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,,Jest w moim kraju zwyczaj, 
Ŝe w dzień wigilijny 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy 
Wieczornej na niebie 
Ludzie gniazda wspólnego łamią 
Chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie'' 
 

Cyprian Kamil Norwid 
 
 

WIGILIA 
 
Dziś Wigilia - dzień poprzedzający święta BoŜego Narodzenia. Słowo 
,,wigilia'' pochodzi od łacińskich słów: vigiliare - czuwać i  vigilia - 
czuwanie, straŜ nocna, warta 
W kościele określa się tak dni poprzedzające wszystkie waŜniejsze 
święta religijne. Szczególną wigili ą jest Wigilia BoŜego Narodzenia 
obchodzona 24 grudnia. W ten dzień dzielimy się opłatkiem. Zwyczaj 
ten znany jest wyłącznie w Polsce i ma juŜ ponad dwieście lat tradycji. 
Opłatek ma zapewnić miłość, spokój, harmonię i szczęście oraz 
sprowadzić na dom błogosławieństwo BoŜe. 
Kiedy rodzina podzieli się opłatkiem, zasiada do wspólnej uroczystej 
wieczerzy. Według tradycji rozpoczyna sił ona wraz z rozbłyśnięciem 
na niebie pierwszej gwiazdki. 
 

KOL ĘDY  
 
Przez cały okres BoŜego Narodzenia w domach i świątyniach śpiewa 
się kolędy.  

Nazwa ,,kolęda'' pochodzi od łacińskiego słowa calendae. W 
staroŜytnym Rzymie określano tak pierwszy dzieŜ kaŜdego miesiąca. 
Nazywano tak równieŜ pierwszy dzieŜ rozpoczynający nowy rok. 
W Polsce kolędą nazywano pieśni noworoczne towarzyszące obchodom 
Godnich Świąt, czyli BoŜego Narodzenia. 
jedna z najstarszych kolęd polskich pochodzi z XV wieku. Jest to chorał 
,,Anioł pasterzom mówił'', znana do dziś i bardzo popularna kolęda. 
RównieŜ poeci i pisarze pisali słowa kolęd: Piotr Skarga - kolęda ,,W 
Ŝłobie leŜy'', Franciszek Karpiński - ,,Bóg się rodzi'', Teofil Lenartowicz 
- ,,Mizerna cicha stajenka licha''.  
W święta BoŜego Narodzenia śpiewa się takŜe pastorałki. 
 

BOśE NARODZENIE  
 
Po staropolsku zwane godami lub Godnimi Świętami ustanowione 
zostało w IV wieku n.e. po raz pierwszy odnotowano je w rzymskim 
kalendarzu świątecznym w 354 roku. Dwa wieki później wprowadzono 
do liturgii obchody wigilijne jako przedświęcie BoŜego Narodzenia, z 
postem, modłami i czuwaniem.  
BoŜe Narodzenie upamiętnia wydarzenie historyczne - narodziny 
Jezusa w Betlejem. Dla chrześcijan jest to równieŜ dzień przyjścia na 
świat Zbawiciela, Syna BoŜego. 

IZA KAM 

 
  

 

 
Te Święta  i Sylwester będą szczególne. Kończy się pierwszy  rok XXI wieku. Wszyscy zadajemy 

sobie  pytanie, jakie będą  kolejne lata  nowego stulecia. Pragniemy by świat  zmieniał się na lepsze. 
Zacznijmy więc poprawiać  go i upiększać  od swojego  podwórka. Niech te Święta  będą  pełne  ludzkiej 
Ŝyczliwości i uśmiechu. Udekorujmy takŜe  nasze domy i ulice  tak, aby  po zapadnięciu zmroku 
Mszczonów zachwycał  nas  barwną grą  świateł. Wystarczy, aby  kaŜdy z nas  przyozdobił  choć  jedną 
choinkę, okno lub balkon, a całe  miasto  odmieni się  nie do poznania.  

Burmistrz Miasta  
Józef Grzegorz Kurek 

 

 
29 października 2001 r. z pewnością na stałe wpisze się do historii gminy Mszczonów. Tego bowiem dnia w mieście swoją 
wizytę złoŜył premier Rządu RP Leszek Miller. Tym bardziej był to szczególny dzień dla Mszczonowa, poniewaŜ ostatni raz, 
szef Rządu, a był nim wtedy - Mieczysław Rakowski zawitał do miasta kilkanaście lat temu.  
Bardzo istotnym z punktu widzenia  Mszczonowa jest równieŜ i to, iŜ nasze miasto znalazło się na trasie pierwszej krajowej 
podróŜy premiera Leszka Millera.  
 

Premier w Mszczonowie 
 

Premier Leszek Miller, w 
towarzystwie małŜonki Aleksandry, przybył do 
Mszczonowa wprost ze swego  rodzinnego  
śyrardowa. W Urzędzie Miejskim przy ul. 
Grójeckiej w Mszczonowie, w blisko 
godzinnym spotkaniu szacownych gości  
przyjmowali  burmistrz miasta Józef Grzegorz 
Kurek oraz przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski. Rozmowy prowadzone były, 
na prośbę premiera Millera, za zamkniętymi 
drzwiami, bowiem mszczonowska wizyta 
miała charakter roboczy i jak przyznał 
burmistrz, była dla niego wielkim 
zaskoczeniem, poniewaŜ dowiedział się o niej 
na dwie godziny przed przyjazdem premiera. O 

to, co było tematem spotkania zapytaliśmy 
burmistrza Grzegorza Kurka. 
-„Rozmawialiśmy głównie na temat bieŜącego 
funkcjonowania samorządów oraz problemów, 
z którymi obecnie muszą borykać się 
samorządowcy. Po raz pierwszy miałem okazję 
wprost przekazać premierowi RP wszystkie 
pozytywne i negatywne rzeczy, z którymi na co 
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dzień mają do czynienia samorządowcy.. Poza 
tym jako przewodniczący Konwentu Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Miast 
Województwa Mazowieckiego, wyraziłem 
swoją opinię na temat funkcjonowania 
samorządów w kontekście całego województwa 
mazowieckiego. Poruszyłem równieŜ kwestie 
prawne, a właściwie niedociągnięcia polskiego 
prawa, które w niektórych dziedzinach, jest po 
prostu źle skonstruowane. Poza tym, polskie 

