniem, iŜ 
,,gmina Mszczonów jest pozytywnym przykładem, na tle 
powiatu Ŝyrardowskiego, zainteresowania funkcjonowaniem 
gminnych jednostek OSP”.  
* podsumowana została działalność Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury za r. 2000.  
- prowadzone były koła zainteresowań: muzyczne, teatralne, 
taneczne i DKF 
- organizowane: konkursy, koncerty, imprezy 
okolicznościowe, kino oraz dyskoteki 
KONKURSY:  
* XLV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
* VIII Spotkania Artystyczne Szkół o Nagrodę Rady 
Miejskiej Mszczonowa 
* XX Mały Konkurs Recytatorski 
* Turniej Teatralny  
* Turniej Estradowy (obejmujący konkurs piosenki i tańca) 
* Warsztaty recytatorsko - logopedyczne ,,Ćwiczenia 
dykcyjne i oddechowe” 
* II Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski pod patronatem 
Starosty Powiatu śyrardowskiego 
* VIII Spotkania z Piosenką ,,STRUNA 2000”  
KONCERTY: 

* koncert muzyki rockowej, koncert autorski Bogdana 
Grudnera, koncert muzyki bluesowej, rockowej, koncert 
zespołu ,,No - Concerto”, ,,Spotkanie z Poezją”, koncert 
autorski muzyki bluesowej, dyskoteka środowiskowa, koncert 
Orkiestry Dętej OSP w Mszczonowie, koncert kolęd w 
wykonaniu chóru i orkiestry kameralnej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia z śyrardowa 
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: 
* Jasełka ,,Gdy śliczna panna...” w wykonaniu dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
* Ferie w MOK - filmy dla dzieci i młodzieŜy, turniej 
tenisowy, bal karnawałowy, dyskoteki i rockoteki 
* Wiosna Kulturalna ,,Teatr AKT” 
* Rocznica Konstytucji 3 Maja - monodram w wykonaniu 
Olgierda Łukasiewicza 
* IV Jarmark Mszczonowski 
* Dzień Dziecka dla Przedszkola w Mszczonowie - program 
grupy teatralnej ,,Kleksik” z Lutkówki ,,Jak wół do karety” 
* Lato z Radiem 
* Projekcja filmów w plenerze 
* Lato w MOK - filmy dla dzieci, dyskoteki, rockoteki, 
koncerty zespołów rockowych, kino plenerowe 
* Dzień Niepodległości 
* Turniej komputerowy FIFA 2001 
* Zorganizowanie zabawy mikołajkowej dla dzieci 
pracowników FM Logistic  
* w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok bieŜący 
* w sprawie nadania nazwy dla nowej ulicy w 
Mszczonowie.  Wniosek w tej kwestii złoŜyli właściciele 
Hotelu Panorama. Proponowali aby nowa ulica otrzymała 
nazwę ul. Zakopiańska. Z kolei Zarząd Miasta zaproponował 
nazwę ul. Góralska w związku ze znajdującą się przy niej 
chatą w stylu góralskim. Natomiast Komisja BudŜetu i 
Finansów wnioskowała o nadanie nazwy ul. Szarotki. 
Ostatecznie radni opowiedzieli się za nazwą ul. Szarotki. 
* w sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów dotyczącego dz. Nr ew. 
14 we wsi Lutkówka pod stację telefonii komórkowej.   
* w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała ta 
dotyczy zmarłego w maju radnego z terenu Osuchowa ś.p. 
Edwarda Zabłockiego.  

 Izabella Kamińska
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 29 CZERWCA W CIECHANOWIE MIAŁO MIEJSCE ZEBRANIE OG ÓLNE 

SAMORZĄDÓW GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZWOŁANE PRZEZ ZA RZĄD 
KONWENTU WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST WO JEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO. O TEMATY PORUSZANE PODCZAS ZEBRANIA ZAPYTALI ŚMY 
PRZEWODNICZĄCEGO KONWENTU JÓZEFA GRZEGORZA KURKA. 
 
 

MROCZNA PERSPEKTYWA 
 
 
* Pierwszym punktem zebrania były zamierzenia w 
zakresie rozwoju drogownictwa na terenie Województwa 
Mazowieckiego dotyczące planów rozwoju sieci dróg 
krajowych i wojewódzkich na najbliŜsze lata. Podczas 
spotkania przedstawiciele samorządów przyjęli informacje na 
temat zamierzeń w zakresie budowy i modernizacji dróg 
wojewódzkich. Urząd Marszałkowski ma dość obszerny 
program w tym zakresie. Trzeba przyznać, Ŝe jest to jedyny 
przykład Urzędu Marszałkowskiego w Polsce, gdzie cała 
subwencja drogowa przeznaczana jest na drogi. DuŜe zasługi 
w tym mają równieŜ radni woj. mazowieckiego. Członkowie 
Konwentu z aprobatą przyjęli program działań Urzędu jeŜeli 
chodzi o drogi. Niestety drugi punkt zebrania dotyczący 
planów rozwojowych dróg krajowych na terenie woj. 
mazowieckiego, ,,wypadł” z programu, bowiem nikt z 
Generalnej Dyrekcji Dróg nie przybył na spotkanie. Jest to 
bardzo przykre. Świadczy to o tym, iŜ GDD nie widzi za 
stosowne współpracy z samorządami. JeŜeli przyjeŜdŜają 
burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast z całego 
województwa, a nikt z GDD- u nie ma czasu, aby się z nimi 
spotkać i przedstawić swoje zamierzenia, to moŜna nazwać 
taką sytuację tylko skandalem! Tak naprawdę Dyrekcja bez 
samorządów nie jest w stanie nic sama zrobić. Samorządy 
wykazują wielką wolę współpracy, angaŜują swoje środki, ale 
niestety odzewu z drugiej strony nie widać.  
* Kolejnym punktem spotkania był temat Kontraktu na  
lata 2001 - 2002. Nie wiadomo do końca jak właściwie 
wygląda sytuacja związana z Kontraktem, poniewaŜ na 
spotkanie nie przybył Marszałek Kuźmiuk, który miał go 
przedstawić. Został pilnie wezwany na posiedzenie Rady 
Ministrów, bowiem okazało się, Ŝe pojawiły się pewne 
nieścisłości dotyczące zakontraktowanych środków, które 
niestety mają być zmniejszone. To jak wyglądają 
zakontraktowane środki przedstawił dyrektor Mazowieckiego 
Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego 
Maciej Trzaskowski i tu nastąpiło rozczarowanie 
samorządów. Środki, którymi będzie dysponował Urząd 
Marszałkowski na realizację pomocy dla gmin na zadania, 
które muszą one realizować przy udziale środków rządowych, 
są po prostu symboliczne. Wszyscy tak naprawdę liczą na 
pieniądze pomocowe z Unii, jednak nie wiadomo kiedy te 
środki dotrą. Z kontraktu, który został podpisany chyba 
bardziej ze względów politycznych jak moŜliwości 
finansowych państwa, tak naprawdę nic nie wynika. Tak więc, 
na razie nie ma powodów, aby samorządy przyjmowały 
działania władz państwa z aplauzem.  
* Trzecim tematem był stan finansowy oświaty w tym 
zasady dysponowania środkami na inwestycje oświatowe. 

Obecny na spotkaniu wice kurator Cezary Pomarański skupił 
się głównie na inwestycjach oświatowych w r. b. i planowanej 
pomocy dla gmin na ten cel ze strony Kuratorium. Niestety 
nastąpiło kolejne wielkie rozczarowanie burmistrzów, wójtów 
i prezydentów miast! Środki na inwestycje oświatowe, które 
powinny być w budŜecie marszałkowskim najpierw były w 
budŜecie Wojewody Mazowieckiego. Ten zdąŜył je juŜ 
wstępnie podzielić i kiedy otrzymał je Urząd Marszałkowski, 
do gmin praktycznie dotarły juŜ pisma o ich przydzieleniu 
bądź, nie. W związku z tym Marszałek utrzymał w mocy 
podział dokonany przez Wojewodę i Kuratorium. Środki, 
które przydzielone zostały samorządom na inwestycje 
oświatowe okazały się symboliczne. Np. maksymalne dotacje 
na budowę gimnazjów wynoszą ok. 100 tys. zł. Jednak takich 
przypadków było niewiele. Generalnie są to dotacje rzędu 20 - 
30 tys. zł. Niektórzy wręcz się śmieli, Ŝe nawet na drzwi to nie 
wystarczy. W przypadku Mszczonowa jest to 70 tys. zł., a 
budowa gimnazjum kosztuje nas 6 mln 500 tys. zł. Więc 
proszę sobie wyobrazić co za te pieniądze moŜna wykonać! 
Sytuacja ta świadczy o tym, jak Rząd wywiązuje się ze swoich 
deklaracji. Zobowiązał się, Ŝe pokryje koszty budowy 
gimnazjów w 30 %. Wcześniej ustalono, Ŝe na budowę 
gimnazjów przeznaczona zostanie złotówka samorządowa i 
złotówka rządowa. Potem uznali, Ŝe przeszacowali swoje 
moŜliwości i zobowiązali się, Ŝe pokryją 30 % kosztów 
inwestycji. Teraz okazuje się, Ŝe nawet tego samorządy nie 
otrzymają.  
Drugim podpunktem w tym temacie była sprawa komisji 
oceniających pracę nauczycieli. Powstał problem odpłatności 
za te komisje, bowiem środki w Kuratorium są tak 
symboliczne za udział w nich, Ŝe nie wiadomo czy 
wytypowani do pracy w komisjach będą chcieli za środki tego 
rzędu pracować. Prawdopodobnie znowu gminy będą musiały 
dołoŜyć własne fundusze, jeŜeli będą chciały zwołać komisję 
w celu oceny pracy nauczyciela.  
W związku z takimi poczynaniami władz rządowych i 
wojewódzkich na zebraniu podjęte zostały dwie uchwały, 
które są w zasadzie wyrazem oburzenia gmin na temat 
sposobu podziału środków oraz wykorzystywania polityki w 
ich rozdziale. Następnie przesłane zostaną do Rady Ministrów 
i odpowiednich organów państwowych.  
 

notowała izabella kamieńska 
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Z MY ŚLĄ O BEZROBOTNYCH 
 

OD LIPCA W MSZCZONOWIE ROZPOCZ ĄŁ DZIAŁALNO ŚĆ  
OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI. BIURO OŚRODKA MIE ŚCI SIĘ W SIEDZIBIE 

MSZCZONOWSKIEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓZNYCH PRZY UL. śYRARDOWSKIEJ.  
 

FUNKCJĘ KOORDYNATORA DS. ZATRUDNIENIA PEŁNI BEATA SZNAJDER  
 

- Kto był inicjatorem powołania w Mszczonowie 
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości? 

Inicjatorami byli: Urząd Miasta w Mszczonowie, 
śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
oraz mszczonowski Cech Rzemiosł RóŜnych.  

- Jakie zadania stoją przed koordynatorem ds. 
zatrudnienia? 

- Kluczowym zadaniem jest pomoc ludziom bezrobotnym. 
Aby była skuteczna musi mieć wielowymiarową postać. Nie chcę, 
by Ośrodek spełniał rolę wyłącznie typowego pośrednictwa 
pracy. Jest to tylko jedno z jego zadań. Równolegle będziemy 
prowadzić kursy podnoszące kwalifikacje osób bezrobotnych, 
konsultacje, organizować spotkania przedsiębiorców, jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Działania Ośrodka muszą 
charakteryzować się duŜą elastycznością i zrozumieniem 
obecnego rynku pracy po to, aby stanowił dobrą bazę 
informacyjną  zarówno dla osób poszukujących pracy jak i tych, 
którzy ją oferują choć są w znacznej mniejszości. 
Kolejnym zadaniem Ośrodka  jest udzielanie preferencyjnych, 
niskooprocentowanych poŜyczek Są one udzielane osobom 
bezrobotnym na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób juŜ prowadzących 
własne przedsiębiorstwo.   
Oprócz w/w zadań, Ośrodek słuŜy odpłatnym dostępem do 
internetu. Dla dzieci i młodzieŜy z gimnazjum i szkół 
podstawowych naszej gminy  jest to cena preferencyjna – 1z, za 
godzinę. Biorąc pod uwagę, Ŝe niewiele osób posiada własny 
komputer, a jeszcze mniej dostęp do sieci uwaŜam  taką usługę za 
niezwykle waŜną.  

- Jak to wszystko wygląda od strony strukturalnej? 
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) w 
Mszczonowie działa w strukturach śyrardowskiego 
Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Opiera się na 
jego statucie i realizuje takie same zadania. W Mszczonowie 
działalność ta jest rozszerzona o współpracę z duŜymi 
przedsiębiorstwami zgromadzonymi w dzielnicy 
przemysłowej Mszczonowa oraz z małymi firmami nie 
zrzeszonymi i zrzeszonymi w mszczonowskim Cechu Rzemiosł 
RóŜnych. 

OWP podlega Zarządowi  śSWP, którego prezesem jest pan 
Marian CzyŜewski i v-ce prezesem pan Józef Grzegorz Kurek 
– Burmistrz Mszczonowa, oraz  ściśle współpracuje z 
Urzędem Miejskim w Mszczonowie.  Bezpośrednią kontrolę 
nad działalnością i rozwojem Ośrodka sprawuje pan Piotr 
Kurt – Dyrektor śSWP. 

- Czy sensowne jest tworzenie lokalnego biura pracy 
skoro w śyrardowie jest PUP? 

Jak juŜ mówiłam nasze zadania róŜnią się od zadań Urzędu 
Pracy. Są znacznie bardziej rozbudowane i ich realizacja 
przebiega w nieco innej atmosferze. 

Nawiązując jednak konkretnie do pytania panuje opinia 
niestety potwierdzona faktami, Ŝe w mszczonowskich firmach 
jest zatrudnionych więcej osób spoza miasta i gminy 
Mszczonów. Przyczyną takiego stanu rzeczy było 
prawdopodobnie zgłaszanie przez firmy ewentualnych miejsc 
pracy do PUP w śyrardowie, a w związku z tym zatrudnianie 
osób z tamtego rejonu. Teraz gdy powstał Ośrodek, który 
koordynuje zatrudnienie w Mszczonowie miejmy nadzieję, Ŝe 
proporcje zmienią się na korzyść dla osób z naszej gminy.  

- Na razie jest to początek działalności Ośrodka, ale czy 
juŜ zgłaszają się osoby  poszukujące pracy? 

Zainteresowanie jest bardzo duŜe. Zgłaszają się osoby o 
bardzo róŜnorodnym  przekroju wykształcenia, wieku czy 
doświadczenia zawodowego. Zarejestrowane w PUP z reguły 
od dawna bez prawa do zasiłku. Jednak przewaŜającą grupą 
są osoby młode z reguły absolwenci szkół średnich i wyŜszych 
oraz aktualni studenci. Za to bardziej bezradni wobec 
panującej, dość dramatycznej sytuacji na rynku pracy są 
bardzo zrezygnowane osoby w dojrzałym wieku. Często 
mówią, Ŝe ze względu na lata, nikt nawet nie chce rozpatrzyć 
ich aplikacji. Jest to bardzo przykre. 

- Czy pani zdaniem tego typu Ośrodek się sprawdzi? 
Powstał z takim załoŜeniem i bardzo bym chciała aby lokalna 
społeczność korzystała z naszego zaplecza informacyjnego i 
edukacyjnego. Celem Ośrodka jest pobudzenie do działania 
osób, które ze względu na brak zatrudnienia trwają w 
letargu. Wyjście do nich z propozycjami, które mogą zmienić 
ich aktualny stan zarówno psychiczny jak i finansowy. KaŜdy 
człowiek ma swoją godność i swoje ambicje, które jest trudno 
zaspokoić w obecnych czasach, a tym trudniej im mniej 
pomocy otrzymujemy z zewnątrz, od innych ludzi. 
Zapraszamy więc wszystkie firmy i instytucje do współpracy. 
Z pewnością wyniosą z niej korzyści zarówno bezrobotni jak i 
przedsiębiorstwa.  

- Jakie jest nastawienie firm do nowo powstałej 
jednostki? 

Firmy, które wiedzą juŜ o powstaniu Ośrodka są nastawione 
pozytywnie i wyraŜają chęć współpracy poprzez zgłaszanie 
do nas ofert wolnych miejsc pracy. PoniewaŜ OWP niedawno 
rozpoczął swoją działalność są równieŜ osoby i 
przedsiębiorstwa, które jeszcze nas nie znają, ale to wkrótce 
się zmieni. Okazuje się, Ŝe są równieŜ podmioty gospodarcze 
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zainteresowane współpracą z  innymi firmami na terenie 
naszego  miasta. 

- Co w najbliŜszym czasie planuje Ośrodek? 
JuŜ w sierpniu będzie realizowany program „Lato z 
komputerem 2001” na który serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci z gimnazjum i szkół podstawowych z naszej gminy. 
Uczestnicy kursu pod okiem doświadczonych wykładowców 

będą mogli zapoznać się ze środowiskiem Windows, 
wirtualnym światem Internetu, nowymi programami i grami. 

 

rozmawiała izabella kamińska 

 

  

 
 

LATO Z KOMPUTEREM - SIERPIEŃ 2001 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów  

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Mszczonowie. 

 „Lato z komputerem” to wspaniała zabawa, przyjemna nauka i niezapomniane wakacje.  

KaŜdy z uczestników:  

@ będzie dysponował samodzielnym stanowiskiem komputerowym, 
@ zapozna się z popularnym Środowiskiem Windows,  
@ pozna nieograniczone moŜliwości INTERNETU, 

Zapisy będą odbywały się codziennie o godz. 930 , w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Mszczonowie, ul. 
śyrardowska 4.  

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 8571199. 
UWAGA! Obowi ązuje waŜna legitymacja szkolna. 

 
 
 

Spotkanie radnych i członków Zarządu  Miasta z mieszkańcami gminy 

Mszczonów - Osuchów 22.05.2001r. 

 

 

„Nie jest źle, choć powinno być lepiej” 
 

 

Spotkanie radnych i członków 
Zarządu Miasta z mieszkańcami gminy, 
jakie odbyło się   w dniu  22 maja  w 
Osuchowie wbrew wcześniejszym obawom  
wzbudziło duŜe zainteresowanie. Do sali 
gimnastycznej osuchowskiego gimnazjum 
przybyło około 100 osób. Przywitał ich 
przewodniczący Rady Łukasz Koperski. 
Następnie wszyscy zebrani  uczcili minutą 
ciszy  pamięć  zmarłego  kilka dni wcześniej  
Edwarda Zabłockiego -radnego  z okręgu 
osuchwskiego. Następnie głos zabrał 
burmistrz Grzegorz Kurek. Przedstawił on  
pokrótce problemy  gminy,  jej stan 
gospodarczy, najnowsze inwestycje oraz 
przedsięwzięcia planowane do wykonania w 
najbliŜszym czasie.  Mieszkańcy  zarzucali 

mu, Ŝe tereny wiejskie są  zaniedbane 
inwestycyjnie w stosunku do dynamicznie 
rozwijającego się miasta. Burmistrz nie 
zgodził się z tym zarzutem. Na poparcie 
swego stanowiska przedstawił  konkretne 
dane. Na inwestycje na terenie wiejskim w 
tej kadencji  wydano około 10 milionów 
złotych, w tym samym czasie inwestycje 
miejskie pochłonęły  15 milionów złotych. 
To prawda, Ŝe istnieją tu pewne 
dysproporcje, ale trzeba jeszcze brać pod 
uwagę  to gdzie generowany jest dochód 
gminy- argumentował  burmistrz. Roczny 
wpływ z podatku rolnego to zaledwie 330 
tys. złotych, z tej kwoty z reguły 15 % jest 
umarzane, a same tylko koszty,  jakie gmina 
ponosi  w ciągu roku w związku z 

utrzymaniem oświetlenia ulicznego na 
terenie wiejskim to 500 tys.  złotych. 
Wynika z tego w jasny sposób, Ŝe miasto 
cały czas dotuje wieś i tak naprawdę to 
mszczonowianie powinni mieć pretensje do 
samorządu o czynienie prezentów  
mieszkańcom  podmszczonowskich  
wiosek. Jednak władze  gminy -  jak 
zaznaczył burmistrz -   mimo, Ŝe takie głosy 
teŜ da się słyszeć, nie  zamierzają zwolnić  
tempa  rozwoju   wiejskiej infrastruktury. 
Nadal utwardzane będą  kolejne odcinki 
dróg i  budowane  nowe wodociągi, a co 
warte zaznaczenia  dodatkowo  
przygotowane są jeszcze teraz projekty 
skanalizowania gminy. Burmistrza  
wspierali  obecni na  spotkaniu radni. 
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Przewodnicząca Komisji BudŜetowej 
Wanda Staniaszek powołując się na 
konkretne dane takŜe podkreślała, Ŝe środki 
spływające  do samorządowej  kasy z 
terenów   wiejskich gminy   są 
nieproporcjonalnie niskie w porównaniu z 
kosztami  inwestycji, jakie  są na nich 
prowadzone.  W dalszej części dyskusji  
wielu jej uczestników przyznało w końcu 
rację  burmistrzowi i radnym. Zabierający 
głos mieszkańcy  chwalili samorząd za 
dotychczasowe efekty  jego działalności.  
Widocznym   przykładem rozwoju  gminy  
jest chociaŜby to, iŜ juŜ blisko 80% 
gminnych dróg ma nawierzchnie  asfaltowe.  
Nie zmienia to jednak faktu, iŜ  nadal wiele 
rzeczy  pozostaje jeszcze do zrobienia.  
Mieszkańcy  Ouchowa chcieliby mieć 
uporządkowane centrum swej miejscowości. 
Brak jest kilku niezmiernie potrzebnych  
odcinków wodociągowych. Wiele 
problemów dostarcza takŜe  nieutwardzona 
droga  łącząca ZbiroŜę ze StrzyŜami. 
Kolejnym  punktem zapalnym, który  
wzbudzał  emocje na spotkaniu  jest brak 
stomatologa w poradni w Osuchowie. 
Burmistrz po wysłuchaniu  wszystkich 
uwag  zapewnił, Ŝe wszelkie braki 
inwestycyjne w miarę moŜliwości  
budŜetowych będą kolejno  załatwiane. 