prawo, jest dla przeciętnego obywatela mało 
czytelne. Ponadto przedmiotem naszej 
rozmowy były dotychczasowe osiągnięcia 
gospodarcze miasta oraz plany inwestycyjne na 
najbliŜsze lata”.  
-Jakie były powody wizyty premiera w 
Mszczonowie?  
-„Jesteśmy przykładem dobrze funkcjonującej i 
rozwijającej się gminy. Prawdopodobnie 
premier Miller chciał wysłuchać opinii i zdania 

tych, którzy osiągnęli sukces, a samorząd 
Mszczonowa niewątpliwie do takich naleŜy”. 
 

Z Mszczonowa premier Miller udał 
się do Łodzi, zaś małŜonka Aleksandra w 
towarzystwie burmistrza oraz 
przewodniczącego Rady odwiedziła nowo 
wybudowane  miejskie gimnazjum.     
 

Izabella Kamińska 
 

 
 

  
Premiera Leszka  Millera wraz z małŜonką Aleksandrą wita burmistrz 

Grzegorz Kurek 
Aleksandra Miller był zachwycona  nowo wybudowanym gimnazjum 

 
 

SESJE 
RADY MIEJSKIEJ 
MSZCZONOWA 

 

23.10 i 22.11.2001 
 
23 października, w Mszczonowie, odbyła się kolejna XXXII sesja Rady 
Miejskiej. Obrady rozpoczął uroczysty akcent, którym było ślubowanie 
złoŜone przez nowego radnego z terenu Osuchowa Marka Zientka, 
wybranego 30 września w wyborach uzupełniających. Marek Zientek 
zastąpił zmarłego w maju br. radnego Edwarda Zabłockiego. 
 
* Pierwsza część posiedzenia poświęcona została sprawom słuŜby 
zdrowia, Ŝyrardowskiemu szpitalowi oraz funkcjonowaniu placówek 
medycznych w Mszczonowie i Osuchowie. Zagadnienia z tego zakresu 
przybliŜyli radnym zaproszeni na posiedzenie goście, min.: starosta 
powiatu Ŝyrardowskiego Mieczysław Gabrylewicz, dyrektor Wydziału 
Zdrowia Powiatu śyrardowskiego Ludwik Kuciński, dyrektor 
Ŝyrardowskiego szpitala Hanna Łyszkowska - Miękus, dyrektor NZOZ 
Sławomir Myszkowski, kierownik Ośrodka Zdrowia w Osuchowie 
Michał Sutkowski oraz kierowniczka  mszczonowskich pielęgniarek 
Ewa Boniecka.  
 
 
* W czerwcu b. r. prezes Rady Ministrów wyznaczył organ załoŜycielski 
dla Szpitala w śyrardowie, którym został powiat Ŝyrardowski. Powołana 
została juŜ Rada Społeczna, która realizuje zadania wyznaczone przez 
Radę Powiatu. Podstawowe działania, które zostały podjęte przez RS 
odnośnie szpitala to: 
- organizacja ZOZ - u w śyrardowie 

- analiza sytuacji finansowej szpitala 
- określenie zasadności świadczenia przez szpital usług w 
dotychczasowym zakresie, a być moŜe sprzedanie części majątku 
szpitala, który okaŜe się zbędny.  
 
* W związku z bardzo trudną sytuacją placówki, starostwo i dyrekcja 
szpitala podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy z firmą ,,Green 
Hause'', która zajmuje się wykupem długów od wierzycieli 
zaciągniętych przez placówki medyczne. Firma ta wykupi część długów 
szpitala, które ,,groŜą'' komornikiem lub sądem. Przez 12 miesięcy 
szpital nie będzie musiał ich spłacać, mając czas na wypracowanie na 
ten cel środków, po czym przystąpi do regulowania, z procentami, 
naleŜności. Z kolei zdaniem burmistrza Mszczonowa Grzegorza Kurka 
firma ,,Green Hause'' nie jest najlepszym wyborem, bowiem za kilka lat 
moŜe się okazać, Ŝe z powodu niewywiązania się przez szpital ze 
zobowiązań, sprzeda ona to, za co zapłaciła i Ŝyrardowska placówka 
przestanie istnieć. Jednocześnie burmistrz stwierdził, Ŝe starostwo 
powinno wyemitować obligacje ,,nakierowane'' na mieszkańców. 
Wykupując obligacje przyczyniliby się oni do uratowania szpitala od 
upadku. W odpowiedzi starosta stwierdził, Ŝe na taki gest powiatu nie 
stać, poniewaŜ nie ma na to finansów, a rozwiązanie, które wybrał było 
jedynym moŜliwym.   
 
* Dyrekcja placówki zapewnia, Ŝe, szpital będzie starał się prowadzić 
jak najszerszy zakres usług oraz podnosić ich jakość. Poza tym część 
usług zostanie skomercjalizowanych. Dotyczyć ma to usług typu: 
sprzątanie, prowadzenie kuchni czy administracji. Prawdopodobnie będą 
je świadczyć wynajęte firmy. Wszystko w celu pozyskania dodatkowych 
funduszy. Temu teŜ ma słuŜyć sprzedaŜ zbędnego majątku naleŜącego 
do szpitala.  
 