JeŜeli zaś chodzi o pozyskanie stomatologa, 
to samorząd jest nawet w stanie  zapewnić 
mu mieszkanie, niestety nie moŜe nikogo 
wbrew jego woli przymusić do  
zamieszkania i podjęcia pracy w 
Osuchowie. Wszystko jednak wskazuje na 
to, Ŝe problem ze stomatologiem rozwiąŜe   
się sam na skutek  problemów ze 
znalezieniem pracy w Warszawie. Z czasem 
absolwenci wydziału stomatologicznego 
będą musieli szukać pracy poza stolicą i 
duŜymi miastami regionu, a wtedy  trafią 
takŜe do takich miejscowości jak  Osuchów.   

 Następny temat dyskusji dotyczył  
baraku oraz zniszczeń   w systemie  
melioracyjnym gminy.  Burmistrz 
tłumaczył, Ŝe kwestie melioracyjne nie leŜą 
w kompetencjach gminy. Zajmuje się tym 
Urząd Wojewódzki, aby  poczynił on jednak  
określone działania musi  otrzymać 
zgłoszenie od mieszkańców.  Podobnie jak z 
melioracją  wygląda równieŜ sprawa z  
siecią telekomunikacyjną. Planowaniem  i 
realizowaniem inwestycji telefonicznych 
zajmuje się nie samorząd, ale  
Telekomunikacja Polska S.A., której  
siedziba rejonowa znajduje się w 
śyrardowie.  
 Po wyczerpaniu tematów 
związanych z inwestycjami uczestnicy 

spotkania  zwrócili się  do władz miejskich  
z prośbą o udzielenie informacji odnośnie  
sytuacji szkoły w Bobrowcach. Burmistrz 
wraz z przewodniczącym Rady zapewnili 
zebranych,   Ŝe szkoła nadal będzie  działać 
i  póki co nie ma mowy o jej likwidowaniu. 
Faktem jednak pozostaje, iŜ  uczęszcza do 
niej coraz mniej dzieci. Z tego teŜ powodu 
od września w Bobrowcach nie będzie klasy 
„0”. Jak zaznaczył burmistrz -nie ma 
moŜliwości organizowania oddzielnej klasy 
dla dwóch osób. Dwójka sześciolatków z 
terenu wsi dowoŜona będzie do  szkoły w 
Osuchowie. Mieszkańcy  Bobrowiec są 
ponadto zaniepokojeni odejściem z pracy  
do gimnazjum w Mszczonowie 
dotychczasowego dyrektora szkoły pani 
Anny Rusinowskiej. Wraz z nią do 
Mszczonowa ma przejść większość kadry 
pedagogicznej z SP Bobrowce. 
Samorządowcy uspokajali mieszkańców,  iŜ 
to w niczym nie zmienia  sprawy szkoły w 
Bobrowcach. Obowiązkiem 
dotychczasowego dyrektora jest  
zapewnienie obsady nauczycielskiej  na 
nowy rok szkolny. Dopiero później  
obowiązki związane z kierowaniem 
placówką przejmie jego  następca.   

/pio/  

 

  

 

 
 

 
W DNIU  21 MAJA 2001 ROKU  ODSZEDŁ OD 

NAS NA ZAWSZE 
EDWARD ZABŁOCKI 

ZASŁUśONY DZIAŁACZ SAMORZĄDOWY 
RADNY DWÓCH KADENCJI 

1994-1998, 1998-2002. 
śYŁ Z LUDŹMI I DLA LUDZI 

NA ZAWSZE POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI 
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi,  

Burmistrzowie wraz z Zarządem Miasta oraz   

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.   
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W jednym z udzielonych ostatnio wywiadów burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 
stwierdził, Ŝe „w Mszczonowie  
nie blokuje się  dróg, ale 
wykorzystuje korzyści 
płynące z nich 
posiadania, a za 
zarobione dzięki 
nim pieniądze buduje 
się  nowe połączenia, tak by 
mieszkańcom  Ŝyło się  
wygodniej i ciszej”.   
Mszczonów rzeczywiście juŜ  od  
trzech kadencji co roku przeznacza na inwestycje około 
50% budŜetu.   Budowa dróg i chodników stanowi zwykle 
powaŜny odsetek całości wydatków inwestycyjnych gminy. 
Wystarczy tylko przypomnieć, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat 
władze miejskie Mszczonowa sfinansowały połoŜenie  25 
kilometrów nawierzchni asfaltowych  i wybudowanie  blisko 7 
kilometrów chodników. Wszystko to za łączną kwotę 5.5 miliona 
złotych. Szczególny pod tym względem okazał się rok 2000 
kiedy to  powstała około połowa tych wszystkich  inwestycji. Jak 
zapowiada burmistrz Kurek następne lata mają być pod tym 
względem jeszcze korzystniejsze, a to za przyczyną rozpoczęcia 
budowy obwodnicy miejskiej  i wiaduktu nad trasą katowicką. 

Mszczonów aspiruje do tego, aby stać się największym 
zintegrowanym centrum logistyczno-przemysłowym  w Polsce. 
Jednak ambitne plany mogą się powieść jedynie wtedy, gdy  
rozwiązane zostaną  problemy komunikacyjne  miasta. 
Wyprowadzenie ruchu tranzytowego TIR poza granice miasta 
jest koniecznością. Dzięki wydatnej pomocy ze strony  
miejscowych firm i Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych, 
która rozumie potrzebę wybudowania obwodnicy juŜ  niedługo 
stanie się to moŜliwe.   

Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe jeśli  rozpatruje się 
kwestie komunikacyjne trzeba mieć 

równieŜ na względzie kolej. Coraz 
liczniejsza grupa  

mszczonowskich inwestorów, 
dopomina się o  dostęp 

do bocznic 
kolejowych. Tu 

natomiast z pomocą 
przyszedł miastu  brytyjski 

developer EDC, który  wybudował 
juŜ duŜą bocznicę kolejową, a w 

najbliŜszym czasie  zapowiada 
rozpoczęcie  budowy  potęŜnego terminala, w którym 

odbywać się będzie  przeładunek towarów dla firm znajdujących 
się we  wschodniej dzielnicy przemysłowej.  Władze Miejskie 
chwalą za pomoc okazywaną w realizowaniu tych inwestycji  
dyrekcję PKP, dzięki której  moŜliwe jest  szybkie 
przezwycięŜenie wszystkich biurokratycznych barier.   

Marcin Letkiewicz 
 

 

Inwestycje drogowe zrealizowane w gminie Mszczonów w latach 1998-2000. 
 

 
INWESTYCJE 

DROGOWE 
ZREALIZOWANE W 

1998 R. 

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Piekary - 
Piekarowo - Lindów długości 4200 mb, szerokości 4,5 m (500m) 
i 3,5 m (3700m) (podbudowa z destruktu l O m, l warstwa masy 
grubości cm, odwodnienie) wraz z dokumentacją i nadzorem - 
486.113,17 zł 
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze we wsi 
Wygnanka długości 2200 mb, szerokości 3,5 m (tłuczniowa 10 
cm, l warstwa masy grubości 5 cm, odwodnienie) wraz z 
dokumentacją i nadzorem - 237.614,43 zł 
3. Wykonanie chodnika w Osuchowie z kostki brukowej grubości 
6 cm, wraz z odwodnieniem do studni chłonnej długość chodnika 
821,5 mb powierzchnia chodnika 1136,9 m2 wraz dokumentacją i 
nadzorem - 106.814,06 zł 
4. Wykonanie chodnika z kostki brukowej w alejkach parkowych 
oraz chodnika i parkingu przy ul. śyrardowskiej i Nowy Rynek 
pow. 982 ,28 m2 wraz z nadzorem - 76 182,24 zł 

5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Tańskiego, Ługowej 
i Zarachowicza wraz z podbudową tłuczniową dl. 922 mb szer. 
5,0 m pow. 4960 m2 wraz z nadzorem – 115.732,20zł 
6. Wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół Placu Nowy 
Rynek pow. 1230 m2 wraz z nadzorem - 61.809,62 zł 
7. Modernizacja chodnika oraz wykonanie parkingu w ul. 
Warszawskiej na odcinku od Placu Nowy Rynek do ul. 3-go Maja 
pow. 898 m2 wraz z nadzorem  -83.967,5zł 
8. Ustawienie krawęŜnika 15x30x100 na ławie betonowej z 
oporem w ul. Fabrycznej i Warszawskiej - dł. 661,5 mb - 35 
390,00zł 
9. Wykonanie podbudowy betonowej na poszerzeniu ul. 
Warszawskiej i ul. Fabrycznej gr. 15 cm z betonu B-7,5 - 
pow. 185 m2 - 5 938,50 zł 
10. Wykonanie nakładki bitumicznej z masy ZN gr. 4 cm w ul. 
Maklakiewicza pow.650m2 -8 833,50 zł 
11. Ustawienie krawęŜnika w ul. Maklakiewicza 15x30x100 na 
ławie betonowej z oporem dł.620 mb - 29 318,00 zł, 
12. Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Tarczyńskiej, 
Spółdzielczej z masy ZN er.  4cm. POWIERZCHNIA . 2600 m2 - 44 
233.80 zł 

Na skrzyŜowaniu 
 dróg 
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13. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Towarowej; 
nakładka bitumiczna z masy ZN 5 cm - 1500 m2 rowy 
odwadniające i oskarpowanie -68 m3 profilowanie poboczy -
460 m2 przepusty pod zjazdami o - 40 cm -20 mb -35 810,76 
zł 

 
INWESTYCJE 

ZREALIZOWANE 
W 1999 R. 

 
• modernizacja chodnika w ul. Fabrycznej (płyty chodnikowe- 
pow. 263 m2 , kwota 22835,19zł 
• powierzchniowe utrwalenie ul. Tarczyńskiej pow. 3500 m2 , 
kwota 27 713,00 zł 
• modernizacje skrzyŜowania ul. Tarczyńskiej, Maklakiewicza, 
Spółdzielczej „mini-rondo" (pow. kostki na betonie 175 m2, 
krawęŜnik 290 m) - kwota 40230,00 zł 
• remont ulicy Maklakiewicza pow. 4335 m2 (wyrównanie 
nawierzchni masą , nakładka bitumiczna gr. 4 cm wraz z 
regulacja urządzeń wraz z nadzorem) kwota -108749,27 zł 
• remont nawierzchni ulicy Tarczyńskiej, Spółdzielczej pow. 
6200 m2 (wyrównanie istniejącej nawierzchni, nakładka gr. 5 cm, 
regulacja urządzeń, część podbudowy tłuczniowej i krawęŜnik w 
ul. Spółdzielczej wraz z nadzorem) kwotą 243 716,3O zł 
• remont chodnika w ul. Maklakiewicza kostka betonowa na 
piasku - pow. 1737 m2 kwota. 134 494,08 zł 
• modernizacja chodnika w ul. Maklakiewicza kostka betonowa 
na piasku - pow. 1737 m2 kwota 1494,08 zł 
• remont chodnika w ul. Tysiąclecia pow. 106 m2 - 12 295 zł 
• wykonanie nakładki bitumicznej na drodze we wsi Sosnowica - 
2741 m2 - 49859 zł 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej we wsi Bobrowce dł.1499 
mb - 231470 zł 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej we wsi 
Małachowszczyzna-Olszewek dł. 700mb i Bronisławów 
Osuchowski dł. 400 mb - 191499 zł 
• Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze we wsi Pieńki 
Osuchowskie dł. 560 mb-64340 zł. 

 
INW ESTYCJE 

DROGOWE 
ZREALIZOWANE W 

ROKU 2000 

1) Droga Marianka-Bronislawów Mszczonowsid     
   - 477 605,99 zł 

Modernizacja drogi -utwardzenie nawierzchni z masy gr. 5 cm 
na podbudowie 
tłuczniowej gr. l O cm 
Marianka 1100 mb szer. 3,5 m 
Bronisławów 1135 mb szer. 3,5 m 
wraz z uzgodnieniami nadzorem, dokumentacją, pozwoleniem 

2) Droga Nowe Poręby   - 126 882,47 zł 
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie 
tłuczniowej gr. l O m wraz z zawałowaniem poboczy 
dł. 1100 mb szer. 3,5 m 

3) Droga Bronisławów Osuchowski      - 103 671,23 zł 
Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni drogi we wsi Lutkówka Kolonia - 
Bronisławów Osuchowski oraz Badowo Dańki -Badów 
Górny dł. 4000 mb pow. 18080 m2  _ 

4) Osiedle Kwiatowa „Tarczyńska"    - 429 645,87 zł 
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na 
podbudowie tłuczniowej wraz z 
krawęŜnikami na ulicach osiedlowych 

Spółdzielcza dł. 650     szer. 6,0 pow. 3900   -223413,87 
Targowa    dł. 279,5  szer. 5,0 pow. 1352,5 -81633 
Jaśminowa dł. 145+135 szer.5,0 pow. 1400  - 81633 
Wrzosowa dł. 145    szer. 5,0 pow. 725  - 4296zł6 

5) Wschodnia etap II      - 812 188,65 zł 
Wykonanie budowy ulicy dł. 835 mb szer. 7,0 m (na odcinku od 
ulicy Tarczyńskiej do ulicy Grójeckiej) .dostosowanej do ruchu 
cięŜkiego wraz z zabezpieczeniem linii energetycznych, 
projektami, nadzorami, oznakowaniem pionowym i poziomym, 
roboty geodezyjne. 
6) Modernizacja ulicy Sienkiewicza     - 100 859,86 zł 

Na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Tysiąclecia dł. 180 mb. 
Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy bitumicznej gr. 7 cm 
pow. 1220 m2 na podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm wraz z 
krawęŜnikami 360 mb. 
7) Budowa chodnika pow. 206 m2 przy ul. Tarczyńskiej   
- 20 393,41 zł 

z kostki brukowej na odcinku od ul. Maklakiewicza 
do ul. Wschodniej dł. 94,9 mb szer. 3,0 m wraz z 
nadzorem i dokumentacją 

8) Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej        - 37 445,54 zł 
Z kostki brukowej na odcinku od ul. Tarczyńskiej 
do ul. Wschodniej pow. 475,8 m2 dł. 246 mb wraz 
z nadzorem 

9) Budowa chodnika wraz z chodnikiem przy ul. 
 Sienkiewicza, Tysiąclecia- 107 107,69 zł 

Chodnik, parking i alejki przy fontannie z kostki brukowej 
pow. 1163 m2, na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 
Tysiąclecia. 

10) Budowa chodnika przy ul. Grójeckiej      - 81 678,46 zł 
z kostki brukowej dł. 650 mb pow. 1300 m2 
wraz z nadzorem na odcinku od ulicy 
Rawskiej do ul. Dworcowej 

11) Budowa chodnika przy ul. Wschodniej    - 26 930,66 zł 
Z kostki brukowej od ul. Spółdzielczej do ul. Tarczyńskiej 
pow. 442 m2 dł. 170 mb 

12) Nakładka bitumiczna na ul. Rolniczej –59.347 zł 
od ul. Ługowej do ul. Tarczyńskiej pow. 3750 m2 gr. 4 cm dł. 
536  

13) Sygnalizacja świetlna ul. Tarczyńska, Wschodnia -  
100975,18 

wraz z projektem, nadzorem i uzgodnieniami            
14) Modernizacja drogi Gąba, Budy Zasłona 

nawoŜenie pyłami drogi na odcinku 1600 mb –
10105,00zł 
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OBWIESZCZENIE ZARZ ĄDU MIASTA MSZCZONOWA  
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 marca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 415) 
zawiadamiam, Ŝe w dniu 25 lipca 2001 roku o godz. 9.00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której 
przedmiotem będzie uchwalenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszczonów obejmującej działki o 
nr ew. 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,160, 161, 162, 164, 165,171, 172, 173, 174, 175, 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188, 
189, 191,192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 1397, 1398, 1399, 1400/1, 1400/2, 1414 z przeznaczeniem pod tereny 
komunikacji drogowej -obwodnica miasta Mszczonowa 

 
Przewodniczący Zarządu Miasta 

mgr inŜ. Józef Grzegorz Kurek 
 

 

 

POMOC dla POGORZELCÓW  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek w imieniu władz samorządowych zwracają się z apelem 
do ludzi dobrej woli o okazanie pomocy rodzinie państwa  Teresy i Jana Krysińskich zam. w Mszczonowie  przy ul. Bagno. Dom i dobytek 

rodziny w maju br. uległ spaleniu. 

 
Mile widziana pomoc w postaci materiałów budowlanych, wyposaŜenia  domowego, pieniędzy i innych rzeczy.  Osoby zainteresowane  udzieleniem  
wsparcia  proszone są  o kontakt z Mszczonowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 857 12 73 lub bezpośrednio z przewodniczącym RM Łukaszem 

Koperskim – 857 1742 i burmistrzem Grzegorzem Kurkiem  857 1689. 
 

Władze samorządowe pragną jednocześnie gorąco podziękować wszystkim, którzy juŜ do tej pory zainteresowali się sytuacją rodziny 

Krysi ńskich.  Pełna listę ofiarodawców opublikujemy w następnym numerze naszego pisma. 

 

31 maja burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek odebrał z rąk Marszałka Sejmu RP Macieja PłaŜyńskiego pamiątkowy 
dyplom z tytułu umieszczenia gminy Mszczonów na liście STU NAJBARDZIEJ PRZEDSIĘBIORCZYCH MIAST I GMIN 
KRAJU. Honorowa gala, w której udział wzięli prezydenci, burmistrzowie i wójtowie najlepszych polskich miast i gmin miała 
miejsce w redakcji dziennika ,,Rzeczpospolita”. Gazeta co roku publikuje na swoich łamach ,,ZŁOTĄ SETKĘ”. Ranking 
przeprowadzony został przez niezaleŜne Centrum Badań Regionalnych. Niewątpliwy wpływ na wyró Ŝnienie Mszczonowa 
miało pozyskanie przez miasto duŜych inwestorów zewnętrznych, budowa kolejnych zakładów pracy i konsekwentnie 
realizowana rozbudowa miejskiej infrastruktury.  
 
 

MSZCZONÓW NA 26 MIEJSCU W POLSCE 
 
 
O to, co było głównym kryterium 
rankingu w tej edycji ,,ZŁOTEJ SETKI” 
zapytaliśmy burmistrza Grzegorza 
Kurka.  
- Centrum Badań Regionalnych przy 
tworzeniu rankingu ,,ZŁOTEJ SETKI” 
najbardziej dynamicznych gmin w Polsce za 
rok 2000, wzięło pod uwagę ilość 
zrealizowanych inwestycji lokalnych w 
przeliczeniu na jednego mieszkańca za 
ostatnie trzy lata, czyli od roku 1998 do roku 
2000. Muszę przyznać, Ŝe jestem bardzo 
zadowolony bowiem nasza gmina znalazła 
się na 26 pozycji na liście stu najlepszych 

gmin w Polsce, co oznacza, Ŝe na ponad dwa 
tysiące pięćset gmin w kraju wydaliśmy 
naprawdę bardzo duŜo środków na 
inwestycje lokalne, czyli na -drogi, 
wodociągi, kanalizację i oświatę oraz inne 
inwestycje, które słuŜą mieszkańcom. 
Znaleźć się na 26 miejscu w kraju, jeŜeli 
chodzi o wielkość pieniędzy przeznaczonych 
bezpośrednio na to, Ŝeby korzystali z nich 
mieszkańcy, jest chyba wspaniałym 
osiągnięciem, dlatego teŜ uwaŜam, Ŝe te 
pieniądze, które u nas w budŜecie powstały 
i, które cały czas pomnaŜamy, są sen-  
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sensownie i efektywnie wydawane. Skoro co 
roku ponad połowa budŜetu przeznaczana 
jest na inwestycje to oznacza, Ŝe gmina 
dobrze się rządzi. 26 miejsce to naprawdę 
duŜy sukces tym bardziej, Ŝe  wcześniej 
Mszczonów nie liczył się w Ŝadnych 
rankingach.  
- Czy pieniądze rok rocznie wydawane na 
inwestycje wspierane były jakimiś 
kredytami, poŜyczkami itp. czy teŜ 
pochodziły tylko i wyłącznie z budŜetu 
gminy? 
- Brane były pod uwagę wszystkie środki, 
które gmina przeznaczyła na inwestycje, 
czyli środki własne, kredyty, poŜyczki i 
obligacje. Nie jesteśmy jedyną gminą, która 
korzysta z kredytów. KaŜda gmina wśród tej 
setki korzysta z tej formy finansowania. Nie 
ma takiej moŜliwości, Ŝeby gmina nie 
musiała korzystać ze środków z zewnątrz.   
 

 
 
- Na jakiego typu inwestycje zostały 
przeznaczone największe środki? 
- W naszym przypadku są to trzy dziedziny: 
oświata, w tym budowa Hali Sportowej, 
rozbudowa szkoły podstawowej w 
Mszczonowie, budowa sali gimnastycznej i 

rozbudowa szkoły w Osuchowie. Kolejną 
duŜą pozycją jest kanalizacja. Następne to 
wodociągi i drogi.  
- Jakie gminy, z naszego regionu, 
wyprzedziły gminę Mszczonów? 
- W woj. mazowieckim uplasowaliśmy się w 
ścisłej czołówce - trzecie miejsce. Najlepszą 
gminą w naszym województwie jest 
Warszawa Białołęka. Jednak nie moŜemy się 
porównywać z taką gminą. Wyprzedziliśmy 
min. gminę Raszyn i Nadarzyn, Przed nami 
była tylko Podkowa Leśna, ale trudno z tym 
miastem rywalizować. Wiadomo, Ŝe od 
zarania jest bogate. Tak więc, w woj. 
mazowieckim jesteśmy liderami, jeŜeli 
chodzi o gminy nie z aglomeracji 
warszawskiej, gdzie działa duŜo podmiotów 
gospodarczych, a do tego udziały gmin w 
podatkach są duŜo wyŜsze niŜ u nas.  
- Na co w tym roku gmina wyda najwięcej 
środków? 
- Zdecydowanie na oświatę, myślę tu o 
budowanym w mieście gimnazjum, bowiem 
chcemy aby placówka ta zaczęła 
funkcjonować juŜ od września b. r.  

rozmawiała izabella kamińska   

 
 

FORUM   SAMORZĄDOWE  
 
Jeśli coś Państwa interesuje lub bulwersuje, jeŜeli się z czymś nie  zgadzacie, a moŜe wręcz przeciwnie  popieracie określone działania  - 
napiszcie o tym  do redakcji Merkuriusza. Na wszystkie  pytania  odpowiadać będą Państwu  na łamach  naszego samorządowego 
informatora: przewodniczący Rady Miejskiej – Łukasz Koperski  lub  burmistrz miasta  Józef Grzegorz Kurek. Listy, które napłyną  do 
redakcji niekoniecznie  muszą być podpisane, jeśli wolicie Państwo zachować anonimowość uszanujemy to. KaŜdy  sygnał potraktowany  
przez nas zostanie bardzo powaŜnie. 

Czekamy na  LISTY  
Redakcja MM  

Adres- Urząd Miejski  ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

 
* Czytelnicy piszą * Czytelnicy piszą * Czytelnicy piszą * Czytelnicy piszą * 
 
Piszę do redakcji .poniewaŜ zachęcaliście czytelników do 

opisywania tego „co nas boli". Jest to sprawa oddanych niedawno 
do uŜytkowania murowanych garaŜy przy ulicy Północnej w 
Mszczonowie. 

GaraŜe zostały oddane przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
bez utwardzonych i odpowiednio wypoziomowanych podjazdów. 
Rezultat tej decyzji widać „gołym okiem". Po ostatnich opadach, 
w szczególności w środkowym „boksie" jest jedna wielka kałuŜa 
wody. Po wykopanych garaŜach została  na środku placu glina, 
która nie przepuszcza wody. Część właścicieli garaŜy zrobiło 
podjazdy, pozostali „wyczekują", tym samym sytuacja tego co 
ma podjazd nie ulega zmianie na lepsze, poniewaŜ wymaga to 
ujednolicenia działań, wypoziomowania terenu. 

W związku z powyŜszym pytam się, gdzie są władze 
miasta, jak moŜna patrzeć z boku na tak oddaną inwestycję 
budowlaną? Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiada: 
„macie to co chcieliście", są na to odpowiednie dokumenty, 
podpisane umowy. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej na 
zebraniu wstępnym z pierwszymi uŜytkownikami garaŜy uległ 

perswazji jednej, przyszłej właścicielki garaŜu, stwierdzającej, Ŝe 
sami właściciele, tanim kosztem zrobią podjazdy do garaŜy. W 
sytuacji gospodarczej jaką mamy w kraju, pogłębiającej się 
biedzie, kaŜdy musi liczyć się z wydatkami, dlatego i uczestnicy 
zebrania ulegli tej perswazji., mieszkańcy Mszczonowa nie są 
bogaci! Rezultat braku wyobraźni widać „gołym okiem". Nie 
bardzo moŜna liczyć na zorganizowanie się właścicieli garaŜy, 
brak porozumienia i więzi między ludźmi uniemoŜliwia 
„opanowanie" tematu odpowiedniego jednolitego 
zagospodarowania terenu między garaŜami! 
Zaistniała sytuacja świadczy o nas wszystkich! Zostali 
ośmieszeni i wykpieni właściciele garaŜy takŜe Zarząd 
Spółdzielni (choć zgodnie z dokumentami jest w porządku), nie 
potrafił jednak wytłumaczyć uczestnikom zebrania, Ŝe to co 
proponują nie ma racji bytu! My jesteśmy mieszkańcami Msz
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Mszczonowa, chcielibyśmy być dumni z naszego miasta, 

tak jak jest dumny z osiągnięć gospodarczych Burmistrz 
Mszczonowa wraz z Zarządem Rady Miasta. Prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej jest takŜe radnym w Gminie, czy moŜe być dumny z 
tego co dzieje się w oddanym do uŜytkowania obiekcie? UwaŜam, 
Ŝe nie jest to powód do dumy, lecz okazja do ośmieszenia i kpiny! 

Pragnę zachować anonimowość, oczekuję odpowiedzi. 
    

* Odpowiedź * Odpowiedź * Odpowiedź * Odpowiedź * Odpowiedź* 
 

Zgodnie z załoŜeniami Forum Samorządowego po 
otrzymaniu  powyŜszego listu  zwróciliśmy się z prośbami o 
wyjaśnienie sprawy do właściwych decydentów.  Tym razem  
zarzuty  naszej czytelniczki  dotyczyły  władz miejskich 
reprezentowanych przez  burmistrza  Grzegorza Kurka i  władz 
spółdzielni mieszkaniowej, którym przewodniczy  prezes Wojciech 
Horbot.   

Burmistrz Kurek   skomentował całą sprawę w kilku 
słowach:  
„ Budowa garaŜy na osiedlu Dworcowa III nie była inwestycją 
gminną i władze samorządowe nie mogą za nią odpowiadać. 
Niezręcznie byłoby mi równieŜ  komentować całą sprawę, gdyŜ  
osobą  właściwą do udzielenia odpowiedzi Czytelniczce 
Merkuriusza jest  prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wojciech 
Horbot”.  

Prezes Wojciech Horbot  po przedstawieniu mu zarzutów 
Czytelniczki przekazał  do redakcji następującą odpowiedź. 

* * *   
W liście skierowanym do Merkuriusza Mszczonowskiego 

Czytelniczka  sama sobie udziela  odpowiedzi. Rzeczywiście władze 
Spółdzielni formalnie „są w tej sprawie w porządku”, gdyŜ  
wszelkie szczegóły   związane  z tą inwestycją były wcześniej 
omawiane i  zatwierdzane  przez ogół  mieszkańców 
zainteresowanych budową garaŜy. Nie mogę  jednak stwierdzić, 
abyśmy byli  zadowoleni z  efektu  tych uzgodnień. Wykonawca 
prac budowlanych  chciał  zapewnić nam  pełen pakiet usług  i 

wyposaŜyć garaŜe nie tylko w podjazdy, ale takŜe w uchylne drzwi 
wjazdowe, wewnętrzną instalację elektryczną i wiele innych 
atrakcyjnych udogodnień.  Proponowane przez niego ceny były 
bardzo korzystne. Niestety ze względu na pseudooszczędności  nie 
udało się  przeforsować w pełni jego oferty. Teraz mieszkańcy juŜ 
na własny koszt i co naleŜy zaznaczyć z reguły o wiele wyŜszy  
wprowadzają te rozwiązania. KaŜdy uŜywa jednak innego materiału 
i  innych technik. GaraŜowe osiedle traci tym samym jednolity 
wygląd i staje się nieestetyczne.  Szkoda jest tym większa, Ŝe jak juŜ  
wcześniej wspomniałem wybrany przez mieszkańców wykonawca 
oferował naprawdę tanie usługi i  z powziętych na siebie 
zobowiązań wywiązywał się w sposób szalenie solidny.  Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, Ŝe przy budowie kolejnej partii garaŜy 
mieszkańcy nie dadzą się juŜ ponieść emocjom i  nauczeni 
przykładem sąsiadów  racjonalniej podejdą do sprawy.   

Nawiązując natomiast do zarzutów  Czytelniczki pod adresem 
władz miejskich to nie uwaŜam, aby naleŜało oczekiwać na  
uporządkowanie  sprawy garaŜy  przy wykorzystaniu funduszy z 
budŜetu gminy. Samorząd jest powołany do  rozwiązywania 
kwestii ogólnogminnych i  angaŜuje się w inwestycje 
uŜyteczności publicznej. Ani Rada, ani teŜ Zarząd Miasta  nie 
mogą podejmować decyzji o   inwestowaniu  środków 
finansowych w wyposaŜanie prywatnych garaŜy. 

Z  powaŜaniem 
Prezes Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Wojciech Horbot. 
 
 
 

Pną  się mury 

 

 W szybkim tempie posuwa się budowa gimnazjum miejskiego. 
Rozpoczęło  się juŜ zadaszanie  szkoły i kładzenie ozdobnych 
tynków elewacyjnych. Prowadzone są takŜe prace 
wykończeniowe wewnątrz  obiektu. Firma MIRBUD BIS, która 
realizuje budowę sprawnie radzi sobie z powierzoną jej 
inwestycją. 

Mszczonowskie gimnazjum ma trzy kondygnacje. Na 
dwóch pierwszych kondygnacjach znajdzie się 21 pracowni z 
zapleczami, natomiast na trzeciej zaprojektowano duŜą 
wielofunkcyjną salę z przeszklonym dachem. W sumie budynek 
szkoły  ma blisko 3000 m2 powierzchni uŜytkowej. Autorkami 
projektu gimnazjum są  panie - Katarzyna Wrońska  i  Ewa 
Grzesiak, natomiast  nadzór nad  realizacją inwestycji sprawuje  
Eligiusz Łukasiewicz. 

Władze samorządowe Mszczonowa, czynią starania, aby 
Gimnazjum mogło przyjąć pierwszych uczniów juŜ we wrześniu  
br.  Inwestycja ta jest olbrzymim wyzwaniem dla gminy 
Mszczonów. Całkowity koszt wybudowania szkoły wyniesie 
sześć milionów złotych. Jest to kwota przekraczająca  30 % 
rocznego budŜetu miejskiego. Dla porównania  moŜna jeszcze  
podać, Ŝe jest to równieŜ suma podobna do tej, jaką w ubiegłym 
roku w gminie Mszczonów wydano na utrzymanie wszystkich 
placówek oświatowych.   

Gimnazjum będzie częścią składową przyszłego 
nowoczesnego  kompleksu szkolnego, w skład którego oprócz 
niego wchodzić jeszcze będą- szkoła podstawowa, hala  sportowa 
i miejska pływalnia, która prawdopodobnie powstanie juŜ na 
przełomie 2002/03 r. 

Jako ciekawostkę moŜna przypomnieć, Ŝe  przez pewien czas  
nadzór nad placem budowy gimnazjum sprawowali saperzy 
Wprowadzenie nadzoru saperskiego okazało się konieczne po 
tym jak  pod koniec   września w jednym z wykopów 
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budowlanych  znaleziono  pociski haubiczne z czasów II 
wojny światowej.  Pociski  te były pamiątką  po  Ŝołnierzach 
Wehrmachtu, którzy  stacjonowali podczas okupacji  w  stojącej 
po sąsiedzku  starej szkole podstawowej. A swoją drogą - kto wie 
co jeszcze kryć moŜe  okoliczna ziemia? Pozostaje tylko mieć 
nadzieję, Ŝe budowlańcy nie natkną się juŜ na  Ŝadne wybuchowe   
niespodzianki, ani teraz w trakcie budowy  gimnazjum, ani 
podczas zaplanowanej na rok przyszły  budowie przyszkolnej  
pływalni. Z gimnazjum wiąŜe się jeszcze jedna „wybuchowa”  
historia.  Los  bardzo często bywa przewrotny i tak się właśnie 
stało  tym razem.  Ozdobna  gilza, w jakiej umieszczono akt 

erekcyjny  gimnazjum  /wmurowania dokonano w dniu 11 
listopada 2000 roku/ wykonana została z  łuski po pocisku 
artyleryjskim, który wystrzelony został w czasie wojny  w 
kierunku Mszczonowa.  Czy to nie dziwne, Ŝe  to co przed 
dziesiątkami lat przyczyniło się  do niszczenia miasta teraz stało 
się symbolem jego rozbudowy?   

Marcin Letkiewicz 
 
 
 

  
 

Poradzić 
sobie 

z problemem 
 
Od połowy czerwca  w 

Mszczonowie uruchomiono -Rodzinny Klub 

Abstynenta oraz  punkt konsultacyjny dla 
osób, które   zetknęły się z  problemem 
alkoholowym. W tworzenie Klubu na terenie 
Mszczonowa zaangaŜowało się  Powiatowe 
Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich z 
śyrardowa. Będzie ono jednak dąŜyć  do jak 
najszybszego usamodzielnienia się  
mszczonowskiej placówki, tak, aby mogła 
ona działać w oparciu o własnych  
wolontariuszy.  Wszyscy, którzy zechcą 
skorzystać z fachowej pomocy, jaką  oferują 

klub i punkt konsultacyjny  mogą w kaŜdy 
wtorek i piątek  od godziny 17.00  spotykać 
się z przedstawicielami  stowarzyszenia w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy 
ulicy Grójeckiej 45.  

/pio/ 
 
 

 
 

Alkoholu niepełnoletnim nie podajemy 
 
 

 

 
 

Nagrodzona praca Natalii Syndybał – klasa IV C 
SP w Mszczonowie 

 
W Mszczonowie rozstrzygnięto  konkurs plastyczny na 

plakat  pt.- „Niepełnoletnim  alkoholu nie podajemy”. 
Pomysłodawcą i  organizatorem konkursu była Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Zdecydowany sukces w  
zaproponowanej   uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
rywalizacji odniosła młodzieŜ  z dwóch szkół odstawowych –
Osuchowa i Mszczonowa. Trzy  równorzędne pierwsze miejsca  
przyznano:  pracom  zbiorowym  uczniów klas Ia i Ib Gimnazjum w 
Osuchowie oraz Natalii Syndybał z klasy IV c SP w Mszczonowie. 
Dwa drugie miejsca przypadły-  Pawłowi  Bednarkowi  z klasy  V 

Szkoły Podstawowej w Osuchowie i Paulinie Kiejrys z klasy Vid Sp 
w Mszczonowie, zaś aŜ pięć   trzecich  miejsc zajęły kolejno – 
Dorota Zaniewska /klasa I Gimnazjum w Osuchowie/, Aneta 
Kwaczyńska / równieŜ klasa I Gimnazjum w Osuchowie/,   Wioletta 
Maciszewska /klasa VI SP w Osuchowie/,  Agata Sutkowska  /takŜe 
klasa VI SP w Osuchowie/ i Daniel Lasoń /klasa V SP w 
Mszczonowie/.  

Jak nas poinformowała sekretarz  komisji  pani  Barbara 
Ciszewska  nagrodzone prace  zostaną wywieszone w wybranych 
sklepach na terenie gminy lub  w przyszłej siedzibie powstałego 
niedawno  w Mszczonowie  -Rodzinnego Klubu Abstynenta.  

/pio/ 

WYNIKI KONKURSU: 
 

I miejsca –  
- praca zbiorowa uczniów klasy I a Gimnazjum w Osuchowie 

/Maria Słojewska, Milena Ołdakowska, Ewelina Kopera, Agata 
Jurczak/, 

- praca zbiorowa uczniów klasy I b Gimnazjum w Osuchowie 
/Katarzyna Stolarska, Paulina Obrębska, Wioletta Tadzik, 
Agnieszka Szyszko/, 

- Natalia Syndybał klasa IV c SP w Mszczonowie.  
II miejsce 

- Paweł Bednarek  /klasa VI SP w Osuchowie/, 
- Paulina Kiejrys /klasa VId SP w Mszczonowie/. 

III miejsca  
- Dorota Zaniewska  /klasa I Gimnazjum w Osuchowie/,  
- Aneta Kwaczyńska /klasa I Gimnazjum w Osuchowie/,  
- Wioletta Maciszewska /klasa VI SP w Osuchowie/,  
- Agata Sutkowska  /klasa VI SP w Osuchowie/, 
- Daniel Lasoń /klasa V SP w Mszczonowie/.  
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Koniak na 
dowód osobisty 

 
 
Od 28 czerwca nie wolno popijać napojów wyskokowych na 
ulicach, placach i w parkach. Nie przestrzegającym tego zakazu 
grozi grzywna od 20 zł do 5 tys. zł. 
Pochodząca z 1982 r. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez 19 lat doczekała się 17 
nowelizacji. Tę najnowszą Sejm uchwalił 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. nr 60, poz. 610). Dla blisko 40 zmian przewidziano 
cztery okresy dostosowawcze. 

Od 28 czerwca  weszły  w Ŝycie przepisy dotyczące zezwoleń na 
obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Po raz pierwszy jasno i 
precyzyjnie mówi się, o jaką działalność chodzi, tj. zakup 
towarów wyskokowych w celu dalszej odsprzedaŜy firmom 
dysponującym odpowiednimi zezwoleniami. 

Do tej pory zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego 
leŜały w wyłącznej gestii ministra gospodarki, teraz część 
jego kompetencji przejął marszałek województwa. On wydaje 
zezwolenia na napoje o zawartości do 18 proc. alkoholu. 
Najmocniejsze napitki (powyŜej 18 proc.) pozostały w 
dyspozycji ministra gospodarki. 

Za otrzymane zezwolenia zainteresowani muszą płacić: 
równowartość 1000 euro według kursu kupna walut obcych NBP 
z dnia dokonywania wpłaty. Opłatę tę podwyŜsza się w 
zaleŜności od wartości sprzedaŜy hurtowej danego przed 
siębiorstwa z poprzedniego roku, czyli im więcej, tym droŜej. I 
tak, powyŜej 25 tys. euro — opłata   wzrasta o 50 proc., powyŜej 
50 tys. euro  o 100 proc., powyŜej 100  tys. euro  o 200 proc., 
powyŜej 200 tys. euro  o 300 proc. TakŜe od 28 czerwca zaczął 
obowiązywać jeden z aktów wykonawczych do ustawy (Dz. U. 
nr 60, ( poz. 614), traktujący właśnie o obrocie hurtowym 
napojami alkoholowymi. Minister gospodarki podał, jakie 

dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o wydanie 
zezwolenia na sprzedaŜ hurtową. Są trzy rodzaje formularzy w 
zaleŜności od tego, o jak mocny trunek chodzi (ich wzory są 
załącznikami do rozporządzenia). Do wniosku trzeba dołączyć 10 
dokumentów, m.in.: odpis z rejestru przedsiębiorców, 
zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS o braku zaległości w 
płatnościach, potwierdzenie wniesienia opłaty. Do czasu 
rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym osoby fizyczne 
dołączają do wniosku zaświadczenie o wpisie do ewidencji i 
działalności gospodarczej, a pozostali przedsiębiorcy — odpis z 
właściwego rejestru sądowego. 
Nowe przepisy stanowią teŜ, Ŝe gminy mogą pobierać opłaty za 
zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spoŜycia na miejscu lub poza 
miejscem sprzedaŜy. Ostateczna roczna kwota zaleŜy od 
procentowej zawartości alkoholu w danym napoju: równowartość 
125 euro — przy sprzedaŜy napojów zawierających do 18 proc. 
alkoholu, i 500 euro — za napoje powyŜej 18 proc. Opłaty te 
mogą wzrosnąć nawet o 500 proc., wszystko zaleŜy od wartości 
sprzedaŜy z roku poprzedniego. 