* Wydział Zdrowia Powiatu śyrardowskiego ma przygotować 
rozeznanie odnośnie potrzeb na usługi medyczne mieszkańców powiatu 
oraz dotyczące programów profilaktycznych. Te ostatnie, we własnym 
zakresie, realizują gminy, placówki medyczne z danego terenu oraz 
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starostwo. Kluczowym momentem dla Ŝyrardowskiego szpitala, 
podobnie jak i dla innych, będzie podpisanie kontraktu na świadczenie 
usług medycznych na r. 2002. Kasa Chorych zaproponowała, aby nie 
ogłaszać poszczególnych konkursów, ale podpisać porozumienia z 
samorządami gmin i powiatów dotyczące programów promocji zdrowia. 
JeŜeli chodzi o Mazowsze ma być to profilaktyka min. przeciwko: 
niekorzystnemu stylowi Ŝycia, umieralności wcześniaków, chorobom 
układów oddechowego, krąŜenia i trawiennego, próchnicy, cukrzycy i 
wad postawy.  
 
* Zdaniem dr Łyszkowskiej powodem trudnej sytuacji finansowej 
szpitala jest zaniŜona wartość kontraktów, które podpisywał szpital z 
Kasą Chorych. Natomiast zarzuty Kasy wobec szpitala to:  
- zbyt wysoki udział płac w strukturze kosztów, a przecieŜ lekarze 
rezygnują z pracy w tym szpitalu z powodu niskich wynagrodzeń. 
- zbyt duŜa liczba łóŜek, co sprawia Ŝe nie wszystkie są 
wykorzystywane. Jednocześnie Kasa pomija fakt narzucania limitów na 
świadczenie usług. W ub. r. szpital wykonał nadwyŜkę świadczeń za 1 
mln 700 tys. zł. NadwyŜkę, czyli więcej usług niŜ było zawarte w 
podpisanym z KCH kontrakcie. Z tego tytułu Kasa zwróciła szpitalowi 
zaledwie 400 tys. zł.  
 
* Działania, które w najbliŜszym czasie zamierza podjąć szpital to: 
- redukcja zatrudnienia 
- racjonalizacja gospodarki lekami. Oznacza to, Ŝe pacjentom będą 
podawane tylko te leki, które związane są z chorobą, przez którą znalźli 
się w szpitalu 
- ustalenie zasad korzystania z obiektów naleŜących do ZOZ - u. 
Dotyczy to placówek medycznych. 
- zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej. W ub. r. uruchomiona 
została kotłownia gazowo - olejowa. Konieczna jest jeszcze wymiana 
sieci grzewczej. Obecnie placówka prowadzi w tej sprawie rozmowy z 
Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Srodowiska 
w Warszawie. 
- wyłączenie ze struktur ZOZ - u podmiotów pomocniczych typu 
kuchnia, pralnia itp.  
 
* Z danych przedstawionych przez dr Łyszkowską, odnośnie udziału 
mieszkańców gminy Mszczonów korzystających z usług 
Ŝyrardowskiego szpitala wynika Ŝe do końca trzeciego kwartału 2001 r.: 
- hospitalizowało się, w stosunku do mieszkańców powiatu, blisko 10 % 
mszczonowian  
- z poradni specjalistycznych skorzystało 13% mieszkańców gminy 
Mszczonów w stosunku do mieszkańców powiatu Ŝyrardowskiego.  
 

* Kolejnym tematem październikowego posiedzenia Rady była sytuacja 
Miejskiego Ośrodka Pomocy w Mszczonowie. Z informacji 
przedstawionych przey kierownika placówki Ciszewską wynika, Ŝe 
sytuacja finansowa MOPS - u poprawiła się dzięki czemu moŜliwe było 
uregulowanie zaległych zobowiązań wobec osób korzystających z 
pomocy społecznej. Mszczonowska placówka pomaga zainteresowanym 
jak tylko moŜe, min. kupuje gazety, które udostępnia interesantom. 
Ludzie ci mogą np. przejrzeć ogłoszenia dotyczące rynku pracy. 
Kierownik MOPS - u nie ukrywa, Ŝe sama osobiście ,,chodzi po 
firmach'' i szuka pracy dla osób, które zgłaszają się do Ośrodka. Inne 
usługi, które świadczy placówka to:  
- pomoc w pisaniu podań czy listów motywacyjnych osobom 
poszukującym pracy 
- pomoc w pisaniu pozwów do sądów itp.  
- kierowanie na porady zawodowe 
- dofinansowywanie zakupu ksiąŜek dla uczniów czy opału 
- świadczenie porad prawniczych i psychologicznych 
 
* Ponadto radni podjęli uchwały: 
- w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Mszczonów dotyczącego terenu 
ograniczonego ulicami: Tarczyńska, Wschodnia, Ługowa i Rolnicza. 
Uchwała dotyczy terenu o powierzchni 30 ha, który, zgodnie z nią, 
przeznaczony został pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe. 
- w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mszczonów dla obszaru we wsi 
Grabce Józefpolskie. Uchwała ta dotyczy zmian związanych z budową 
stacji redukcyjnej gazu.  
- w sprawie nadania nazwy ulicy. W myśl tej uchwały ,,nadaje się 
ulicy połoŜonej pomiędzy ul. Tarczyńską a ujęciem wody nazwę 
,,Pogorzałki'' oraz nadaje się ulicy w mieście Mszczonów połoŜonej 
między ulicą Czereśniową a ul. Wiejską, nazwę Graniczna''. Uchwała ta 
miała jedynie charakter formalnościowy, bowiem obie nazwy juŜ od 
dawna funkcjonują.  
- w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu 
Miejskim w Mszczonowie. Zgodnie z uchwałą opłata stała wynosić 
będzie 90 zł. miesięcznie plus stawka Ŝywieniowa dzienna w wysokości 
4,50 zł. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niŜ jedno 
dziecko z tej samej rodziny, opłata za pierwsze dziecko wynosić będzie 
90 zł., zaś za kaŜde następne - 65 zł.  
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na r. 
2001. 
- oraz uchwały w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości. 
 