Od teraz  nie wolno spoŜywać napojów wyskokowych na ulicach 
placach i w parkach (z wyjątkiem miejsc specjalnie do tego 
wyznaczonych), a sprzedawcom wolno zaŜądać okazania 
dowodu klientowi, który nie wygląda na pełnoletniego. 
Dla tych, co będą popijać w miejscach objętych zakazem, ustawa 
przewiduje grzywnę od 20 zł do 5 tys. zł. 
Wszystkie zezwolenia wydane na obrót hurtowy napojami alko-
holowymi udzielone przez ministra gospodarki przed wejściem w 
Ŝycie noweli pozostają w mocy do czasu upływu terminu ich 
waŜności. 
Pozostałe nowe przepisy wejdą w Ŝycie w następujących termi-
nach: 14 września (reklama, sponsoring, promocja); l stycznia 
2002 r. (zakaz reklamy i promocji przedsiębiorcy, który w swoim 
wizerunku reklamowym wykorzystuje nazwę, znak towarowy 
itp. związane z alkoholem); 14 czerwca 2002 r. (definicja napoju 
alkoholowego). 
 
Agata Łukaszewicz 
Rzeczpospolita 
Nr149 z 28.06.2001r.  

 
 

Zbiórka na rzecz szpitala  
 

Potrzebujący potrzebującym  
 
 
 

Rada i Urząd Miejski w Mszczonowie wraz z sołtysami  podmszczonowskich wsi  przeprowadzili na terenie gminy zbiórkę 
darów  na rzecz Ŝyrardowskiego szpitala, który  juŜ od dłuŜszego czasu boryka się z powaŜnymi  problemami finansowymi. W sumie 
podczas akcji zebrano  ponad 10 ton owoców i warzyw, blisko 250 kg innych produktów spoŜywczych, a takŜe   665 złotych w 
gotówce. Całkowita wartość  darów wyniosła  około  4 000 złotych.   Pomysłodawca  zbiórki –przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski nie ukrywa, Ŝe jest zaskoczony ofiarnością  mieszkańców gminy.  NaleŜy pamiętać, Ŝe rolnictwo równieŜ przeŜywa 
teraz cięŜkie chwile, tak więc w pewnym sensie „to potrzebujący  pomagali potrzebującym”. Powodzenie akcji skłania do  
zastanowienia się nad tym, czy nie uczynić ją cykliczną, choć  tak naprawdę to Ŝenujące, iŜ tego typu  zbiórki są w ogóle potrzebne. 
CzyŜ  nie po to płacimy podatki, aby ................?  To pytanie słyszy się tak często, Ŝe aŜ  szkoda je kończyć.  

JeŜeli sytuacja gospodarcza w naszym kraju nie ulegnie szybkiej i zdecydowanej poprawie to moŜe jutro pójdziemy jeszcze 
dalej i będziemy obowiązkowo zbierać jajka dla nauczycieli,  wspomagać  policję ochotnikami /moŜe znowu ORMO?/, a dla armii 
zamiast  kupna samolotu wielozadaniowego  zorganizujemy  zaciąg kosynierów.  

M.L. 
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Lista  osób, które wsparły akcję zbiórki produktów spoŜywczych 
 i pieniędzy na rzecz  szpitala w śyrardowie: 

 
1.  Dariusz 

Truszkowski, 
2. Zbigniew Suplewski, 
3. Sławomir 

Mroczkiewicz, 
4. Tomasz Ręgowski, 
5. Tadeusz Federowicz, 
6. Dariusz Zieliński, 
7. Zygmunt Olborski, 
8. Jerzy Olborski,  
9. Cezary 

Mroczkiewicz,  
10. Leszek Kwiatkowski,  
11. Jarosław Wieteska,  
12. Dariusz Gronkiewicz,  
13. Zbigniew 

Gronkiewicz,  
14. Andrzej Kowalczyk,  
15. Maria Rusinowska,  
16. Stanisław Makowski,  
17. Mieczysław 

Makowski,  
18. Waldemar 

Kaźmierczak,  
19. Wojciech 

Krzemiński,  
20. Ryszard 

Kaźmierczak,  
21. Jan Smulski,  
22. Adam Melon,  
23. Zbigniew Kołacz,  
24. Jerzy Siniarski, 
25. Jan Melon,      
26. Marian Drzewiecki,       
27. Stanisław Sadowski,  
28. Ireneusz Bogumił,  
29. Bronisław Badowski, 
30. Krzysztof 

Kiełczewski, 
31. Mirosław Stelmasiak, 
32. Andrzej Ciećwierski,  

33. Małgorzata Draniak, 
34. Eligiusz Oskiera , 
35. Sławomir Ciećwierski, 
36. Leszek Stelmach , 
37. Kazimierz Tomaszewski, 
38. Tadeusz Mikołajczyk, 
39. Grzegorz Kubiak, 
40. Bronisław Szymański, 
41. Mieczysław Tomaszkiewicz, 
42. Stanisława Jasińska, 
43.Guciewski, 
44. Helena Woźnicka, 
45. Kazimierz Woźnicki, 
46. Janina Czaplarska, 
47. Robert Antolak, 
48. Jan Taras, 
49. Tadeusz Bednarek, 
50. Zbigniew Badnarek, 
51. Władysław Szymański, 
52. Ewa Szymańska, 
53. Adolf Wiśniewski, 
54. Zofia Szymańska, 
55. Teresa Poświata, 
56. Stefan i Maria Gala, 
57. Zofia Gaik, 
58. Andrzej i GraŜyna Frelik, 
59. Jan Augustowicz, 
60. Irena Szczepanik, 
61. Jan Poświata, 
62. Halina Emeschajmer, 
63. Janina i Wacław Poświata, 
64. Urszula i Zygmunt Gala, 
65. ElŜbieta Szczepańska, 
66. Marcin Szczepański, 

67. Adam Sielski, 
68. Stanisław Popławski, 
69. Jerzy Markus, 
70. Mieczysław Lewicki, 
71. Zbigniew Wolny,  
72. Stanisław Wiechowski, 
73. Renata Siwiec, 

74. Krystyna Szymańska, 
75. Marian Jurczak, 
76. Wojciech Boczkowski, 
77. GraŜyna Tonev, 
78. Jerzy NaroŜny, 
79. Irena Dąbrowska, 
80. Alojzy Laskowski, 
81. Karol Wieszczycki, 
82. Janusz Olborski, 
83. Józef Obłąkowski, 
84. Antoni Matyjek, 
85. Wacław Wielgus, 
86. Stefan Bartenowski, 
87. Andrzej Badowski, 
88. Jacek Bonowski, 
89. Wanda Podkowiak, 
90. Władysława Bartosiewicz, 
91. Ryszard Kuran, 
92. Piotr Kuran, 
93. Lucjan Kuran, 
94. Bolesław Wojdalski, 
95. Roman Wojdalski, 
96. Andrzej Sołtysiak, 
97. Maria Badowska, 
98. Iwona Stefanowska, 
99. Zofia Sosińska, 
100. Jadwiga Staniszewska, 
101. Anna Kukułka,  
102. Kazimierz Sokołowski, 
103. Krzysztof Czarnecki, 
104. Henryk Kowalczyk, 
105. Leszek Szymczak,   
106. Tadeusz Woźniak, 
107. Jacek Maciszewski, 
108. Edward Maciszewski, 
109. Eugeniusz Maciszewski,  
110. Zofia Maciszewska, 
111. Danuta Leśniewska, 
112. Mieczysław Tomaszewski, 
113. Krzysztof Kryczka.

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z radnymi 

i burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz z członkami Zarządu 
Miasta dziękują wszystkim, którzy przekazali dary na rzecz 

Ŝyrardowskiego szpitala. 

Przedstawiciele władz miejskich  wyraŜają równieŜ  głęboką 
wdzięczność pracownikom Wydziału Gospodarki Gminnej UM w 
Mszczonowie za   sprawne rozpropagowanie  i  przeprowadzenie 

zbiórki. 

 

 

 

 

 

Pragnę gorąco podziękować przyjaciołom: 
Tadeuszowi Kustoszowi, 

Marianowi Łajszczakowi, 
Pawłowi Wojdzie i 

Grzegorzowi Koperskiemu, 
którzy oddając krew ocalili moje zdrowie 

 
Sławomir Turek  
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WYBRANO WŁADZE 
,,FUNDACJI NA RZECZ RATOWANIA śYCIA IMIENIA LILIANY’’ 

 
 
             W połowie maja w Mszczonowie odbyło się spotkanie 
fundatorów ,,Fundacji Na rzecz Ratowania śycia imienia 
Liliany”. W trakcie obrad dokonano wyboru władz fundacji. 
Przewodniczącym Rady Fundacji, którą tworzą fundatorzy, 
został Łukasz Koperski, wice przewodniczącym ks. prałat 
Lucjan Świderski, natomiast sekretarzem - Józef Grzegorz 
Kurek. Ponadto wybrano pięcioosobowy Zarząd Fundacji, w 
skład którego weszli: Andrzej Barbulant, Robert Tomaszewski, 
Zdzisław Banasiak, Zbigniew Bednarek oraz Marianna 
Mrukiewicz, która została prezesem fundacji.  

                 Mszczonowska ,,Fundacja Na Rzecz Ratowania śycia 
imienia Liliany” będzie pierwszą tego typu w Polsce. Po jej 
zarejestrowaniu samorządowcy rozpoczną akcję mającą na celu 
popularyzowanie idei tworzenia podobnych fundacji w innych 
miastach i gminach województw mazowieckiego i łódzkiego tak, 
aby następnie wspólnie mogły one stworzyć sprawnie działający 
i zamoŜny system bezpieczeństwa zdrowotnego. Wzajemnie 
wspierające się gminne i miejskie fundacje mogłyby skutecznie 
przeciwdziałać tragediom, do których jakŜe często dochodzi nie 
tylko w naszym regionie, ale i w całym kraju.  

IK  
 

 

 
W tym roku wyj ątkowo wcześnie rozpoczął 
się sezon dla grzybiarzy. Ten  okazały blisko 
kilogramowy  prawdziwek został   znaleziony 
w lasach gminy Radziejowice na przełomie 
maja i czerwca.  Imponujących rozmiarów 
grzyb ma kapelusz o średnicy 18cm.  ������������ 
 
 

SCHUDNIJ! 
 
We wszystkie czerwcowe czwartki  Mszczonowski 
Ośrodek Kultury zapraszał  na konsultacje poświecone  
prawidłowemu odŜywianiu  i  wpływowi  jaki dieta ma  
na  stan naszego zdrowia. Konsultacje prowadzili  
specjaliści z zakresu dietetyki. Oprócz udzielania 
indywidualnych porad  osoby prowadzące prezentowały  
specjalistyczne  filmy video, pomagały w  ustaleniu diety oraz  dla zainteresowanych przeprowadzały darmowe pomiary tkanki 
tłuszczowej. Konsultacje były  całkowicie bezpłatne. 

*  *  * 
Akcja prowadzona jest takŜe w lipcu. Spotkania w MOK-u odbywają się teraz w  środy w godzinach od 14.00 do 16.00.  

M.L. 
 

 

U kogo najładniej? 
 
 
Trwa  kolejna edycja  konkursu KWIECISTY MSZCZONÓW i GMINA. Organizatorem konkursu jest komisja  Rady Miejskiej ds. 
Porządku Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska. Celem KWIECITEGO MSZCZONOWA jest poprawienie  estetyki gminy i 
mobilizowanie mieszkańców do upiększania swych posesji. W ramach konkursu jury dokonuje na przestrzeni od maja do  września 
ogólnogminnych  przeglądów najbardziej interesujących: ogrodów, ogródków przydomowych  i balkonów. Pod uwagę brane są takie 
elementy jak- elementy innowacyjne, mała architektura, ład i porządek wokół posesji, dobór materiału roślinnego w celu osiągnięcia  
efektów  kwitnienia na  okres całego sezonu, harmonijność wkomponowania  w krajobraz  i otoczenie oraz ogólne wraŜenia 
estetyczne. Zakończenie Kwiecistego Mszczonowa przewidziano na  początek października, wtedy teŜ  odbędzie się  jego uroczyste 
podsumowanie   i wręczenie  nagród.  
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„TUREX” 

 
Proponuje atrakcyjne ceny: 

- plecaków 
- zeszytów 
- piórników 
- i innych artykułów szkolnych 

 

Zapraszamy od 9-tej do 18-tej! 
 

 

STRAśACKIE 

PODSUMOWANIE  
 

 

               Remonty w remizach, 
inicjatywa w tworzeniu kilku 
komitetów budowy wodociągów, 
dróg i instalacji telefonicznych, 
czego efektem jest wybudowanie na 
terenach wiejskich gminy 
Mszczonów ponad 30 km. sieci 
wodociągowej. Zaopatrzenie 
jednostek w samochody gaśnicze, 
sprzęt, odzieŜ ochronną oraz w 
mundury wyjściowe. Odznaczenia 
państwowe i poŜarnicze. Uratowane, 
dzięki sprawnym akcjom ratowniczo 
- gaśniczym, mienie, którego 
wartość jest szacowana w milionach 
złotych - to owoce pięcioletniej 
działalności Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych z terenu gminy 
Mszczonów. Ze sprawozdania 
Zarządu Gminnego Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych RP w 
Mszczonowie za okres od roku 1996 
do roku 2000, przedstawionego 
przez prezesa zarządu Waldemara 
Rutkowskiego, wynika, iŜ była to 
bardzo efektywna kadencja. 
Podsumowanie pięcioletniego 
okresu działalności miało miejsce 
podczas VIII Gminnego Zjazdu 
Związku OSP.  

               Na terenie gminy 
funkcjonuje osiem jednostek OSP, w 
których działa społecznie 316 
straŜaków ochotników. Najstarszą, bo 
powstałą w 1825 r., jest jednostka 
OSP Mszczonów. Prawie sto lat 
później, bo w roku 1919, utworzono 
jednostkę OSP w Piekarach. Następnie 
w 1929 r. załoŜono jednostkę OSP w 
Osuchowie. Natomiast w latach 1957 - 
1968 zaczęły działać jednostki 
pozostałe. NaleŜy dodać, Ŝe wszystkie 
jednostki OSP mają swoje remizy i 

jako jedyne organizacje w środowisku wiejskim prowadzą działalność społeczno - 
kulturalną. Nie moŜna nie wspomnieć równieŜ o mszczonowskiej orkiestrze OSP, 
która w tym roku obchodzi swoje 110 - lecie istnienia.  
              Obrady VIII Zjazdu swoją obecnością uświetnili: starosta Mieczysław 
Gabrylewicz, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, prezes Powiatowego Zarządu Związku 
OSP Marek Choiński, starszy kapitan Piotr Krawczyk, zastępca komendanta w 
PKPSP, dyrektor Ŝyrardowskiego oddziału PZU Marian Popławski oraz Wojciech 
Szustakiewicz reprezentujący Zarząd Gminny OSP w Radziejowicach.  
               W trakcie obrad udzielone zostało absolutorium dla dotychczasowego 
Zarządu Gminnego Związku OSP w Mszczonowie. Ponadto wybrany został 15 - 
osobowy Zarząd na kolejną kadencję, którego prezesem gminnym został Edmund 
Wiśniewski, zaś komendantem Bogusław Karliński. Na zastępców prezesa powołano 
Jacka Jodłowskiego i Marka Choła, natomiast na sekretarza Eugenię Nowakowską. 

Powołano równieŜ członków do zarządu 
powiatowego: Edmunda Wiśniewskiego, 
Bogdana Karlińskiego i Marka Choła. 
Delegatami na Zjazd Powiatowy w 
śyrardowie zostali: Jacek Jodłowski, Jan 
Smulski, Jerzy Wilk, Andrzej 
Szustakiewicz, Lech Jurkiewicz, Robert 
Skoneczny oraz Bogdan Michalczyk.  
                  Tematem, który pojawia się 
zwykle przy tego typu podsumowaniach są 
środki finansowe. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe 
jednostki OSP z terenu gminy otrzymały w 
czasie tych pięciu lat wcale nie małe 
wsparcie finansowe z gminnego budŜetu, 
bowiem była to kwota rzędu ok. 700 tys. zł. 

Dotychczasowy skarbnik Edmund Wiśniewski dziękując za pomoc finansową zwrócił 
równieŜ uwagę na inną moŜliwość pozyskiwania funduszy to znaczy od sponsorów, 
bowiem środki od gminy są niestety za skromne jak na potrzeby jednostek OSP 
szczególnie tych z terenów wiejskich. Kolejną sprawą, o której wspomniał skarbnik 
jest patronat straŜaków ochotników z OSP Mszczonów nad jednostkami wiejskimi 
oraz konieczność przeszkalania straŜaków w zakresie umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy medycznej, bowiem, jak wynika ze statystyk, najczęstszymi 
wyjazdami jednostek OSP z terenu gminy Mszczonów są wypadki drogowe i poŜary.  
                   Nie zabrakło teŜ gratulacji i Ŝyczeń sukcesów w dalszych działaniach, 
min. od starosty Mieczysława Gabrylewicza, burmistrza Grzegorza Kurka, który przy 
tej okazji potwierdził gotowość samorządu do dalszego wspierania gminnych OSP 
oraz od Wojciecha Szustakiewicza reprezentującego OSP Radziejowice. Ten ostatni 
stwierdził, Ŝe okoliczne jednostki OSP mogą tylko pozazdrościć mszczonowskim 
jednostkom OSP dobrej współpracy z samorządem, działalności kulturalnej, 
zaangaŜowanych ludzi oraz usprzętowienia. Izabella Kamińska 
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Najpiękniejszy 

zabytek 
Mszczonowa 

 
 
Mszczonów nie moŜe się   
poszczycić  wieloma zabytkowymi 
budowlami. Wojny i poŜary  na 
przestrzeni wieków  nie oszczędzały  
naszego miasta. Praktycznie na 
terenie  Mszczonowa zachowały się  
jedynie  dwa zabytkowe obiekty. 
Pierwszym z nich   jest kościół 
parafialny, a drugim   dworek 
stojącej przy ulicy śyrardowskiej  

zwany potocznie „kaflarnią”. Kościół 
przeszedł w ostatnich latach  szereg 
remontów. Świątynia  ma odnowioną 
elewację.  Wyremontowany został teŜ  
mur, który otacza kościół. Za sprawą 
eleganckiej kostki brukowej  swój 
wygląd  odmienił takŜe   
przykościelny plac oraz duŜe  schody 
wejściowe na teren  świątyni.  Całość 
prac finansowana była  przez 
parafian. Ksiądz prałat Lucjan 
Świderski nieustannie zabiega  o 
dokonywanie kolejnych inwestycji. 
Wszystkie te działania sprawiają, Ŝe  
mszczonowianie mogą być dumni ze 
swej świątyni, która jest  bez 
wątpienia  najokazalszą budowlą w 
mieście. 

/pio/ 
 

 

Zbiro Ŝa kusi atrakcjami 

 

 

  

Uroczystość otwarcia ośrodka w ZbiroŜy DruŜyna zawodników paintballa 
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Po długich oczekiwaniach w podmszczonowskiej 
ZbiroŜy został oddany do uŜytku teren rekreacyjny hotelu 
Panorama. Przeszło 10 hektarowa posiadłość jest w pełni 
zagospodarowana i  przygotowana do organizacji:  pikników, 
spotkań integracyjnych, team-buildingu, imprez rozrywkowych, 
koncertów oraz  zabaw dla wielbicieli sportów  tradycyjnych  jak 
równieŜ ekstremalnych. Cały obiekt jest ogrodzony i oświetlony 
zabawa w nim jest więc nie tylko  przyjemna, ale i bezpieczna. 
Scenariusze zajęć w plenerze są układane na specjalne Ŝyczenia 
klientów. Właściciele Zbirozy zapewniają, Ŝe dla gości dokonują 
nawet rzeczy pozornie niemoŜliwych.  