Izabella Kamińska 
 
 
            22 listopada odbyło się kolejne, XXXIII, posiedzenie Rady 
Miejskiej. Jednym z zaproszonych gości, który przybył na sesję, był 
poseł RP Janusz Piechociński.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski w imieniu własnym i 
całej Rady, wręczył posłowi Piechocińskiemu złotą odznakę 
„ZasłuŜonego dla Gminy Mszczonów”, która była wyrazem 
podziękowania i docenienia jego wkładu w realizację inwestycji 
ekologicznych na terenie Mszczonowa, kiedy pełnił funkcję prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.  
,,Co innego jest mówić o ekologii, a co innego realizować działania 
ekologiczne (...). Gmina Mszczonów niejednokrotnie podejmowała 
bardzo ryzykowne i nowoczesne działania, nie raz pozostając w 
konflikcie z mieszkańcami. Jednym z takich przedsięwzięć było 
uruchomienie zakładu geotermalnego. (...) Mszczonów postrzegany jest 
jako jeden z liderów mazowieckiej ekologii. Osobiście deklaruję, Ŝe 
zawsze jesteście i będziecie na liście priorytetów Funduszu, bowiem 
Fundusz pomaga tym, którzy podejmują dobre decyzje i je realizują'' - 
podsumował poseł Janusz Piechociński.  
                
           Sprawom ochrony środowiska, w duŜej mierze, poświęcona była 
teŜ sama sesja. Zalesienia, kanalizacja, wodociągi, gospodarka 
odpadami to główne kwestie, które omawiano.  

              Gospodarka wodna 
Woda dla miasta Mszczonów produkowana jest w dwóch ujęciach, 
które mają aktualne pozwolenia wodnoprawne i ciągłą zdolność 
produkcyjną. Oba ujęcia posiadają po dwie studnie plus wodę ze źródeł 
geotermalnych.  
             Gospodarka ściekami 
Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną 
przeznaczoną do oczyszczania ścieków socjalno - bytowych. Posiada 
dwa ciągi technologiczne, które są w stanie przyjąć średnio 2.400 
metrów sześciennych ścieków na dobę. Obecnie eksploatowany jest 
tylko jeden ciąg technologiczny, którego przepustowość wynosi 
średnio 1.200 metrów sześciennych na dobę (max 1.635 m 3/d). Ilość 
ścieków doprowadzanych codziennie do oczyszczalni wynosi ok. 800 
m3/d. Podczas dni deszczowych zwiększa się do 1.000 m3/d. Z 
powyŜszych danych wynika, Ŝe praca jednego ciągu w pełni pokrywa 
zapotrzebowanie miasta. Ścieki doprowadzane do oczyszczalni 
pochodzą od 338 odbiorców indywidualnych (mieszkańców domów 
jednorodzinnych) i 3.154 osób zamieszkujących w 24 blokach 
wielorodzinnych oraz zakładów usługowych i jednostek 
administracyjnych. Natomiast ścieki przemysłowe dostarczane są z 11 
firm. Z budynków nieskanalizowanych nieczystości odprowadzane są 
do zbiorników bezodpływowych, a następnie, za pośrednictwem 
wozów asenizacyjnych, wywoŜone do punktu zlewnego.  
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              Gminne wysypisko śmieci, zbieranie i segregacja odpadów 
Odpady komunalne wywoŜone są na składowisko we wsi Marków 
Świnice. Obiekt jest własnością Urzędu Gminy, zaś za jego 
eksploatację odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Mszczonowie. Jest to składowisko gminne i jako 
takie przyjmuje do składowania głównie odpady z terenu miasta i 
gminy Mszczonów. Na wysypisko przyjmowane są głównie odpady 
komunalne. Składowana jest równieŜ na nim ziemia z robót ziemnych, 
gruz betonowy itp., odpady organiczne takie jak: liście i trawa z 
zieleńców miejskich, odwodnione osady ściekowe i szlamy z 
oczyszczalni ścieków w celu pozyskania materiału do rekultywacji 
poszczególnych sektorów. Średnio roczna ilość odpadów przyjęta na 
wysypisko wynosi 20 tys. m 3 oraz ok. 100 m 3 osadów z oczyszczalni. 
Oddziaływanie wysypiska na środowisko zawsze będzie istnieć ze 
względu na jego specyficzną rolę, właściwości i zadania jakie ma ono 
spełniać. NaleŜy jednak dąŜyć aby to oddziaływanie minimalizować 
stosownie do wymogów ochrony środowiska. Ostatnie badania 
mikrobiologiczne wykazały, Ŝe zasięg oddziaływania specyficznego 
zapachu pochodzącego ze składowiska występuje na 40 do 60 metrów i 
jest stale minimalizowany przez warstwą izolacyjną, jaką jest grunt 
rodzimy tj. piach, którym odpady są bezpośrednio przykryte oraz przez 
małą powierzchnię składowania. Przeprowadzone badania próbek 
wody wykazały, iŜ pod względem fizyko - chemicznym, metali 
cięŜkich oraz substancji ropopochodnych wody wokół składowiska nie 
są zanieczyszczone, a śladowe dopuszczalne przekroczenia klasyfikują 
te wody pozytywnie i nie świadczą o niekorzystnym oddziaływaniu na 
nie wysypiska. RównieŜ wody spływające z wysypiska nie stanowią 
zagroŜenia dla wód powierzchniowych. 
                        Zbiórka odpadów i segregacja 
W marcu 1996 r. wprowadzony został podatek śmieciowy. Od tego 
momentu trzykrotnie wzrosła ilość zbieranych odpadów. Zbiórka 
odpadów w mieście prowadzona jest według harmonogramu, natomiast 
na terenie wiejskim według potrzeb i zgłoszeń. W 2001 r. na terenie 
miasta wstępnie rozpoczęto selektywne gromadzenie odpadów. W 
pierwszym etapie segregację szkła ,,U źródeł''. W mieście rozstawione 
zostały rozstawione pojemniki na szkło białe i kolorowe. 
Wprowadzenie takiej segregacji moŜe spowodować zmniejszenie 
objętości składowanych odpadów na wysypisku. W propozycji 
programu selektywnej zbiórki na rok 2002 znalazły się takie odpady 
jak: metale kolorowe (aluminiowe puszki), szkło białe i kolorowe, 
butelki plastikowe oraz makulatura z moŜliwością rozszerzenia 
zbieranych materiałów w ramach zainteresowania społeczeństwa.  
                    Inwestycje z zakresu ochrony środowiska zrealizowane 
na terenie miasta i gminy Mszczonów w latach 1998 - 2001, 
zmierzające do jego poprawy: 
- kanalizacja 
- wodociągi  
- drogi 
- modernizacja budynków publicznych, min. szkół 
W ciągu ostatnich czterech lat na kanalizację wydano 7 mln 588  tys. 
zł., zaś na wodociągi - 2 mln 715 tys. zł. Ponad 126 tys. zł. pochłonęła 
modernizacja szkoły w Osuchowie. Inwestycje drogowe wykonano za 
przeszło 6 i pół mln zł. W sumie w tach latach na terenie miasta i 
gminy wykonano 79,8 km. wodociągów i 16,6 km kanalizacji.  
                   Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze 
miasta i gminy Mszczonów 
Ilość zieleni systematycznie wzrasta. w 1999 r. posadzono 211 drzew i 
krzewów oraz 1300 kwiatów, w 2000 r. - 930 drzew i krzewów oraz 
1050 szt. kwiatów, zaś w 2001 r. liczba posadzonych drzew i krzewów 
wzrosła do 1.300, natomiast kwiatów posadzonych zostało 800 szt. W 
2001 r. rozpoczęto równieŜ prace zmierzające do przeprojektowania 
parku przy ul. Narutowicza w Mszczonowie, które kontynuowane będą 
w r. 2002. Koszty nasadzeń w r. 1999 wyniosły ponad 26 tys. zł., w 
2001 r. - 40 tys. 630 zł., zaś w 2001 r. sięgnęły kwoty 62 tys. zł.  
 

 
 
Ponadto na listopadowej sesji podjęte zostały min. uchwały: 
* w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowany 
jest do lokalnej społeczności i ma na celu określenie zadań i zamierzeń 
w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi a takŜe 
leczenie osób uzaleŜnionych i łagodzenie skutków naduŜywania 
alkoholu.  
Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych stanowi: 
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu 
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej  i prawnej a w szczególności przemocą w 
rodzinie 
- profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna 
- zakup materiałów edukacyjnych i pomocy do prowadzenia edukacji i 
terapii 
- kontrola punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie całej 
gminy 
- przestrzegania wymogu umieszczania przez właścicieli punktów 
sprzedaŜy alkoholu w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych, 
min. o szkodliwości alkoholu oraz zakresie sprzedaŜy alkoholu osobom 
nieletnim i nietrzeźwym 
- udzielanie zasiłków celowych 
- pokrywanie kosztów obdukcji 
- pomoc w ramach posiadanych środków, dla dzieci z rodzin 
uzaleŜnionych, a w szczególności dofinansowywanie kolonii, obozów, 
wycieczek, udzielanie pomocy finansowej na zakup podstawowych 
artykułów 
- nawiązywanie współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami w 
zakresie przekazywania młodzieŜy szkolnej informacji o szkodliwości 
alkoholu 
 
* w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
* w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych  
* w sprawie wysokości opłaty targowej  
* uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. W związku z tym, iŜ 
zmarłego w maju Edwarda Zabłockiego zastąpił Marek Zientek 
wybrany we wrześniowych wyborach uzupełniających, zmienią się teŜ 
skład komisji Rady. Nowy radny zasiadał będzie w komisjach: BudŜetu 
i Finansów, Gospodarki Gminnej oraz Porządku, Przestrzegania Prawa 
i Ochrony Środowiska.  
 
* w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok bieŜący 
* oraz kilka uchwał dotyczących gospodarki gruntami  
 

Izabella Kamińska 
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PODATKI - OPŁATY -2002 
 

Podczas  listopadowej Sesji  Rady Miejskiej Mszczonowa  ustalone zostały  m.in.  stawki  podatków  od nieruchomości i  od środków 
transportowych, a takŜe  wysokości opłat  targowych. Nowe  wysokości  podatków  i opłat  publikujemy poniŜej. 

 
 

Podatek  od nieruchomości  
 

§ 1. 
 
Ustala się stawki podatku od nieruchomości  za 1 m2   powierzchni 
uŜytkowej lub powierzchni gruntów ( w złotych ):                                                                                           
                                                                                        
  1. od budynków mieszkalnych lub ich części: 0,49 
 
2. od budynków lub ich części związanych z 
    działalnością gospodarczą inną niŜ rolnicza  
     lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części 
     przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących 
     lokale mieszkalne, oraz od części  budynków  
     mieszkalnych zajętych na prowadzenie  
    działalności gospodarczej:16,83 
 
3. od budynków lub ich części zajętych na 
    prowadzenie działalności gospodarczej w 
    zakresie obrotu kwalifikowanym  
    materiałem siewnym: 7,84 
 
4. od pozostałych budynków lub ich części 
    w tym komórki i garaŜe przy budynk. ADM:5,29 
 
5. od budowli                                                                                  2 %  
ich wartości 
 

 
6. od gruntów związanych z działalnością  
    gospodarczą inną niŜ działalność rolnicza       
    lub leśna, z wyjątkiem związanych z  
    budynkami mieszkalnymi:0,60 
 
7. od gruntów będących uŜytkami rolnymi  
    nie wchodzącymi w skład gospodarstw 
    rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze:0,03 
 
8. od pozostałych gruntów: 0,09 

 
§ 2. 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości 
1/ Emerytów lub  rencistów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na 
Skarb Państwa i mieszkają   
      samotnie: 

a) od gruntów, 
b) od pozostałych budynków z wyjątkiem mieszkalnych. 