W ZbiroŜy moŜna: *przeŜyć  niezapomniane ognisko, które 
przypomni nam czasy harcerskich obozów i  młodzieŜowych 
letnich  spotkań, *wziąć udział w  cygańskiej biesiadzie, na którą 
zawiozą nas  tradycyjne bryczki,  *zamówić  sobie  kulig, *bądź  
konną  przejaŜdŜkę  po tajemniczych leśnych ostępach,  *a takŜe  
urządzić ucztę  jaskiniowca, w trakcie której przy ognisku piec 
się będzie dziczyzna. Dla tych  którzy poszukują mocniejszych 
wraŜeń  w ZbiroŜy czeka: *rajd quadami, czyli czterokołowymi  
motocyklami, które pokonają  niemal wszystkie przeszkody 

terenowe, *przejście  po wietnamskim moście zawieszonym na 
chwiejnych linach  nad wodą, *tyrolka, czyli zjazd w przepaść 
po  linie, *survivalowa przygoda, podczas której  uczestnicy 
sprawdzą  swą wytrzymałość na  ekstremalne warunki, 
*przeprawa przez bagno, *budowa tratwy pod okiem instruktora, 
*bieg na orientację, *podchody, a takŜe specjalna atrakcja (!) 
*paintbball. 

Ta  propozycja powinna skusić  wszystkich, którzy  do 
tej pory jedynie marzyli, aby choć przez chwilę  poczuć się  jak  
Ŝołnierze  z oddziałów specjalnych.  Wszystkie te osoby teraz   
zupełnie bezpiecznie  mogą juŜ   pobawić się  w  wojnę  w 
zbiroskich lasach lub w przygotowanej do tej gry  hali.  Pola do  
Paintballa są bardzo popularne  u naszych zachodnich sąsiadów. 
W Polsce jest ich jeszcze  niewiele.  Tym bardziej więc  cieszy, 
Ŝe taki właśnie  obiekt został oddany do uŜytku  w oddalonej 
zaledwie o 4 kilometry od Mszczonowa - ZbiroŜy. Karabinki na 
naboje wypełnione farbą i specjalne  stroje ochronne zapewniają  
uczestnikom wojennej gry całkowite bezpieczeństwo. Podobno 
udana zabawa jest    wręcz zapewniona.  Ceny wszelkich 
propozycji w ZbiroŜy są  uzaleŜnione od ilości osób biorących w 
nich udział. W przypadku paintballa zdradzić jednak moŜemy, Ŝe  
najlepiej  zebrać jest  około 24 chętnych do zabawy. Przy takiej 
grupie  cena  wyposaŜenia  w specjalny sprzęt i naboje  wyniesie 
zaledwie około 50 złotych na osobę. Gra toczy się tak długo, aŜ 
wyłoniony zostanie jej zwycięzca.  

Paintball jak równieŜ  wszystkie inne atrakcje ZbiroŜy 
są dostępne nie tylko dla  grup zorganizowanych 
przyjeŜdŜających  z duŜych firm zlokalizowanych  na terenie 
aglomeracji warszawskiej.  Skorzystać z nich mogą  równieŜ 
mieszkańcy Mszczonowa.  NaleŜy tylko wcześniej uzgodnić 
warunki  udostępnienia terenu  z Działem Marketingu Hotelu 
Panorama.  

/pio/   

 

 

  

Gra w paintball Przejście po wietnamskim moście 
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Obchody Dnia Dziecka w gminie Mszczonów 
 

TRZY  RAZY  NA SPORTOWO 
 
 
Z okazji Dnia Dziecka  /1.06/ w gminie Mszczonów  odbyły 
się trzy równoległe  imprezy  (w Mszczonowie i Osuchowie i 
Piekarach) przeznaczone  dla  uczniów szkół podstawowych  i 
gimnazjów.  

W Mszczonowie w  hali sportowej  na wzór popularnego niegdyś 
telewizyjnego turnieju RAMBIT  zorganizowano  TURNIEJ 
WIEDZY  I  SPRAWNOŚCI, który  zakończył się 
emocjonującym  meczem  piłkarskim pomiędzy reprezentacją  
gimnazjalistów, a kadra nauczycielską. Spotkanie to  wygrali 
uczniowie aŜ 3:0. Halowe obchody Dnia Dziecka wzbogacone 
zostały dodatkowo atrakcyjnym pokazem  sprawności  
zaprezentowanym przez  zawodników działającego przy OSiRze 
klubu  judo.   
W Osuchowie takŜe postanowiono uczcić Dzień Dziecka na 
sportowo. W poprowadzonych tam  zajęciach udział wzięli 
uczniowie Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum z Osuchowa oraz 
uczniowie klas IV-VI ze szkół w Piekarach, Bobrowcach i 
Lutkówce.  
Sportowcy ze szkół podstawowych rywalizowali ze sobą w:   
zabawach  lekkoatletycznych, rzucie lotką do tarczy, strzelaniu z 
łuku oraz  rzucie obręczą do celu. Natomiast ich starsi koledzy z 
gimnazjum rozgrywali mecze siatkówki i koszykówki.  
Nagrody dla zwycięzców, a takŜe  kiełbaski z roŜna dla 
wszystkich  biorących udział w zawodach ufundowały komitety 
rodzicielskie z poszczególnych szkół.  

Trzecią świąteczną imprezę zorganizowano  w 
Piekarach. Był to turniej piłki noŜnej dla szkół podstawowych 

pn. Szukamy Młodych Talentów. DruŜyny rozegrały mecze 
systemem kaŜdy z kaŜdym, a końcowa klasyfikacja 
przedstawiała się następująco: 

I miejsce SP Piekary 
II miejsce SP Mszczonów 
III miejsce SP Lutkówka  
IV miejsce SP Osuchów 

Nagrodą za zwycięstwo w turnieju była piłka  ufundowana przez 
OSIR, oprócz tego wszystkie druŜyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy.  
/pio/ 

 
 

UŚMIECH DLA DZIECI 

 

W sobotę /2 czerwca/ w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
odbył  się  koncert charytatywny  na rzecz  dzieci 
niepełnosprawnych mieszkających w gminie Mszczonów.  
Koncert zorganizowany został przez Fundację „Źródło śycia”. 
Publiczność, która  pojawiła się w sobotę w MOK-u 
wysłuchała nastrojowych ballad i  refleksyjnych utworów o 
charakterze religijnym w wykonaniu  zespołu Emmanuel.  

Organizatorzy  w trakcie trwania  koncertu przeprowadzili  
dobrowolna zbiórkę pieniędzy. Wraz z  wcześniejszymi 
wpłatami sponsorów zebrana kwota  wyniosła około 2500 
złotych. Środki te  zostaną wykorzystane na realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”.   

/pio/ 
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GRALI DLA FRANCUZÓW  
 

Przez cztery dni maja Orkiestra Dęta Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Mszczonowa gościła, na zaproszenie 
Towarzystwa Muzycznego ,,Harmonia”, w zaprzyjaźnionym mieście Bulles les Mines w północnym okręgu 

Francji. Wizyta ta odbyła się z okazji, przypadającej w tym roku, 75 rocznicy powstania orkiestry francuskiej. O 
pobycie we Francji rozmawiamy z kierownikiem mszczonowskiej orkiestry Januszem  Kozińskim. 

 
 

Łącznie z naszą orkiestrą do Francji przyjechało 13 zespołów. 
Były to zespoły z: Austrii, Niemiec, Belgii, Czech oraz Zespół 
Folklorystyczny z Łowicza ,,Koderski”. Pobyt we Francji 
rozpoczęła uroczystość złoŜenia pod miejscowym pomnikiem 
(przedstawiającym motyw z wojny z 1920 r.), wiązanek i 
odegrania hymnów narodowych przez poszczególne orkiestry. 
Następnie wszyscy przemaszerowali do budynku z ogromną 
salą im. Francoisa Mitteranda, gdzie wykonany został marsz 
kompozycji brata kierownika ,,Harmonii”. Oficjalną część 
pierwszego dnia pobytu zakończył wspólny obiad i występ 
Tyrolczyków.  
Drugiego dnia zwiedziliśmy ParyŜ, odbyliśmy teŜ rejs po 
Sekwanie. Niestety z powodu ogromnych kolejek nie 
wjechaliśmy na wieŜę Eifla. Kiedy my zwiedzaliśmy ParyŜ 
pozostałe zespoły opuściły juŜ Francję. Pozostaliśmy tylko my i 
zespół z Łowicza.  
Trzeciego dnia miał miejsce tzw. ,,Dzień Polski”. 
Rozpoczęliśmy go, przed ogromną publicznością polonijną i 
francuską, naszym koncertem wspólnie z łowickim zespołem 
,,Koderski”. Dzień ten był kontynuowany przy zastawionych 
stołach i wspólnych rozmowach.  
Czy repertuar, który wykonali ście podobał się Francuzom i 
co zagraliście? 
Bardzo się spodobał o czym wielokrotnie zapewniał mnie 
kierownik ,,Harmonii” Ryszard Rybski. Były to utwory bardzo 
zróŜnicowane, od światowych szlagierów, przez znane i lubiane 
melodie, po nasze rodzime wiązanki, walczyki i piosenki 
biesiadne. Wielokrotnie teŜ musieliśmy, na Ŝyczenie 
Francuzów, bisować, co równieŜ świadczy o tym, iŜ to co 
zaprezentowaliśmy przypadło im do gustu.  

A atmosfera, która towarzyszyła waszemu pobytowi? 
Była bardzo miła i sympatyczna. Jestem zadowolony z mojego 
zespołu. DuŜa dyscyplina i punktualność z naszej strony.  
Z pewnością podczas wizyty we Francji nastąpiła wymiana 
podarunków...  
Tak. St. kap. Andrzej Oklesiński, który był z nami we Francji, 
wręczył kierownikowi zespoły ,,Harmonia” Ryszardowi 
Rybskiemu złoty medal ,,Za zasługi dla poŜarnictwa”. 
Natomiast w imieniu burmistrza Mszczonowa odznakę ,, 
ZasłuŜony dla Miasta Mszczonowa”. My jako orkiestra 
podarowaliśmy orkiestrze francuskiej cznele oraz pięknie 
oprawioną partyturę z rozpisanym na głosy polonezem z filmu 
,,Pan Tadeusz”, kompozycji Wojciecha Killara, opracowaną i 
rozpisaną na orkiestrę przez naszego kapelmistrza Jacka 
Zielonkę.  
Jaki był stosunek rodowitych Francuzów do Polaków? 
Bardzo miły i serdeczny.  
...A stosunek Polaków do kuchni francuskiej np. Ŝabich 
udek i ślimaków? 
Nie wszyscy byli nią zachwyceni, ale mi bardzo smakowała. 
NaleŜę do tej grupy ludzi, która lubi eksperymentować.  
Kiedy następny wyjazd lub przyjazd strony francuskiej? 
Nasz wyjazd na pewno nie prędko, bowiem wiąŜe się to z 
bardzo duŜymi kosztami. Dodam, Ŝe koszty naszego wyjazdu 
pokrył Urząd Miasta i Gminy Mszczonów, zaś koszty pobytu - 
strona francuska. Natomiast juŜ wkrótce, 22 lipca, orkiestra 
francuska będzie gościć przez jeden wieczór w Mszczonowie. 
PrzyjeŜdŜają na dłuŜszy pobyt ale u nas będą tylko jeden 
wieczór.    

wysłuchała Izabella Kamińska  
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KONCERT pod FONTANNĄ 
 
 
W ostatni piątek  /29.06/ mimo nienajlepszych 

warunków  pogodowych Orkiestra Dęta mszczonowskiej 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej wystąpiła dla mieszkańców  
Mszczonowa w  PIKNIKOWYM KONCERCIE   POD 
FONTANNĄ. Koncert odbył  się w parku przy ulicy 
Sienkiewicza, przy  ciepłowni geotermalnej. TuŜ przed 
rozpoczęciem występu wszystkich zebranych   przywitali w 
imieniu  zespołu – jego utalentowana młoda członkini Sylwia 
Danik oraz kapelmistrz Jacek Zielonka. Sylwia Danik 
poinformowała publikę, Ŝe za chwilę orkiestra  zaprezentuje 
specjalny program muzyczny, z którym niedawno gościła  u 
zaprzyjaźnionej orkiestry polonijnej Harmonia z francuskiego 
Bulles les Mines /bull le min/, kapelmistrz Zielonka ze swej 
strony zapewnił natomiast wszystkich, Ŝe jak przystało na 
najstarszą orkiestrę dęta  w kraju  koncert stać będzie na 
wysokim poziomie i powinien dzięki róŜnorodności 
przygotowanych utworów  podobać się moŜliwie szerokiej 
rzeszy słuchaczy.  I rzeczywiście  przybyłej  w piątkowy wieczór  
do parku licznej –bo około 200 osobowej grupie wielbicieli 
straŜackiej muzyki orkiestra zapewniła wyśmienitą  zabawę. 
Podczas pikniku grane były  utwory – marszowe, biesiadne oraz 
znajdujące się w repertuarze zespołu  najnowsze przeboje 
muzyki tanecznej. Szczególnie te ostatnie wzbudzały  szczególne 
zainteresowanie. Kilka par  zaczęło nawet tańczyć grane 
melodie.  

Koncert zakończył się  powodzeniem i  na pewno 
zostanie powtórzony. Pozostaje tylko liczyć na to, iŜ zgodnie z  

informacjami przekazanymi naszej redakcji przez kierownika 
orkiestry  dh. Janusza Kozińskiego do powtórki dojdzie jeszcze 
w te wakacje. Ze swej strony proponowalibyśmy nawet, aby 
straŜackie koncerty przy Geotermii stały się  propozycją 
cykliczną. Niewątpliwie ubarwiłyby one i wzbogaciły  Ŝycie 
kulturalne miasta.   

/pio/ 
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Jarmark Mszczonowski 9-10 czerwca 2001. 

 

 

Piąty równa się ostatni 
 

 

  

Uroczyste otwarcie Halina Benedyk i jej mszczonowski chórek wraz z czteroletnią 
showmenką Madzią 

 

  

Występ  chóru  SŁONECZKO Łódź wikingów wznosząc siei opadając mogła  wywołać 
prawdziwą chorobę morską 

 

To juŜ  ostatni Jarmark  Mszczonowski. Następne 
miejskie festyny nosić będą nazwę BIESIAD i  chyba dobrze 
gdyŜ,  tegoroczny Jarmark bardzo odbiegał formułą  od swych 
poprzednich  edycji i  chociaŜby z tego powodu zmiana nazwy 
jest   jak najbardziej uzasadniona.  Jednak jak  udało mi się  
zauwaŜyć wszelkiego rodzaju  kosmetyka  związana z 
nazewnictwem  bardziej  interesuje organizatorów festynu i 

media niŜ samych mieszkańców, którzy podczas miejskiego 
święta  chcą się przede wszystkim  dobrze i bezpiecznie bawić, a 
cała formalna otoczka imprezy tak naprawdę zupełnie ich nie 
obchodzi.  W końcu festyn  jest tylko raz w roku i powinien  
spełniać oczekiwania jego uczestników. Jak więc 
mszczonowianie ocenili  Jarmark  2001? Bardzo róŜnie.   
Generalnie przewaŜały opinie pozytywne, choć nie brak równieŜ 
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było głosów krytycznych. Bardzo wysoko  oceniona została w 
tym roku część artystyczna  przeznaczona dla dzieci. Halina 
Benedyk  przy współudziale mszczonowsiej dziatwy rozgrzała 
publikę do tego stopnia, Ŝe nawet  starsi mieszkańcy zaczęli 
tańczyć  i śpiewać jej piosenki. Artystce w wytworzeniu 
cudownej atmosfery najbardziej pomogła czteroletnia 
„showmenka” Madzia.  Na wysokości zadania stanęły równieŜ  
skierniewickie Wiercipięty, które  w niedzielę zaprezentowały na 
festynowej scenie  barwne i wesołe widowisko pt.” Przez 
dwadzieścia lat wiercimy piętą  świat”.  Niemałe 
zainteresowanie wzbudziły takŜe  występy  uczniów  gminnych 
podstawówek  i  gimnazjów.  Gala uczestników tegorocznych  
Spotkań Artystycznych Szkół   stała na wysokim poziomie i 
nagrodzona została przez publikę gromkimi brawami.   
Mszczonowianom podobały się takŜe dwa główne koncerty 
Jarmarku- sobotni, w którym  wystąpił zespół  De Mono i 
niedzielny – podczas którego  na festynowej scenie 
zaprezentował się Krzysztof Krawczyk.  Strzałem w dziesiątkę  
według  uczestników miejskiego święta była ponadto zmiana 
ustawienia  sceny. Dzięki temu posunięciu  uaktywniona została 
cała powierzchnia rynku. Stoliki i parasole zajęły jego 
wschodnie i zachodnie ściany zaś do zabawy pozostawiony 
został cały długi środek, aŜ do samej ulicy Sienkiewicza. Wesołe 
miasteczko rozłoŜono natomiast  bliŜej OSP i tym samym nie 
przeszkadzało ono w koncertach, a jednocześnie pozostawało w 
centrum  festynowej zabawy.  

Na niekorzyść  poczytano natomiast organizatorom 
Jarmarku  brak dyskoteki.  Liczna grupa młodzieŜy  nie była 
zadowolona z usunięcia tego punktu programu, który  przez 
ostatnich 10 lat kończył  festyn.  „Czemu tak późno się 
rozpoczęło i tak wcześnie skończyło”-   powtarzali 
niezadowoleni. MoŜe za rok  organizatorzy pomyślą, jakimi 
propozycjami wypełnić początek zabawy i co zaproponować w 
zamian  niechcianej dyskoteki. Wiele kontrowersji wzbudziła 
równieŜ kwestia bezpieczeństwa. Zasadność interwencji 
policyjnych rozpatrywana była  nawet na komisjach 
samorządowych gminy i powiatu, a być moŜe -jak ćwierkają 
niektóre wróble- znajdzie swój finał w sądzie.  

Podsumowując festyn  2001 naleŜy stwierdzić, iŜ  
dostarczył on  mszczonowianom  bogatych wraŜeń 
artystycznych. Program  zabawy był urozmaicony i mógł się 
podobać. Przypomnijmy jeszcze na zakończenie, Ŝe obok 
wcześniej wymienionych   zespołów   na jarmarcznej scenie 
zaprezentowali się ponadto: kabaret Hi- Fi, Grupa FURMANA, 
mszczonowski chór Słoneczko, zespoły i soliści działający przy 
MOK, miejscowe kapele oraz Barbara Fedoniuk, która  bawiła  
publiczność quizami i sprawnościowymi konkursami.     

/pio/ 

 

  

Mszczonowską publiczność bawił  kabaret Hi-Fi Super zjeŜdŜalnia był oblegana przez najmłodszych mieszkańców 
miasta 
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Publiczność Jarmarku Dziwny pojazd rajdowy był nielada jaką atrakcją festynu 
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Organizatorzy V Jarmarku Mszczonowskiego dziekują wszystkim 
sponsorom  tegorocznego festynu, wśród których znaleźli się: 

 

Europa Distribution Center.FM Logistic,Fiege Goth,Knauf Pack,Mostva, 
Maersk Logistics,Roche Witaminy Polska,Roman Bauernfeind, 

YKK Poland,Lis Meble,Bud-Bank, 
Centrum Wolnocłowe Wschód-Zachód, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, 

WPRD SA., Spółdzielnia Mieszkaniowa,Bank Spółdzielczy, 
Hotel Panorama, Pekao S.A.,PKO BP, 

Bank Spółdzielczy Biała Rawska,MIRBUD,Budokrusz,Warta Skierniewice, 
Agencja Celna Polsped Gerlach, Geotermia Mazowiecka,Auto Plus,Karczma Wodnik,Expol, 

Wirtualna Polska,Agencja Ochrony Orzeł, 
Radio Plus, PZU śyrardów, JOKEY, Stefan Grzybek 

 

 
 

Komunizm i rock and roll 
 
 
Jeszcze  mszczonowianie  nie 

zapomnieli o  tegorocznym festynie, a juŜ  
władze samorządowe wspólnie z dyrekcją 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
rozpoczęły  przygotowania do  kolejnej 
edycji miejskiego święta.  
Jak zapewniają organizatorzy podczas 
festynu  2002 powrócić  mają  typowe dla 
mszczonowskich  Jarmarków  historyczne 

podróŜe w czasie. Tym razem 
Mszczonów ma się  przenieść w epokę 
komunizmu i rock and rolla. Za rok na 
festynowej scenie zobaczymy pamiętnych 
sekretarzy „jedynie słusznej” partii obok 
Elvisa Presleya i Beatlesów.  Na ulicach 
miasta pojawią się takŜe pojazdy rodem z 
lat 50-tych i starsze. Nie powinno równieŜ 
zabraknąć cięŜkiego sprzętu  wojskowego 

z tamtej epoki.  A wszystko ma być 
zrobione z humorem i w dobrym guście 
tak, aby  impreza nie stała się polityczną 
prowokacją, a jedynie  „super” festynem 
podczas, którego  kaŜdy znajdzie dla 
siebie odpowiednie atrakcje. 

M.L. 

 

Spotkania – wyniki 
 

Podczas  drugiego dnia Jarmarku  Mszczonowskiego  
ogłoszone  zostały wyniki tegorocznych  Spotkań 
Artystycznych Szkół.  Nagrody dla  najlepszych wręczali na 
festynowej scenie  przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski i burmistrz Grzegorz Kurek. Przypomnijmy, Ŝe  
rozgrywane co roku  Spotkania to  swoistego rodzaju gminna 
olimpiada artystyczna. Reprezentacje poszczególnych szkół 
rywalizują w  niej w czterech konkurencjach- tańcu, śpiewie, 
recytacji oraz występach teatralnych.   W tym roku w 
kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali  się uczniowie 
z Lutkówki, którzy nieznacznie wyprzedzili swych 
rówieśników  z Mszczonowa. Trzecie miejsce przypadło  
Szkole Podstawowej z  Piekar,  zaś reprezentacja  Osuchowa 
otrzymała wyróŜnienie. W kategorii gimnazjów  górą  był 
Mszczonów. Mszczonowscy gimnazjaliści artystycznie 
pokonali druŜynę gimnazjum wiejskiego w Osuchowie.    

M.L.   
Dyrektor Henryk Puczyłowski odbiera pierwszą nagrodę 
przyznaną mszczonowskiemu Gimnazjum za zwycięstwo w 

Spotkaniach Artystycznych Szkół
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Propozycje wakacyjne Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury – druga połowa lipca 2001. 
 
 
11.VII.2001 r godz.16.oo Turniej tenisa stołowego 
12.VII.2001rgodz.16.oo film dla dzieci „Jacek i 
Placek” cena biletu 2.oo zł 
13.VII.2001 r Dyskoteka godz.17.oo - 21.oo cena 
biletu 3.oo zł 
14.VII.2001 r Dzień zabawy teatralnej godz.13.oo - 
16.oo w programie występ grupy teatralnej Kleksik  
ze sztuką „W sprawie ogłoszenia”. 
- mini kabaret 
- bajka o złotej rybce 
- sztuka „Osioł” 
- zabawy darmowe 
16.VII.2001r godz.12.oo Zabawa plastyczna dla 
młodzieŜy malowanie na płótnie – „Moje miasto, 
moja wieś, moja okolica”. 
17.VII.2001 r godz.16.oo film dla dzieci 
 „Narzeczona księcia z krainy Soli” cena biletu 2.oo 
zł 

18.VII.2001 r godz.16.oo - 2o.oo Tenis stołowy 
(trening) 
19.VII.2001 r godz.16.oo film dla dzieci 
„Zadziwiające przygody muszkieterów” cena biletu 
2.oozł 
20.VII,2001 r Dyskoteka godz.17.oo - 21.00 cena 
biletu 3.oo zł 
23.VII.2001rod16.oo-20.oo Tenis stołowy (trening) 
24.VII.2001 r godz.16.oo film dla dzieci 
„Za siedmioma morzami” cena biletu 2.oo zł 
25.VII.2001 r godz. 16.oo Turniej tenisa stołowego( 
rewanŜ) 
26.VII.2001rGodz.16.oo film dla dzieci „Wodne 
dzieci” cena biletu 2.oo zł 
27.VII.2001 r Dyskoteka godz.17.oo - 21.00 cena 
biletu 3.oo zł 

 
 

Mały Konkurs Recytatorski Powiatu śyrardowskigo 24.05. 
 
 

Najlepsi w powiecie 
 

 
 
JuŜ po raz trzeci w tym roku rywalizowali ze sobą recytatorzy. 24 maja w duŜej sali widowiskowej odbył się  Mały 
Konkurs  Recytatorski  Powiatu śyrardowskiego. Udział w nim wzięła 28-osobowa grupa uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów z terenu całego powiatu. Uczestnicy oceniani byli przez  trzyosobowe jury - Danutę Wójt, Maję Chadyś-
Engelking i Jerzego ŁaŜewskiego.  Poziom konkursu był wyrównany. Recytatorzy świetnie przygotowani przez swych  
opiekunów zaprezentowali się na scenie MOK- u z jak najlepszej strony. Czasami wręcz moŜna było odnieść wraŜenie, Ŝe 
trema jest dla nich czymś zupełnie obcym.  Mimo nieskrywanych trudności  jury musiało jednak podjąć  decyzję i 
wyłonić zwycięzców. Listę nagrodzonych i wyróŜnionych publikujemy poniŜej.  
 
Grupa najmłodsza /klasy I-III/ 
nagrodzeni: 
Ewa Paluchowska –SP nr6 śyrardów i  Weronika 
Lipska –SP nr3 śyrardów 
wyróŜnieni: 

Krystian Kieszek SP nr 6 śyrardów 
Dorota Michałowska SP w Radziejowicach 
  
Grupa średnia /klasy IV-VI/ 
nagrodzeni: 
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Aleksander  Gryziak SP nr 3 śyrardów 
Ksenia Gąsiorowska SP nr 3 śyrardów 
wyróŜnieni: 
Natalia Aliszewska SP 3 śyrardów 
Adrian Koziński SP 2 śyrardów 
Ewelina Melon SP Piekary 
Dorota Korbin SP Piekary 
  
Grupa gimnazjalna  
nagrodzony: 
Aleksander Puchała Gimnazjum nr 1 śyrardów 
wyróŜnieni: 
Ewa Śmiech –Gimnazjum w Mszczonowie 
Paulina Prutaczyńska -Gimnazjum w Osuchowie.  
  
WyróŜnienie specjalne /poza konkursem/  
Ewelina Wojtczak SP Osuchów- zwycięŜczyni 
tegorocznej edycji stołecznego konkursu 
recytatorskiego „Mała SYRENKA”. 
  

Nagrody dla najlepszych w imieniu organizatorów 
wręczył członek Zarządu Powiatu śyrardowskiego 
Wojciech Szustakiewicz. Po  tej miłej uroczystości, 
podczas której nie zabrakło gromkich braw głos 
zabrał  dyrektor  MOK-u Janusz Czaja. 
Podziękował on wszystkim  nauczycielom, którzy 
w tak profesjonalny sposób przygotowali 
zwycięzców konkursu, a następnie obdarzył ich   
pamiątkowymi ksiąŜkami. Najgorętsze 
podziękowania złoŜył jednak organizatorce 
konkursu pani Danucie Wójt, która takŜe   odebrała 
z jego rąk   drobny ksiąŜkowy upominek.  
 
Lista uhonorowanych nauczycieli: 
Ewa Klocińska –SP nr 6 śyrardów 
Anna Borowa –Gimnazjum nr 1 śyrardów  
Jadwiga Feder – SP nr 6 w śyrardowie 
Ewa Rzepecka – SP nr 7 w śyrardowie 
Anita Rosińska – SP nr 3 w śyrardowie  

         /pio/ 
 

  
Osoby nagrodzone i wyróŜnione w III Powiatowym Małym 

Konkursie Recytatorskim 
Nagrodę odbiera Ewa Śmiech 

 

 

LUTKÓWKA znów zadziwia 
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W sobotę 2 czerwca uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce zorganizowali  imprezę pt. BLIśEJ 
ŚWIATA –BLI śEJ NAS”. Był  to coroczny wiosenny festyn, 
jaki  szkoła organizuje dla  rodziców uczniów i zaproszonych 
gości.    Imprezę  rozpoczęło  uroczyste otwarcie nowej 
biblioteki, która  w najbliŜszym czasie –jak zapewnia dyrektor  
SP w Lutkówce pani Ewa Zielińska stanie się  nowoczesnym  
Multimedialnym  Centrum Edukacji Szkolnej. Znajdą się w 
nim komputer, telewizor, video oraz bogaty zbiór - płyt, 
dysków, i kaset zawierających programy popularno-naukowe, 
przyrodnicze, techniczne itp. Otwarcia  biblioteki dokonał  
specjalny gość szkolnego festynu – znany artysta Bogdan 

Łazuka. Następnie  szacownemu gościowi w imieniu całej 
gminnej społeczności  Monografię Mszczonowa wręczył 
burmistrz Grzegorz Kurek. Po zakończeniu części oficjalnej i 
dokonaniu  pamiątkowych wpisów do Złotej Księgi 
rozpoczęto bogaty  program artystyczny w wykonaniu 
młodzieŜy szkolnej. Podczas festynu uczniowie zorganizowali  
takŜe- aukcję prac artystycznych, loterię fantową, kiermasz  
kwiatów, zabawę taneczną na tradycyjnych „dechach”.    

Dochód uzyskany z imprezy przeznaczony zostanie na 
doposaŜenie szkoły.  

/pio/ 

 

  
Bogdan Łazuka otwiera  Centrum Edukacyjne Szkoły Przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieŜy szkolnej 

 

 
DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W LUTKÓWCE 

SKŁADA SERDECZNE PODZI ĘKOWANIA WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI SW Ą POMOC W ORGANIZACJI 
TEGOROCZNEGO FESTYNU SZKOLNEGO. 

SZCZEGÓLNE  PODZIĘKOWANIA DYREKCJA KIERUJE POD ADRESEM  SPONSORÓW  
LOTERII FANTOWEJ, KTÓRYMI BYLI: 

 
-„Bada Pak”- Mirosław Bieganowski 

-„Finco Stal”-Jacek Wargla 
-GS SCH Mszczonów 

-Hotel Panorama –Mszczonó 
-Mc DONALD’S śyrardów 

-THOMSON śyrardów 
-PZU  śyrardów, 

-Barbara FLIS- Kuranów 
-Mariusz FLIS Kuranów 

-Michał SkarŜyński 
-ElŜbieta Stępień 

-WARTA Mszczonów- Jadwiga Banasiak 
-Bank Spółdzielczy –Mszczonów 

 

*  *  * 
 

Lista nauczycieli i rodziców, którzy pomogli w zorganizowaniu festynu: 
 
Nauczyciele: 
p. GraŜyna Pływaczewska 
p. Grzegorz Olczak 
p. BoŜena Pitt 
p. Mirosława Ołdakowska 
p. Jacek Zielonka 
p. Jadwiga Goczyńska 
p. ElŜbieta Sajak 

p. Ewa Łuponiewska 
p. Teresa Borowiec 
Rodzice: 
p. Katarzyna i Andrzej Osińscy 
p. Mirosława i Wiesław Pawlakowie 
p. Waldemar i Małgorzata Słojewscy 
p. Magdalena i Marian Kostrzewowie 
p. Krystyna i Jerzy Pencionkowie 

p. Danuta i Janusz Szymańscy 
p. Jolanta i Eugeniusz Szymańscy 
p. Maria i Wojciech Balkowscy 
p. Krzysztof i Mirosława Czarneccy 
p. Joanna i Krzysztof Kiełczewscy 
p. Irmina i Piotr Słojewscy 
p. Małgorzata i Wiesław Koperowie 
p. Anna i Krzysztof Czarneccy 



 

Merkuriusz Mszczonowski 60-61/2001                                                         28 

p. GraŜyna i Grzegorz Szwagrzykowie p. Małgorzata Struzik p. Joanna i Bronisław Badowscy 
 

Fundatorem albumów do biblioteki szkolnej był p. Mirosław Wiśniewski 
Konie bezpłatnie udostępnił p. Marek Tadziak  

 
 

MATURY 2001 
 

 
NA TEMAT WYNIKÓW TEGOROCZNEGO EGZAMINU DOJRZAŁO ŚCI Z DYREKTOREM 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO 
W MSZCZONOWIE - BOGDANEM LASKOWSKIM 

ROZMAWIA IZABELLA KAMI ŃSKA 
 

 
 

  
Matura 2001 Komisja egzaminacyjna 

 

  
Abiturienci na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu Dyrektor Bogdan Laskowski prezentuje zapieczętowaną 

kopertę z pytaniami egzaminacyjnymi  
 
 
Ilu abiturientów przyst ąpiło do tegorocznej matury i 
ilu otrzymało świadectwo dojrzałości?  

- W roku szkolnym 2000/2001  Liceum 
Ogólnokształcącego w Mszczonowie ukończyło 58 
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uczniów. Wszyscy przystąpili do egzaminu dojrzałości. 
Egzamin pisemny zdało 57 abiturientów. Jedna 
uczennica nie zaliczyła egzaminu pisemnego z biologii, 
ale poniewaŜ miała w III i IV kl. na koniec roku z tego 
przedmiotu oceny dobre mogła przystąpić do poprawki 
na egzaminie ustnym, którą zdała. Egzaminu ustnego z 
języka polskiego nie zaliczyły dwie osoby. Zdało ten 
egzamin 56 osób. Poprawkę z tego przedmiotu 
uczniowie ci mogą zdawać w ostatnim tygodniu 
sierpnia. Te dwie osoby otrzymały tylko świadectwo 
ukończenia szkoły.  
Jakie przedmioty wybierali zdający na egzaminie 
pisemnym? 
- Obowiązkowo oczywiście jęz. polski. Poza tym: jęz. 
angielski zdawały 2 osoby, niemiecki - 1, biologię - 28, 
historię - 14, matematykę - 13. Średnia ocen z egzaminu 
pisemnego wyniosła - 3,45. Dodam, Ŝe była jedna ocena 
celująca - z biologii.  
Z egzaminu ustnego zwolnionych zostało 12 uczniów. Z 
polskiego - 5, z biologii - 5 i z historii - 2, poniewaŜ 
osoby te otrzymały na egzaminie pisemnym ocenę 
celującą lub bardzo dobrą i miały w III i IV klasie 
przynajmniej oceny dobre. W przypadku tych 
abiturientów ocena z egzaminu pisemnego była oceną 
na egzaminie ustnym.  
Z jakich przedmiotów abiturienci zdawali egzamin 
ustny?  
- Poza językiem polskim wybrano: jęz. ang. - 19 osób, 
niem. - 20, ros. - 23, biologię - 26, chemię - 1, fizykę - 
7, geografię - 4, historię - 13 i matematykę - 4.  
Średnia ocen z niem. wyniosła - 4,0, z biologii - 4,0, z 
chemii - 4,0, z historii - 3,8, z matematyki - 3,75, z jęz. 
polski - 3,28.  
Średnia z egzaminu ustnego - 3,56. Średnia matury 
2001- 3,57. 
Jak przedstawia się sprawa, jeŜeli chodzi o oceny? 
- Była jedna ocena celująca, ocen bardzo dobrych - 43, 
dobrych - 58, dostatecznych - 51, niedostatecznych - 4, 
poniewaŜ, oprócz tegorocznych abiturientów, egzamin 
ustny zdawała osoba, która ukończyła liceum dwa lata 
temu.  
Najlepsi uczniowie, którzy otrzymali średnią powyŜej 
4,6 z egzaminu dojrzałości i otrzymali świadectwo z 

biało - czerwonym paskiem to: Matyjak Karolina - 5,0, 
Laskowska Katarzyna - 4,8, Michałowska Sylwia, 
Puścizna Tomasz, Wit Izabela, Bieganowska Marlena, 
Lenc Piotr i Ziętek Marta - 4,6. Średnią 4,0 i więcej, 
poza tymi ośmioma osobami uzyskało 17 abiturientów.  
Jak pan ocenia poziom tegorocznych pytań 
maturalnych? Myślę o pisemnej części egzaminu 
dojrzałości. 
- Nauczyciele i uczniowie nie byli zaskoczeni tematami. 
Co raz więcej uczniów wybiera tematy zbliŜone do tzw. 
nowej matury, czyli składające się tekstu na temat 
którego trzeba napisać rozprawkę i odpowiedź na 
pytania testowe. Natomiast zestawy pytań z egzaminu 
ustnego układane były przez nauczycieli uczących i 
obejmowały czteroletni okres nauki. Chcę zaznaczyć, Ŝe 
ocena z egzaminu maturalnego jest oceną tylko z 
egzaminu pisemnego i za odpowiedź na trzy pytania, 
które uczeń wylosował na egzaminie ustnym.  
Podsumowując. Jak tegoroczna matura ma się do 
matury ubiegłorocznej? 
Muszę przyznać, Ŝe w roku ubiegłym było trochę lepiej, 
poniewaŜ wówczas wszyscy egzamin dojrzałości zdali. 
Średnie ocen z egzaminu dojrzałości równieŜ były 
lepsze. To samo dotyczy wyników w nauce, bowiem 
najlepsza uczennica miała średnią sporo powyŜej 5,0. 
Moim zdaniem w r. ub. uczniowie prezentowali wyŜszy 
poziom wiedzy.  
Nie wiadomo jak wypadną matury w przyszłym roku 
bowiem będą to juŜ tzw. nowe matury. Osobiście 
uwaŜam, Ŝe nową maturę powinni zdawać dopiero 
pierwsi absolwenci gimnazjum, poniewaŜ to oni będą 
tak naprawdę do niej przygotowani. Ich styl nauki i 
pracy będzie przystosowany do nowych wymagań. Dziś 
nikt nie potrafi powiedzieć jak będzie wyglądała matura 
w przyszłym roku. Jednak wiadomo juŜ, Ŝe we wrześniu 
przeprowadzona zostanie matura pilotaŜowa na nowych 
zasadach, poniewaŜ władze odpowiedzialne za oświatę 
chcą się zorientować jak teoria będzie miała się do 
praktyki. Jednak próbna matura nie będzie miała 
wpływu na wyniki w nauce. Nauczyciele sami 
zdecydują jak się do  niej ustosunkować.   

 
 

 
 
O TEGOROCZNYM EGZAMINIE MATURALNYM Z DYREKTOR ZESPO ŁU SZKÓŁ 
ROLNICZYCH W MSZCZONOWIE - BARBAR Ą BANASIEWICZ 

ROZMAWIA IZABELLA KAMI ŃSKA  
 

 
Czy dla wszystkich tegorocznych abiturientów 
egzamin dojrzałości okazał się pomyślny? 
- Tak. Wszyscy abiturienci, którzy przystąpili do 
egzaminu maturalnego zaliczyli go. Egzamin maturalny 

odbył się w naszej szkole po raz pierwszy. Zdawało go 
30 uczniów 5 - letniego Technikum Ogrodniczego.  
Jakie przedmioty abiturienci wybrali , jeŜeli chodzi o 
część pisemną matury? 
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Historię - 1 osoba, matematykę - 29 oraz oczywiście 
język polski, który był przedmiotem obowiązkowym. 
Jakie zaś na części ustnej? 
- RównieŜ biologię z higieną i ochroną środowiska - 23 
osoby, matematykę - 6 i historię - 1.  
Jak przedstawia się średnia ocen z poszczególnych 
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym? 
- Pisemna część matury: język polski - 2, 82, 
matematyka - 4,1, historia - 3,0. 
Część ustna: jęz. polski - 3,4, biologia - 3, 6, historia - 
4,0, matematyka - 4,8.  
Średnia ocen z części pisemnej egzaminu maturalnego 
wyniosła - 3,3, natomiast z części ustnej - 4,0. Średnia 
ocen tegorocznej matury to - 3,7.  
Najlepsi tegoroczni maturzyści? 
- Mamy dwie absolwentki, które są chlubą naszej 
szkoły. Są to: Beata Fabiszewska, która uzyskała 
średnią ocen na świadectwie maturalnym - 5,4 i średnią 
ocen z egzaminu dojrzałości - 5,5 oraz Katarzyna Budna 
ze średnią ocen na świadectwie maturalnym - 4,9 i 
średnią ocen z egzaminu maturalnego - 5,2. Obie 
uczennice otrzymały świadectwo z biało - czerwonym 
paskiem, bowiem miały średnią ocen na świadectwie 
powyŜej 4,75.   
Ze średnią ocen na świadectwie maturalnym - 4,7 
szkołę ukończyli: Jarosław Kobierski i Renata Łach, ze 
średnią - 4,6: Michał Bandera i Agnieszka Ziółkowska. 
Natomiast średnią ocen 4,0 i powyŜej na świadectwie, 
oprócz osób wcześniej wymienionych, uzyskało jeszcze 
9 abiturientów. 
Na podkreślenie i uznanie zasługuje fakt, iŜ dwie nasze 
najlepsze uczennice: Beata Fabiszewska i Katarzyna 
Budna, które mogły zrezygnować z egzaminu ustnego 
poniewaŜ otrzymały oceny bardzo dobre z egzaminu 
pisemnego, nie skorzystały z tego prawa i przystąpiły 
do egzaminu ustnego uzyskując oceny celujące. Obie 
uczennice wykazały się ogromną wiedzą z zakresu 
przedmiotu, kultury i sztuki. Beata Fabiszewska, bo o 
niej mówię z dumą, była osobą wytrwałą w pracy i 
zaangaŜowaną w działania samorządu szkolnego. 
Zdobyła ogromne zaufanie u koleŜanek i kolegów. 
Stanowiła dla nich autorytet. Przez  cztery lata była 
stypendystką Prezesa Rady Ministrów, osiągając w 
kolejnych latach nauki najwyŜszą średnią w szkole. 
Jak pani ocenia tematy maturalne?  
- Zaletą tematów z języka polskiego była ich otwartość , 
co dawało duŜe moŜliwości zaprezentowania wiedzy 
zdobytej zarówno w szkole jak równieŜ własnych 
refleksji, poglądów czy teŜ indywidualnych lektur. Dwa 
pierwsze tematy były typowymi wypracowaniami i co 
okazało się duŜym zaskoczeniem, wybrali je nieliczni 
abiturienci. Zdecydowana większość zdających wybrała 
temat trzeci, który polegał na napisaniu rozprawki i 
odpowiedzeniu na pytania testowe. Na czwarty temat, 
czyli interpretację i analizę wiersza nikt się nie 

zdecydował. Zadania maturalne z matematyki, jak 
przyznała mgr Halina NaroŜna, nie były dla uczniów 
zaskoczeniem. Były to typowy zestaw zadań, w sumie 
pięć, obejmujący róŜne działy matematyki. Uczniowie 
rozwiązywali wszystkie zadania niemniej jednak 
najmniejszą popularnością cieszyło się zadanie ostatnie. 
Warto podkreślić, Ŝe abiturienci podeszli do tych zadań 
róŜnymi metodami nie tylko takimi, jakich uczyli się w 
szkole. Własny sposób zastosował np. Michał Bandera. 
Świadczy to o tym, Ŝe młodzieŜ potrafi pracować 
własnymi metodami, a nie tylko tymi nauczonymi przez 
nauczycieli. Jak stwierdziła mgr Janina Woźniak 
moŜliwość wykazania się wiedzą dawały równieŜ 
tematy maturalne z historii.  
Jest pani dyrektorem szkoły, ale była pani takŜe 
wychowawcą tegorocznych maturzystów. Jak pani 
ocenia swoją klasę?    
- Bardzo dobrze. Była to klasa wychowawczo 
zrównowaŜona, aktywna w szkole i społecznie. Fakt, Ŝe 
przez okres pięciu lat nie było z ta klasa problemów 
wychowawczych jest na pewno wynikiem bardzo dobrej 
współpracy z rodzicami. Aktywnie uczestniczyli w 
Ŝyciu klasy i szkoły przy takich uroczystościach jak: 
wigilia, połowinki, studniówka czy nadanie szkole 
sztandaru. Wszystkim rodzicom chciałabym serdecznie 
podziękować, a zwłaszcza: p. Penczonek, p. Draniak, p. 
Fabiszewskiej, p. Stańczak, p. Bandera, p. Pietrzak, p. 
Poleckiej, i p. Swojewskiej.  Jako wychowawca na 
długo zachowam tę klasę w swojej pamięci. 
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UDANE   WAKACJE !!!!!!!!!!  
 