2/ nieruchomości lub ich części zajęte przez zakłady opieki zdrowotnej, 
gminne jednostki    
    organizacyjne i zakłady budŜetowe. 
2. Przepis ust.1 pkt.1 stosuje się o ile na terenie nieruchomości nie jest 
prowadzona działalność   
    gospodarcza. 

 

stawki podatku od środków transportowych.  
 

§ 1 
 

Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków 
transportowych: 

1) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,5 tony i poniŜej 12 ton, z tym, Ŝe w zaleŜności 
od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy  całkowitej oraz jego 
wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik nr 1 
od niniejszej uchwały. 

2) Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, z tym Ŝe w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa 
załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 
ton, z tym, Ŝe w zaleŜności od wieku pojazdu, dopuszczalnej 
masy całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na 
środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do 
niniejszej Uchwały. 

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 
ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa 
Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. 

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym 
Ŝe w zaleŜności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy 
całkowitej oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku 
określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały. 

6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w 
zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa 
załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały. 

7) Od autobusów, w tym, Ŝe w zaleŜności od wieku pojazdu, 
dopuszczalnej masy całkowitej, ilości miejsc do siedzenia 
oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa 
Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące 
własność Gminy oraz pojazdy wykorzystywane przez  Ochotnicze 
StraŜe PoŜarne i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i 
LKS „Mszczonowianka” z wyjątkiem określonych w  
art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXXIII / 335 / 01 z dnia 22 listopada 2001 r. 
 

  
  Stawka podatku  ( w złotych ) 

    
Inne systemy 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
  całkowita zespołu pojazdów: 
   ciągnik siodłowy + naczepa 
 ciągnik balastowy + przyczepa 
                ( w tonach )  zawieszenia 

nie mniej niŜ mniej niŜ 

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne 

  osi jezdnych 

do 10 lat włącznie Dwie osie   
12 18 1 300 1 400 
18 25 1 400 1 500 
25 31 1 500 1 600 
31 40 1 600 1 770 

powyŜej 10 lat Trzy osie   
36 40 1 700 1 770 
40 44 2 200 2 290 

 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXXIII / 335 / 01 z dnia 22 listopada 2001 r. 

 

Autobusy                          Stawka podatku ( w złotych ) 

o dopuszczalnej ilości miejsc siedzących spełnia normy czystości spalin pozostałe 

  EURO lub posiada katalizator   

do 15 włącznie 800 900 
od 15 do 30 włącznie 1 300 1 400 

powyŜej 30 1 600 1 700 
 
 

opłaty targowe. 
    

§ 1. 
Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości ( w 
złotych ): 
1. przy sprzedaŜy od sztuki: 
 

a) koń, źrebięta: 12          
 
b) bydło: 7 
 

2. przy sprzedaŜy płodów rolnych ( zboŜe,  
ziemniaki, owoce, warzywa), cieląt, trzody chlewnej, 
owce i kozy  z wozu konnego, ciągnika 
samochodu – od pojazdu: 6        
 

3. przy sprzedaŜy artykułów spoŜywczych,  
przemysłowych pochodzenia zagranicznego, 
drobiu i innych z samochodu cięŜar.  
o ład. do 2,5 t. itp.: 20          
 

4. przy sprzedaŜy z zajętego placu pod stoisko  
za kaŜdy rozpoczęty metr bieŜący: 7        
 

5. przy sprzedaŜy z ręki, kosza, wiadra,  

wózka ręcznego: 2       
 

6. przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego, 
przyczep i naczep o ład. pow. 2,5 t. art. 
spoŜywczych, przemysłowych i innych  
na targowicach: 30       
                  

7. przy sprzedaŜy z samochodu cięŜarowego przyczep 
      i naczep o ład.pow. 10 ton art. spoŜywczych,  

przemysłowych i innych na targowicach: 50                     
 

8. za handel na ulicach i placach przyległych 
do duŜej targowicy: 50 

§ 2. 
Opłatę targową uiszcza się za kaŜdy dzień, w którym dokonuje się 
sprzedaŜy na targowisku do rąk inkasentów. 
 

§ 3. 
Inkasentami do pobierania opłaty targowej są osoby fizyczne, bądź 
osoby prawne, z którymi Zarząd Miasta zawrze stosowna umowę na 
pobór opłaty targowej. Inkasenci rozliczają się z zainkasowanych opłat 
targowych z Urzędem Miejskim w Mszczonowie w dniu pobrania 
opłaty targowej. 

 
 

 

OGŁOSZENIE 
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Zarząd Miasta Mszczonowa informuje, Ŝe z dniem 1 grudnia 2001 roku wprowadzony został zakaz 
handlu na małej targowicy  zlokalizowanej przy ulicy  Tarczyńskiej w inne dni niŜ  poniedziałki, 
czwartki i soboty. 
Decyzja Zarządu została podyktowana uchylaniem się przez sprzedających od uiszczania opłaty  
placowej oraz  nieprzestrzeganiem przez nich  punktu regulaminu  targowicy, który dotyczy   
kaŜdorazowego  sprzątania po sobie  części placu, na którym  prowadzono działalność handlową. 
Dodatkowe sprzątania   wykonywane dotychczas przez słuŜby komunalne były bardzo drogie   i w 
znacznej mierze  wpływały  na całkowity koszt  utrzymania   targowicy. 
 