Komenda Hufca ZHP w Mszczonowie zachęca do wzięcia 
udziału w tegorocznym 

obozie  harcerskim, który odbędzie się w terminie 
 

8-22 sierpnia. 
 

Miejsce obozu - GORZEWO powiat gostyniński, nad 
jeziorem SUMINO,  
Zakwaterowanie- Stanica Chorągwi Mazowieckiej, 
ośrodek wyposaŜony jest w: boiska sportowe, kąpielisko, 
zaplecze kuchenne, zadaszoną stołówkę, sanitariaty, 
prysznice i własna ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Harcerze obozować będą po sześć osób 
w namiotach typu NS,   
Cena obozu-  600 zł od osoby,  
Specjalne atrakcje- podczas trwania obozu  odbędą się trzy autokarowe wycieczki do: 
Torunia, Ciechocinka i Płocka.    
Zapisy przyjmuje – komendant Hufca ZHP Mszczonów hm. Zbigniew Grabek – 857 13 14.  
 
 
 

 

 

Mszczonowianka 
1948 

 

Zdjęcie to przedstawia  
zawodników LKS 
Mszczonowianki  
podczas pochodu 

pierwszomajowego w 
1948 roku. Czytelnicy 

MM, którzy są  w stanie 
rozpoznać osoby 
uwiecznione na 

fotografii proszone są  o 
skontaktowanie się z 
dyrektorem  OSIR-u 

Krzysztofem Brzóską – 
8572505. Przekazane 

informacje 
wykorzystane zostaną w 

przyszłości  przy 
opracowywaniu   

monografii klubu. 
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Informacje z Mszczonowa i okolic na falach eteru: 
 

   
  

 
Radio Plus - 98,1 FM 

 

 
 

PUSZCZA przed MSZCZONOWEM 
 
 
W niedzielę  trzeciego czerwca  w hali mszczonowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  odbyły się Powiatowe 

Mistrzostwa  LZS w piłce siatkowej. W zawodach  uczestniczyły druŜyny z czterech gmin: Mszczonowa, 
Radziejowic, Puszczy Mariańskiej i  Wiskitek. Jak nas poinformował  dyrektor mszczonowskiego OSIR-u 
Krzysztof Brzóska  celem zawodów była  popularyzacja  piki siatkowej  na terenie  powiatu Ŝyrardowskiego i  
wyłonienie  mistrza, który  będzie  teraz reprezentował  powiat  w zawodach  okręgowych.    
 

DruŜyny rozegrały mecze systemem kaŜdy z kaŜdym. Wyniki  poszczególnych spotkań były następujące: 
 

MSZCZONÓW   - RADZIEJOWICE 2 : 0 
PUSZCZA MARIAŃSKA  - WISKITKI  2 : 0 
MSZCZONÓW   - WISKITKI  2 : 0 
PUSZCZA MARIAŃSKA  - RADZIEJOWICE 2 : 0 
WISKITKI    - RADZIEJOWICE 2 : 0 
PUSZCZA MARIAŃSKA   - MSZCZONÓW  2 : 1 

 

Klasyfikacja końcowa : 
 

Lp. GMINA PKT SET 
 
1 

 
PUSZCZA MARIAŃSKA 

 
3 

 
6 : 1 

 
2 

 
MSZCZONÓW 

 
2 

 
5 : 2 

 
3 

 
WISKITKI 

 
1 

 
2 : 4 

 
4 

 
RADZIEJOWICE 

 
0 

 
0 : 6 

 
Turniej został zakończony uroczystym wręczeniem nagród dla:   

1. Najlepszego zawodnika – Marcina Melona z gm. Mszczonów – puchar, dyplom 
2. WyróŜnionej zawodniczki – Teresy Czaplarskiej z gm. Radziejowice – zegarek ufundowany przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu –  Jerzego  Słomińskiego 
3. Reprezentacji gminy Puszcza Mariańska – puchar, siatka do siatkówki,  piłka siatkowa „ Molten”, dyplom 
4. Reprezentacji gminy Mszczonów -  puchar, piłka siatkowa „Molten” , dyplom 
5. Reprezentacji gminy Wiskitki – puchar, piłka siatkowa „Molten” , dyplom  
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Skład osobowy reprezentacji gminy Mszczonów: 
 

1. Marcin Melon 
2. Michał Szymański 
3. Piotr Chojecki 
4. Mateusz Rutkowski 
5. Kamil śelazo 
6. Krzysztof Kurzepa 
7. Bartłomiej Karliński 
8. Klaudiusz Stusiński 

9. Marcin Kłos 
10. Tomasz Puścizna 
11. Tomasz Rutkowski 
12. Marcin Niewiadomski 
13. Przemysław Kok 
14. Hubert Karasiewicz 
15. Damian Wacławek 

 
Oprac. na podstawie materiałów OSIR 

Marcin Letkiewicz 
 
 

Mszczonowianka na – 5 
 

Zakończył się  sezon piłkarski 2000/2001. Mszczonowianka 
jako debiutant  ligi okręgowej wypadła w nim   bardzo pomyślnie. 
DruŜyna zajęła wysoką  piątą pozycję w tabeli. Jak się okazuje spora 
grupa osób  liczyła jednak na o wiele więcej.  Niestety  awans do  IV 
ligi nie jest jeszcze w zasięgu mszczonowian. Być moŜe  upragniony 
sukces przyjdzie  za rok, lecz naleŜy pamiętać, Ŝe nie wystarczą do 
niego jedynie dobre chęci i gorący doping publiczności.  Zwycięskie 
wyjście z grupy jest moŜliwe tylko wtedy, gdy na boisku  gra zgodny i 
skuteczny zespół, który potrafi podporządkować się decyzjom trenera. 
A pod tym względem w Mszczonowiance jest delikatnie mówiąc - 
róŜnie. Z opinią trenera  trudno  jest  się  pogodzić szczególnie 
„weteranom”.  Nasza redakcja nie  zamierza rozstrzygać  nieporozumień   
piłkarzy  i wchodzić w kompetencje ich szkoleniowca, potrafimy jednak 
analizować wyniki i  musimy stwierdzić, Ŝe  wiosną po objęciu    
Mszczonowianki  przez Zbigniewa Cytryniaka  druŜyna  wypadła o 
niebo lepiej  niŜ w rundzie jesiennej.  Zespół zaczął wygrywać mecze 
wyjazdowe  i potrafił stawić czoło  zespołom z czołówki grupy. 
Mszczonowianka wprawdzie nie  dotrzymała pola  najlepszym, czyli 
Świtowi  Warszawa i  śyrardowiance, ale i tak zasługuje na  gorące 
słowa uznania.  

/M.L./ 

 

 

PoniŜej publikujemy  wyniki ostatniej wiosennej  kolejki – z dnia  20 czerwca i końcową tabelę rozgrywek  2000/01.   
 

TERMIN XVII 20.06.2001 R.-RUNDA WIOSENNA  

1. MAZUR G - WISŁA D 
2. WICHER C - RELAX 
3. ŚWIT S - TUR 
4. CIÓŁKOWO - ORZEŁ 
5. AMATOR - SZOPEN 
6. WRZOS - SKRA 
7. MSZCZONOWIANKA - ŚWIT W 
8. BZURA - UNIA I 
9. śYRARDOWIANKA- pauzowała 

2:2 
1:O 
2:3 
3:O 
3:O 
O:5 
1:4 
2:2 
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TABELA: 
 

LP NAZWA DRUśYNY ROZ. MECZE PKT BRAMKI RÓśNICA 
l. ŚWIT WARSZAWA 32 78 108 : 22 +86 
2. śYRARDOWIANKA 32 74 99:26 +73 

3. SZOPEN SANNIKI 32 59 79:43 +36 
4. SKRA DROBIN 32 58 73:48 +25 
5. MSZCZONOWIANKA 32 52 73:57 +16 
6. UNIA IŁÓW 32 50 57:54 +3 

7. CIÓŁKOWO 32 49 65:62 +3 
8. WICHER CIESZEWO 32 47 53:55 -2 
9. MAZUR GOSTYNIN 32 42 72:54 +18 

10. ORZEŁ GOLESZYN 32 40 46:58 -12 
11. WISŁA DUNINÓW 32 39 62:73 -11 
12. ŚWIT STAROśREBY 32 39 50:63 -13 

13. RELAX RADZIWIŁŁÓW 32 39 46:63 -17 
14. AMATOR MASZEWO 32 36 47:58 -11 
15. BZURA CHODAKÓW 32 30 64:88 -24 

16. TUR JAKTORÓW 32 30 44:81 -37 
17. WRZOS MIĘDZYBORÓW 32 4 18:144 -126 
18. OśAROWIANKA WYCOFANA Z ROZGRYWEK 
 

 
 

 
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA 

W MSZCZONOWIE 
PRZY ULICY CMENTARNEJ 9 

TEL- 046 857 2322 

Oferuje Ci bogaty wachlarz propozycji związanych z ubezpieczeniem Ciebie i Twojego: 
-mieszkania, 
-domu, 
-samochodu, 
-firmy 
MoŜesz liczyć na naszą gotowość do udzielenia Ci kaŜdej informacji.  
 
SłuŜymy Ci przydatną poradą, która rozwieje wszelkie wątpliwości. 
 
MoŜesz równieŜ u nas skorzystać i zasięgnąć informacji o solidnym i bezpiecznym funduszu emerytalnym  
 

Wszystkie nasze ubezpieczenia to więcej plusów dla Ciebie! 
*wystarczy jeden telefon  
*jesteśmy przy Tobie 
*zapewniamy fachową pomoc 
*gwarantujemy sprawny serwis 
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Wyścig MASTERSÓW, czyli kolarskiej I ligi odbył się  w Mszczonowie juŜ po raz trzeci. Jeszcze do niedawna 
zawody te rozgrywane były na terenie śyrardowa.  Burmistrz Grzegorz Kurek uwaŜa, Ŝe dobrze się stało, iŜ 
miasto pozyskało tak atrakcyjną imprezę sportową. Przypomnijmy, Ŝe w skali całego kraju odbywa się tylko 
pięć takich wyścigów. 

 

Wielki wy ścig przy małej publiczności 
 

  
Uczestnicy wyścigu Kryterium uliczne 

 

  
Konkurencja rowerowa „Kto najwolniej?” W taki sposób równieŜ moŜna dojechać do mety 

 
W ostatni weekend  maja  w Mszczonowie odbył  się w   
III-gi Ogólnopolski Wyścig Kolarski „MASTERS”. 
Organizatorem wyścigu byli -mszczonowska  Rada 
Miejska, śyrardowskie Towarzystwo Cyklistów 
reprezentowane przez  Kazimierza Kwiatkowskiego, 
MłodzieŜową Radę  Miejską, Mszczonowski Ośrodek 
Kultury  oraz Mszczonowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
– w imieniu którego stroną organizacyjną imprezy zajął 
się dyrektor Krzysztof Brzózka. Pierwszego dnia – w 
sobotę 26 maja -  rozegrano dwa wyścigi szosowe  na 
trasie okręŜnej: Mszczonów, Badowo Dańki, Osuchów, 
Piekary, Mszczonów.  Długość jednego okrąŜenia 

wynosiła   20 kilometrów.  Kolarze kat. III (51-60 lat) i IV 
(pow. 60 lat) pokonali tą trasę dwukrotnie , natomiast w 
drugim wyścigu  zawodnicy kategorii- II (41-50 lat), I 
(31-40 lat) i „O” (21-30 lat) przejechali tą samą 20 -
kilometrową pętlę aŜ czterokrotnie. Następnego dnia – w 
niedzielę 27 maja- odbyło się    kryterium uliczne, którego 
trasę wyznaczono  ulicami: Sienkiewicza, Kilińskiego, 
Grójecką, Krzywą i ponownie Sienkiewicza.  
 Tegoroczny mszczonowski wyścig MASTERSÓW 
rozgrywany był przy   pięknej  słonecznej pogodzie i 
towarzyszącym jej  delikatnym wietrze. Aura była więc 
dla zawodników i publiczności niezwykle łaskawa. Tym 
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bardziej więc dziwi dlaczego mimo sprzyjających 
warunków atmosferycznych i  zaangaŜowania kolarzy 
zawiodła publika. Nieliczna  grupa najwierniejszych 
kibiców starała się wprawdzie jak mogła naleŜytym 
dopingiem  mobilizować sportowców, jednak  nawet 
najgłośniejsze  okrzyki nie były  w stanie 
zrekompensować przygnębiającego widoku pustych ulic.  
Te braki moŜna było sobie jeszcze jakoś wytłumaczyć 
pierwszego dnia, gdy starty odbywały się z dwóch 
oddalonych od siebie miejsc, ale podczas niedzielnego 
kryterium ulicznego nieobecności kibiców nic juŜ  nie 
było w stanie usprawiedliwić. Trudno doszukać się 
wytłumaczenia takiego stanu rzeczy. Organizatorzy 
przecieŜ nie zawiedli i wszystko  mieli dopięte na 
przysłowiowy ostatni   guzik.  Zawodnicy równieŜ spisali 
się na medal- do Mszczonowa przyjechała sama kolarska 
„śmietanka”. Nie zabrakło złotego i brązowego medalisty 
ostatnich mistrzostw świata MASTERSÓW. 
Mszczonowianie mieli nawet wśród startujących swego  
zawodnika. Dariusz Kustosz po długiej przerwie w swej 
kolarskiej karierze  powrócił  na trasę i choć  z powodu 
pechowej „gumy” jego występ nie zakończył się 
sukcesem to przecieŜ zawsze miło pokibicować swemu 
ziomkowi. 
Na szczęście atmosferę kolarskiego  święta   uratowała  
dziatwa szkolna, która  na swoje  organizowane przez 
MłodzieŜową Radę Miejska wyścigi  przyjechała licznie i 
to  na sprzęcie przeróŜnego typu. NajodwaŜniejsi stawali 
na starcie na hulajnogach.  Młodzi zawodnicy choć słabo 
wyposaŜeni  walczyli jednak na trasie jak lwy.  Burmistrz 
Kurek wręczając nagrody najlepszym  wyraził swe 
zadowolenie z tego, Ŝe miastu rosną wspaniali zawodnicy, 
którzy jeśli tylko nie zabraknie im wytrwałości  w 

przyszłości ścigać się  będą w najlepszych zagranicznych 
i krajowych wyścigach.  
/pio/ 

 

 
 

Reprezentant gminy Mszczonów - Dariusz Kustosz
 

 
Sprawozdanie z imprezy sportowej  

 

III Ogólnopolski Wyścig Kolarski „MASTERS” – 26,27.05.2001  
 

WYNIKI: 
 

 Organizacja III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „MASTERS” finansowana była: z  budŜetu miejskiego, 
przez firmę „MOSTVA” i społecznym wkładem działaczy sportowych.. W organizacji całej imprezy czynny udział brali: 
mszczonowkski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  i Komenda Powiatowa Policji w śyrardowie.  
Celem imprezy byłą: promocja miasta Mszczonowa oraz popularyzacja kolarstwa masowego na terenie miasta i gminy 
Mszczonowa oraz rywalizacja o punkty do Challenge’u  i Pucharu Polski. Prawo startu w wyścigu mieli zawodnicy 
posiadający licencje MASTERS.  

*  *  * 
 Organizacja III Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „MASTERS” finansowana była: z  budŜetu miejskiego, 
przez firmę „MOSTVA” i społecznym wkładem działaczy sportowych.. W organizacji całej imprezy czynny udział brali: 
mszczonowkski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  i Komenda Powiatowa Policji w śyrardowie.  
Celem imprezy byłą: promocja miasta Mszczonowa oraz popularyzacja kolarstwa masowego na terenie miasta i gminy 
Mszczonowa oraz rywalizacja o punkty do Challenge’u  i Pucharu Polski. Prawo startu w wyścigu mieli zawodnicy 
posiadający licencje MASTERS.  

*  *  * 
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 W pierwszym dniu odbył się Wyścig Szosowy na trasie okręŜnej : Mszczonów (start i meta ul. Dworcowa) – 
Badowo Dańki – Osuchów – Piekary – Badów Górny – Mszczonów. Łącznie brało udział 163. W ostatniej klasyfikacji 
wyniki przedstawiały się następująco: 
KATEGORIA I  
Uciński Piotr – KS WŁÓKNIARZ Łódź  
Woronowicz Eryk – niestowarzyszony  
Szymański Paweł – BTC MAKADAM BUSKO ZDRÓJ  
 
KATEGORIA II 
Pyzikowski Cezary -  LKK LUBLIN 
Harbacewicz Franciszek – JF DUET GOLENIÓW 
Malke Bogusław – PTC LIMARO POZNAŃ  
 
KATEGORIA III 
Bylicki Jerzy – KS SPOŁEM ŁÓDś 
Korcala Kazimierz – SMOK KRAKÓW  
Bielski Zbigniew – MOK LECHIA GDAŃSK  
 
KATEGORIA IV 
Kantorski Andrzej – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
Linde Jerzy -  KS WŁÓKNIARZ ŁÓDś 
Wawrzko Stanisław – KS WŁÓKNIARZ ŁÓDś  

*  *  * 
26.05.2001 odbył się takŜe Wyścig Kolarski Uczniów Szkół Podstawowych na trasie Kryterium Ulicznego. Wyniki 
przedstawiały się następująco : 
I miejsce Gąsior - śyrardów 
II miejsce  Umiński – Goleniów  
III miejsce – Ścisłowski Łukasz – Mszczonów  
 
W Wyścigu Kolarskim Uczniów Szkół Podstawowych główną nagrodą był rower ufundowany przez Burmistrza Miasta 
Mszczonowa., statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez MłodzieŜową Radę Miejską.  