 
 
 

„,Wiele zostało juŜ zrobione, 
ale teŜ jeszcze wiele pozostało do zrobienia” 

 
 
 
                7 listopada w budynku Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce odbyło się kolejne 
spotkanie władz samorządowych 
Mszczonowa z mieszkańcami. Tym razem ze 
wsi Lutkówka i innych sąsiednich wsi 
połoŜonych we wschodniej części gminy. 
Wcześniej podobne spotkania odbyły się w 
Mszczonowie i Osuchowie. Jak przyznał 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, tego typu rozmowy, pod koniec 
kadencji, są celowe, bowiem dzięki temu 
czasowi, który upłynął od momentu wyborów 
mieszkańcy mogli obserwować oraz oceniać 
pracę samorządowców, na których oddali 
swoje głosy. Był to teŜ czas potrzebny na to, 
aby mieszkańcy mogli dostrzec to, co jeszcze 
jest do zrealizowania w ich miejscowościach. 
Celem spotkania było takŜe wyjaśnienie 
spraw związanych z kompetencjami 
samorządu gminnego, czyli nakreślenie tego, 
za co odpowiadają władze gminne, a za co 
np. powiat, wojewoda czy Rząd.  
                Do szkolnej sali, oprócz burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka, członków Zarządu 
Miasta oraz większości radnych Rady 
Miejskiej Mszczonowa, przybyło ok. 50 
mieszkańców. 
                
                Na wstępnie spotkania burmistrz 
Grzegorz Kurek przywołał zarzut 
mieszkańców, z  terenów wiejskich, mówiący 
o tym, iŜ najwięcej inwestycji realizowanych 
jest w mieście. Jednocześnie stwierdził, Ŝe  to 
nie jest prawdą.- „Władze gminne nie 
zaniedbują Ŝadnych wsi na swoim terenie. 
Jednak w kolejności realizowanych zadań 
musi być zachowany pewien porządek. 
Najpierw realizowane są te cele i inwestycje, 
które dają gminie dochód i pomnaŜają jej 
budŜet, bowiem tylko dzięki temu mogą być 
zaspokajane potrzeby mieszkańców. Taki jest 
główny cel działań obecnej Rady. Na 
poparcie słuszności  działań przytoczył dane 
na temat dochodów gminy. W ciągu ostatnich 
trzech lat budŜet gminy, dzięki takiej polityce 
jej władz, po stronie dochodów wzrósł o 100 

%. Główne wydatki gminnego budŜetu, w tych 
latach, przeznaczone zostały na inwestycje, 
co stanowi w sumie blisko 23 mln zł., czyli 
kaŜdorazowo 50 % rocznego budŜetu. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe pod tym względem gmina 
Mszczonów naleŜy do nielicznych w Polsce. 
Za ilość pieniędzy przeznaczonych w 2000 r. 
na inwestycje Mszczonów znalazł się na 26 
miejscu w kraju. Jednak wszyscy mamy 
świadomość, Ŝe jest to w dalszym ciągu za 
mało, ale teŜ powinniśmy mieć świadomość 
tego, jak bardzo, jeszcze kilka lat temu, gmina 
była zaniedbana. Teraz musimy te zaległości 
nadrabiać. Myślę, Ŝe najtrudniejsze będą 
jeszcze lata 2002 i 2003, kiedy to będziemy 
musieli spłacać zaciągnięte kredyty min. na 
budowę gimnazjum w Mszczonowie (w sumie 
1.5 mln zł) oraz na te inwestycje, które 
wkrótce będziemy realizować, czyli 
rozbudowa szkoły, właśnie, Lutkówce i 
budowa przy tej placówce sali gimnstycznej. 
Jednocześnie burmistrz Kurek zapewnił Ŝe, 
gdy tylko środki na to pozwolą samorząd 
postara się doprowadzić wszystkie szkoły na 
terenie gminy do takiego stanu, jak obecnie 
wygląda mszczonowskie gimnazjum. 
Następnym krokiem będzie min. budowa dróg 
asfaltowych i tłuczniowych oraz kanalizacja 
terenów wiejskich. Potrzeb jest sporo, ale 
wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z 
faktu, Ŝe w kraju panuje recesja. Rząd, juŜ od 
wielu lat, stara się ,,wydrzeć'' gminom 
pieniądze, które z tak wielkim trudem udaje 
im się pozyskać. Więcej. Nie daje środków na 
ich bieŜące funkcjonowanie. W związku z tym 
w miarę własnych moŜliwości musimy  
ponosić koszty, które tak naprawdę powinno 
ponosić państwo. Obecnie np. wspomagamy 
Policję, która nie ma nawet na paliwo do 
samochodów czy papier. Gdybyśmy im nie 
pomogli policja przestałaby funkcjonować. 
Podobnie sytuacja wygląda z opieką 
społeczną, oświetleniem dróg krajowych i 
powiatowych czy oświatą. Państwo nie 
przekazuje gminom naleŜnych środków, 
dlatego teŜ nauczycielom musimy płacić 

pensje z własnego budŜetu. Gdybyśmy tego 
nie czynili praktycznie juŜ teraz dzieci 
miałyby wakacje.  
Przez to, Ŝe udało nam się pozyskać tyle firm, 
gmina ma dochód z płaconego przez nie 
podatku, a dzięki tym podatkom moŜe się 
rozwijać. Chcę teŜ zaznaczyć, Ŝe gmina nie 
umorzyła firmom znajdującym się na jej 
terenie nawet złotówki podatku. Poza tym 
płacą one podatek dochodowy.  
Myślę, Ŝe powoli będziemy wychodzić ,,z 
dołka'' i rozwiązywać nasze problemy. Jednak 
nie nastąpi to od razu, bowiem musimy zdać 
sobie sprawę z tego, Ŝe na naszym terenie 
mamy 64 wsie. Stąd ten czas oczekiwania. 
Niemniej jednak staramy się co roku 
realizować jakieś zadania inwestycyjne na 
danym obszarze. Na tych terenach, gdzie 
mieszkańcy byli aktywniejsi praktycznie 
wykonane zostało juŜ wszystko. Takich 
miejscowości jest sporo”.  
              