*  *  * 
 Dnia 27.05.2001 r. odbyło się Kryterium Uliczne na trasie 1000 m. 
Brało w nim udział 77 zawodników. Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco: 
KATEGORIA I 
Wydra Maciej – ALPIN RZESZÓW 
Najdzionau Ivan – GRODNO BIAŁORUŚ 
Woronowicz Eryk 
 
KATEGORIA II 
Harbacewicz Franciszek – JF DUET GOLENIÓW 
DeleŜyński Waldemar – śSC śYRARDÓW 
Pyzikowski Cezary – LKK LUBLIN  
 
KATEGORIA III 
Szczęsny Zbigniew – WROCŁAW 
Karcala Kazimierz – SMOK KRAKÓW 
Niespodziany Zbigniew – MOK LECHIA GDAŃSK  
 
KATEGORIA IV 
Kantorski Andrzej – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
Lnde Jerzy – KS WŁÓKNIARZ ŁÓDś 
Chudborski Tadeusz  
W Kryterium Ulicznym główna nagrodą w poszczególnych kategoriach był Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mszczonowa, za miejsca 2-3 statuetki. 
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Redakcja MERKURIUSZA jako współorganizator  prowadzonej w ubiegłym roku akcji „Nie 
pozwól mi odejść” zgodnie z powziętymi wcześniej zobowiązaniami publikuje cd. listy 

ofiarodawców, którzy wsparli  wysiłki   

ś.p. Liliany Tomaszewskiej  
i jej rodziny w zbiórce funduszy na przeszczep szpiku kostnego.  

Lista ta zawiera  nazwiska oraz nazwy firm i instytucji, które dokonały za pośrednictwem przelewów lub w inny udokumentowany 
sposób wpłat na konto Fundacji  Urszuli Jaworskiej. Jednocześnie w imieniu organizatorów akcji   jeszcze raz składamy  serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy wpłacali pieniądze podczas zbiórek publicznych, tym którzy skorzystali  z moŜliwości okazania 
swej pomocy za pośrednictwem  płatnego  numeru telefonicznego, a takŜe tym wszystkim, którzy z powodów technicznych /m.in. 

takich jak brak na czas dostarczonych potwierdzeń wpłaty/  nie zostali wymienieni na  poniŜszej liście.

DANUTA  ZASADA   OTWOCK 

EUGENIUSZ  TYMIŃSKI   ZĄBKI 

TADEUSZ  TUPACZEWSKI   WARSZAWA 

EWA  KOWALSKA   MSZCZONÓW 

RATYŃSKI  CEZARY  WARSZAWA 

MARIA  WOśNIAK   WARSZAWA 

DOMI-POL SP.ZOO-WARSZAWA 

BANK SPÓŁDZIELCZY   DREZDENEK 

ARCHIVO VP SP.ZOO.  BYDGOSZCZ 

DAREX S.A.  RZESZÓW 

ECO-CLASSIC SP.ZOO.  WARSZAWA 

MEBLE KLER   DOBRODZIEŃ 

DACCAR S.C.  WARSZAWA 

PARAFIANIE Z KOŚCIOŁA 
P.W.ŚW.CHRZCIELA Z MSZCZONOWA 

JERZY  WIECZOREK   ŁÓDś 

MAŁOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA 
HANDLOWA WIZAN  ANDRYCHÓW 

BANK  SPÓŁDZIELCZY   GLIWICE 

ŁUKASZ  KOPERSKI   MSZCZONÓW                   

GUDEPOL   LEGNICA 

BETONSTAL ESPEBEPE SO.ZOO.  
SZCZECIN 

DURKOPP ADLER POLSKA SP.ZOO.  
WROCŁAW 

WPŁATA  WARSZAWA 

LORENTA WIESŁAWA  GÓRA KALWARIA 

T.I.J.WIECZORKOWSCY  MSZCZONÓW 

WANDA STAROSTA  PRUSZKÓW 

BANK SPÓŁDZIELCZY  OTWOCK 

DOMY  TOWAROWE  ŁÓDś 

NI-PLUS   WARSZAWA 

BANK SPÓŁDZIELCZY  WYSOKA 

MAŁGORZATA  MUSIEL  WARSZAWA 

MOZER MAŁGORZATA  WARSZAWA 

INTER CO SP.ZOO.BIURO HANDLOWE  
KATOWICE 

EWA ADAM  MAJEWSCY  GRYFICE 

BOWIM S.C. ZABRZE 

DOZORBUD  LEGNICA 

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH  
KATOWICE 

NOWA APENA SP.ZOO. BIELSKO-BIAŁA 

ARCHICOM SP.ZOO. WROCŁAW 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MSZCZONÓW 

PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ  MSZCZONÓW 

GENOWEFA  ŚLEDś   MSZCZONÓW 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA-SAMOPOMOC 
CHŁOPSKA TOMASZÓW MAZ. 

HER-GUM  ZABRZE 

BIOVAC-SP.ZOO.  KIELCE 

BOREN  WROCŁAW 

PROJEKT-BIURO ARCHITEKTURY  
OTWOCK 

COLOR SP.ZOO.  WARSZAWA 

TRIM-GRAF  PISECZNO 

WANDA  MAŚLANKIEWICZ  WARSZAWA 

TELETECHNIK.S.C. KRAKÓW 

  BIZERA S.P.ZOO  PIASECZNO 

DOM WYDAWNICZY MEDIUM  
WARSZAWA 

RAKSZEWSKI  ANDRZEJ  śYRARDÓW 

MACROSOFT S.A.  WARSZAWAGEO 
SP.ZOO. WARSZAWA 

GODARGO SP.ZOO. CZYśEW 

KLASA IV-A LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W 
MSZCZONOWIE 

BYLINIAK HALINA  PNIEWY 

JAN  KAWA  RZESZÓW 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KL.IIIB  
MSZCZONÓW 

RENATA  JAKUBIAK   MSZCZONÓW 

DANUTA CHMIELEWSKA  MSZCZONÓW 

PPHU-GWIAZDA  SKIERNIEWICE 

BISAN ZOO.  WARSZAWA 

GEO-KALS.C.  KALISZ 

KSIĄś-SP.ZOO.  WAŁBRZYCH 

BESKIDZIKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKNIOWA  BIELSKO BIAŁA 

SKLEP SPOśYWCZO-PRZEM.  
ZABRODZIE,DĘBNIK 

LUDOWY KLUB SPORTOWY 
MSZCZONOWIANKA  MSZCZONÓW 

AGENCJA KUPIECKA-JAN-POL  
MSZCZONÓW 

AGENCJA PROD.FILMOWEJ  WARSZAWA 

EGIS-POLSKA SP.ZOO.  LUBLINIEC 

POLDśWIG CENTRUM PROD.I USŁUG  
WARSZAWA 

DROGI IMOSTY SP.ZOO.  BIELSKO BIAŁA 

KARAT INTERNATIONAL-SP.ZOO.  SOPOT 

EWA  MELON  MSZCZONÓW 

KL.II B-LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  MSZCZONÓW 

DONATA  DLAWICKA  POZNAŃ 

KRZYSZTOF KOCZANOWSKI  KRAKÓW 

GIMNAZJUM W MSZCZONOWIE 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ  MSZCZONÓW 

GRAśYNA FIEDLER  WARSZAWA 

BARTCZAK  KOSZALIN 

MIECZYSŁAWSKA  KORZONKOWSKA  
MSZCZONÓW                

BANK SPÓŁDZIELCZY W MOSTOWIE 

FABRYKA  WKŁADÓW  ODZIEśOWYCH   
WAŁBRZYCH 

CUKROWNIA  OSTROWY SP.AKCYJNA  
KUTNO 

LESTEL SP.ZOO.  BYDGOSZCZ 

PARAFIANIE Z KOŚCIOŁA 
P.W.ŚW.STANISŁAWA W OSUCHÓW 

WPŁATA  GRODZISK MAZ 

HADES  ŁUKÓW 

GRAMINEX SP.ZOO.  PIOTRKÓW TRYB. 

INTERSERW-SP.ZOO.  SOPOT 

CARNAUD METAL BOX.SP.ZOO.  
GOLENIÓW 

AMGRO  ŁÓDś 

ŚWICKI  ANDRZEJ  PRUSZKÓW 

FUGO  KONIN 

WACTUR   NOWY SĄCZ 

S.PŁUZIŃSKA  MSZCZONÓW 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
MSZCZONÓW 

KRYSTYNA  SZYMAŃSKA   MSZCZONÓW 

WŁODZIMIERZ  ZYCH  WARSZAWA 

JOLANTA  CAPAŁA   PUŁAWY 

BIURO TURYSTYCZNE-BARBARA  
TARNÓW 

BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO S.C.  
POZNAŃ 

B.ZAJWALK   MILANÓWEK 

BELEX   WARSZAWA 

PIETRZAK  HOLDING  PŁOCK 

ELEKTRIM-KABLE S.A.  WARSZAWA 

WODOCIĄGI I KANAŁY SP.ZOO.  
SKARśYSKO KAM. 

KC-KOPERTY SP.ZOO.  EŁK 

ZOFIA  DZIśA   OSUCHÓW 

PAWEŁ  DZIśA   OSUCHÓW 

III A LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
MSZCZONÓW 

TRAJDOWSKI  JACEK   MSZCZONÓW 

LABORATORIUM KOSMETYCZNE-S.A. 
PIASECZNO 
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BANK  SPÓŁDZIELCZY W CHOSZCZENIE 

IKA   PRUSZKOW 

OKRĘGOWA SPÓŁ.MLECZ.   GRODZISK  
MAZ. 

KATOWICKIE ZAKLADY METALOWE- 
RUDA ŚLĄSKA 

HAGER  POLSKA SP.ZOO. WARSZAWA 

BIG ANDRZEJ MIELCAREK  POZNAŃ 

INTERCHEMALL-SP.ZOO  WARSZAWA 

DARTOM   GRODZISK  MAZ. 

LECH  ENGINEERING  PIASTÓW 

POPŁAWSKA  TERESA  RAWA MAZ. 

TRÓJDELSKI  JACEK  MSZCZONÓW                   

SPOLEX   GRODZISK  MAZ. 

WPŁATA  MIKOŁAJKI 

CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO 
ROZWOJOWY OPAKOWAŃ WARSZAWA 

GALENA  WROCŁAW 

POLSKIE SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNE  WARSZAWA 

EKSPASZ-ŁOWICZ SP.ZOO.  ŁOWICZ 

KOŁBAŚ  ELśBIETA  śYRARDÓW 

ARATEX  TRADING  OSTROWIEC  ŚW. 

EKO-OPEN   OLSZTYN 

BUD-MEDIA SP.ZOO.  BYDGOSZCZ 

BIURO RACHUNKOWE A.OLSZEWSKA  
OTWOCK 

TERESA  KRYNICKA  WARSZAWA 

SPÓŁ. ROLNICZO-PRZEM.USŁUG.  
BADOWO  DAŃKI       == 

IRENA  ŁUKASZEWSKA  GLIWICE 

MIEJSKIE PRZED.WODOCIĄGÓW I 
KANAŁÓW  KAMIENNA  GÓRA 

HAGER POLSKA SP.ZOO.  WARSZAWA 

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN  
WARSZAWA 

KATARZYNA  WI ĘCAK-INSTALATOR  
KOLUSZKI 

GIERALT  ALINA I JAROSLAW  ŁÓDś 

INSTYTUT ODLEWNICTWA  KRAKOW 

KREMS-SWIECE SP.ZOO.  OLSZTYN 

GERLING POLSKA S.A.  WARSZAWA 

FABRYKA SYSTEMÓW ELEKTR.SP.ZOO.  
POZNAŃ 

KAN SPÓŁKA ZOO.  ŁÓDś 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE  Z  
KOŚCIOŁA ŚW.ANNY  GRODZISK MAZ. 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE    
CHOJNATA 

ZDZISLAW  NIEWIADOMSKI     
KORYTÓW 

CHEM.SPÓŁ.PRACY SYNTETYKA   
SZALEJÓW GÓRNY 

IRENA  RUTKOWSKA  MSZCZONOW 

PAWEŁ  SIEDLAK   WARSZAWA 

R.J.MAKULSCY    MSZCZONÓW 

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE PSP W 
JEZIORNIE 

HURT.ART.DLA ZWIERZĄT   PODKOWA  
LEŚNA 

SERVICE PRESS   ZABRZE 

SIGMA   PODKOWA  LEŚNA 

WODOCIĄGI I KANALIZACJE W 
JASTRZĘBIU 

SLAWOMIR  MOCH  OTWOCK 

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY 
ODLEWNICZE  SZPROTOWA 

GNINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC 
CHLOPSKA  JASTRZĘBIE 

WIESLAW  SEKUŁA  GORA KALWARIA 

STANISLAW  BARAN  GORA KALWARIA 

GM.SPÓL.S.CH.  RYKI 

KAZIMIERZ  BUSZMAN KOŚCIERZYNA 

GIGA SP.ZOO.  AUGUSTÓW 

TELOKAB  PRUSZKÓW 

SAMORZĄD SZKOLNY ZESP.SZKOL 
ROLNICZYCH   MSZCZONÓW 

FRENOPLAST S.C.  SZCZYTNO 

PRZED.BUDOWLANO-HANDLOWE 
NIZIŃSKI ZDZISLAW  WYSZKOW 

HURT-TEL.SP.ZOO.  OLSZTYN 

MULTIFARB SP.ZOO.  RZESZÓW 

INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI  
WARSZAWA 

ROGALSKI  ADZM  ZABRZE 

METALZBYT-SP.ZOO.  OLSZTYN 

TADEUSZ KOZNIEWSKI  WARSZAWA 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL.VI A,VI D Z 
MSZCZONOWA 

JOLANTA WIECZOREK  SKIERNIEWICE 

SZKOŁA PODSTAWOWA   
RADZIEJOWICE 

SZKOŁA PODSTAWOWA   KOWIESY 

HANNA  MAGDALI ŃSKA   WARSZAWA 

CORDA SP.ZOO.   LUBLIN 

POK-TOURIST W.i M.POKRZYWNICCY   
OLSZTYN 

‘TIM’SŁAWOMIR  PODGAJNY   BRZEZINY 

INSTYTUT METEOROLOGII I 
GOSP.WODNEJ  WARSZAWA 

HYDROPROJEKT SP.ZOO.   WROCŁAW 

BIMEX S.C.  ŁÓDZ 

NOVOL SP.ZOO.   KOMORNIKI 

ODLEWNIA śELIWA DRAWSKI S.A.   
DRAWSKI  MŁYN 

INSTYTUT  BADAWCZY  LEŚNICTWA    
WARSZAWA 

NIEDZWIADEK  IWONA   SKIERNIEWICE 

IMPEXRYB S.C.    SZCZECIN 

CYSDORF    LĘBORK 

WIŚNIEWSKA  MARIANNA   
MIĘDZYBORÓW 

OSLUK  WERONIKA   MILANÓWEK 

MULLER  I  MROCZEK  SP.ZOO.   KĄTY 

MIKROTECH  S.A.   KROSNO 

BANK  SPÓŁDZIELCZY    WODZISŁAW 

ZAKŁAD POGRZEBOWY K.STUDZIŃSKI    
INOWROCŁAW 

MORFEUSZ  TECHNIK  GRZEWCZ    
WŁOCŁAWEK 

HSK  VIOLETTA  S.A.    STRONIE 

KUBICKA  GRAśYNA   OSTRÓW  MAZ. 

OKRĘG.PRZED.OBROTU ZWIERZĘTAMI  
HODOWLANYMI  ŁODZ 

PARAFIA  RZYMSKOKATOLICKA       
GOWARCZÓW 

BUTRYM  MONIKA 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIÓŁ 
ŚW.K.BOROMEUSZA  śYRARDÓW 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIOL 
ŚW.TRÓJCY   LUTKÓWKA 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIÓŁ 
BOśEGO MIŁOSIERDZIA  GRODZISK 
MAZ. 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE  KAPLICA   
KAROLEW 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIÓL 
MATKI BOśEJ POCIESZENIA    
śYRARDÓW         

MONIKA I MARCIN  SZEWCZYK   
MICHALOWICE 

POLSOUND    ŁOMIANKI 

STANISLAW  BOGUCIŃSKI 

MARIA  REGULSKA 

WPŁATA 

MIEJSKIE PRZED.ENERGETYKI CIEPLNEJ  
ŁOMśA 

KAN-REM   WROCŁAW 

BILSTEIN POLSKA    OLKUSZ 

MIDAS    ŁÓDZ 

BANK SPÓŁDZIELCZY   BRAŃSK 

WPŁATA 

ROMAN  KOBUS    WARSZAWA 

MAŁGORZATA  HOMANOWSKA         

CREAM SOFTWARE    MYŚLENICE 

ADAM  PIOTR  HOMANOWSKI     
MSZCZONOW        

GALTEX S.A.   PORAJ 

GBW CENTRUM ROZLICZEŃ 
ELEKTRONICZNYCH   KRUSZWICA 

BIEGONICE-KUPNO SP.ZOO.    
KOLBUSZOWA 

BUSINESS POWER SYSTEMTS   
WARSZAWA 

MPO SP.ZOO.KIELCE 

MATTHIAS P.H.MATUŚEWICZ DANUTA 
GDAJ   GDAŃSK 

ANNA WAJDELSKA GRABOWSKA    
MSZCZONOW        

MIROSŁAW  SOBOL 

BARBARA  PRZYGODA     śYRARDÓW 

SIOSTRA  FIDENCJA  LOWICZ 

JAROSŁAW BIERNACKI   MIŃSK MAZ. 

ANDśELIKA  KRÓLIKOWSKA   
MSZCZONÓW 

PRACOWNICE SKLEPU  HERMES    
MSZCZONÓW 

STANISŁAW  WILK  MILANÓWEK 

WPLATA 

PHU  CARLEX S.C.    SIEWIERZ 

OKR.PRZEDS.OBROTU  ZWIERZĘTAMI 
HODOWL.  PIEKOSZOW 

MIEJSKIE PRZED.WOD.I KANALICACJI   
LUBIN 

INSTYTUT TRANSPORTU 
SAMOCHODOWEGO  WARSZAWA 

METAMED S.C.   BYDGOSZCZ 

KAROLINA  BIELIŃSKA     WARSZAWA 

CONSTRUCTION    KRAKOW 

OKRĘGOWA SP.MLECZARSKA     
KRASNY STAW 

RADUS SP.ZOO. GDYNIA 

NASYCALNIA PODKŁADÓW S.A.    
KOŁMIN 

SPECJALISTYCZNE MATERIALY I 
WYKLADZINY CIEPLNE  SZCZYTNO 

MARIUSZ  KRUPIŃSKI    śYRARDÓW 

B.W.SZCZYGIEŁ   śYRARDOW 
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ANETA  SZTUROWSKA   śYRARDÓW 

DOROTA  KOWALSKA   NOSY 

SZKOŁA  PODSTAWOWA   KORABIEWICE 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIOL 
ŚW.JADWIGI  MILAŃÓWEK 

KS.PROBOSZCZ I PARAWIANIE KOŚCIÓL 
ŚW.KAZIMIERZA  RADZIEJOWICE 

DOROTA BIERNAT  MSZCZONÓW 

MICHAŁ NOWAK  MILANOWEK 

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA   LÓDś 

BIURO USŁUG I HANDLU  
CZĘSTOCHOWA 

CARITAS  DIECEZJI  ŁOWICKIEJ   
ŁOWICZ 

FIRMA  HANDLOWA   ZABIERZÓW 

PAWEŁ  DUSZAK  ZĄBKI 

BRE CENTRALA  WARSZAWA 

MULTI-SERVICE SP.ZOO.  WARSZAWA 

MAREK  TOKARSKI   POZNAŃ 

Ciąg dalszy w kolejnych numerach MM 
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BEA 
Zakład Fotograficzny 
oraz Videofilmowanie 

Beata Kołodziejczyk - fotograf 
96-320 Mszczonów 
ul. Dworcowa 20 

tel. 046 / 857 1996 
!!!!! SOS MICHAŁ !!!! 

 

Zwracamy się z gorącą prośbą do 
wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w 

ratowaniu Ŝycia mieszkańca Mszczonowa 
Michałka Biernata, u którego wykryto 

ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
 

 
 

Koszty leczenia chłopca są bardzo wysokie i 
rodziców nie stać na pokrycie ich jedynie z 

własnych środków. Wszyscy, którzy chcieliby 
pomóc Michałkowi proszeni są o wpłaty na konto: 

 

Fundacja „Urszuli 
Jaworskiej” 

PKO BP XII ODDZIAŁ W WARSZAWIE  

 

ZAPRASZAMY 
do nowo otwartej  

kolektury LOTTO 
 

ul. Tarczyńska 23 
Mszczonów 

/w sklepie AGD-CHEMIA/ 

 

„PRO-MOT” 
USŁUGI   REKLAMOWE 

 
 
 

REKLAMA W TELEWIZJI 
KABLOWEJ „VECTRA” 

 
reklamy, ogłoszenia, kupno, sprzedaŜ 

tel./fax. 0-46 857 20 92 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach  15.30- 18.30 

 

0-502 68 73 22 
 



 
 

  

 