                  Jednym z tematów podjętych 
przez mieszkańców były  kwestie związane z 
utwardzaniem dróg oraz ich oświetleniem.  
Burmistrz Kurek wyjaśnił teŜ zarzut 
mieszkańców, Ŝe gmina buduje drogi boczne, 
a nie robi głównych. -„JeŜeli mieszkańcy 
bezkonfliktowo podeszli do inwestycji 
drogowej, przekazali grunty i część pieniędzy, 
gmina im pomogła. Tak było w przypadku 
mieszkańców Bronisławowa, Nosów 
Poniatków czy Bobrowiec”. Przy okazji 
spraw drogowych poinformował o trudnym 
roku 2002, kiedy to rozpoczęta zostanie 
modernizacja ciągu TIR- owskiego w 
kierunku Grójca. –„Trasa będzie poszerzana 
o metr. Ruch pojazdów ograniczony zostanie 
do jednego pasa, w związku z czym korki 
będą nieuniknione. Dlatego juŜ teraz trzeba 
pomyśleć o barierach, które uniemoŜliwią 
powstanie dzikich objazdów po wiejskich 
drogach, co grozi zniszczeniem ich 
nawierzchni. JeŜeli zaś chodzi o oświetlenie 
to zainstalowanie kilku dodatkowych lamp, o 
które najczęściej w swoich bardzo licznych 
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wnioskach zwracają się mieszkańcy, nie jest 
trudnym do zrealizowania przedsięwzięciem, 
ale uciąŜliwym i kosztownym w stosunku do 
tego, jaki będzie efekt końcowy, poniewaŜ 
Zakład Energetyczny wprowadził taką 
procedurę, iŜ nawet podłączenie jednej 
dodatkowej lampy do miejskiego czy 
wiejskiego oświetlenia wymaga sporządzania 
projektów, uzgodnień itp. W związku z tym 
Zarząd podjął decyzję o realizacji w 
pierwszej kolejności tych zadań związanych z 
instalowaniem oświetlenia, na których 
skorzysta wiele gospodarstw, a nie dwa czy 
trzy”.      
    
            W ramach informacji o 
kompetencjach poszczególnych szczebli 
władzy zdaniem burmistrza, wziąwszy pod 
uwagę ich trzyletni okres funkcjonowania, 
tak naprawdę nie są one potrzebne, bowiem 
po zmianie układu administracyjnego 
państwa, min. wydłuŜyła się droga petentów, 
tu przykład Wydziału Komunikacji, który 
został przeniesiony do śyrardowa, a był w 
Mszczonowie. Okazuje się, Ŝe nawet 
załatwianie takich prostych spraw jak 
ustawienie znaków przy drogach 
powiatowych, co naleŜy do zadań starostw, 
wymaga długiej procedury. Dla przykładu 
burmistrz przytoczył sprawę dotyczącą 
konieczności ustawienia znaku z nazwą 
miejscowości Puszcza Mariańska, którego 
notabene w dalszym ciągu nie ma. Starostwo, 
w odpowiedzi na pismo burmistrza w tej 
sprawie, odpisało, Ŝe owszem znak będzie, 
ale nie teraz poniewaŜ powiat nie ma na ten 
cel pieniędzy, ale uwzględni to zadanie w 
budŜecie na rok 2002. Podobnych ,,zgrzytów'' 
pomiędzy  gminą a  powiatem jest wiele, 
choćby kwestia nieodśnieŜonych dróg. 
Mieszkańcy winią za to władze gminy, a 
tymczasem okazuje się, Ŝe śnieg z dróg 
gminnych został dawno usunięty, a 
nieodśnieŜona odcinki podlegają zarządowi 
powiatowemu.             
                 Optymistyczną wiadomością, którą 
przekazał burmistrz Kurek była informacja o 
tym, iŜ poprawiła się współpraca władz 
gminy z policją, co niewątpliwie jest szansą 
na zwiększenie bezpieczeństwa. 
            
                 Poruszony został teŜ temat 
rolnictwa.- „Samorząd gminy cały czas czyni 
zabiegi, aby na teren gminy ,,weszły'' firmy, 
które będą przetwarzały produkty rolne. 
Takiej firmie gmina da wszelkie ulgi. Jednak 
ich pozyskanie nie jest łatwe, bowiem 
sytuacja rolnictwa w Polsce i na świecie jest 
trudna. Poza tym pojawienie się tego typu 
firm ograniczyli sami mieszkańcy. Przykre 

jest, Ŝe ich właściciele, niestety, spotkali się z 
pazernością niektórych mieszkańców, którzy 
windowali ceny za swoje grunty”.  
           
               Wiele kontrowersji wzbudził temat 
śmieci, które mieszkańcy wyrzucają nie 
zawsze tam, gdzie powinni lub nie uiszczają 
opłat za ich odbiór. –„JeŜeli fundusze na to 
pozwolą gmina zakupi drugą śmieciarkę, co 
pozwoli na odbiór odpadów na terenach 
wiejskich na takich samych zasadach jak to 
ma obecnie miejsce w mieście. (...) Dzięki 
dobrej współpracy Urzędu z Policją problem 
opłat za odbiór odpadów w mieście został juŜ  
rozwiązany, a to za sprawą mandatów, które 
są wręczane osobom, które po upomnieniu 
przez dzielnicowego nadal nie uregulowały 
naleŜności. System mandatów wkrótce 
wprowadzony zostanie takŜe  na terenach 
wiejskich”:. Burmistrz wspomniał równieŜ o 
wprowadzeniu juŜ niebawem w gminie  
selektywnej zbiórki odpadów.  Niestety 
przyzwyczajenie mieszkańców  do tej nowej  
formy okazuje się niezwykle trudne.  W 
mieście gdzie ustawione juŜ zostały specjalne 
kontenery, osobne na szkło białe i osobne na 
szkło kolorowe nie zawsze  są one 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Niektórzy  traktują je wręcz jak zwykłe 
śmietniki.  Aby uniknąć podobnych  
problemów  na terenach wiejskich gmina 
zamierza zamiast kontenerów do 
segregowania odpadów, rozdawać do tego 
celu worki w odpowiednich kolorach.  
             
                  Dyrektor szkoły w Lutkówce –
Ewa  Zielińska podziękowała 
samorządowcom za pomoc finansową 
okazaną szkole oraz zwróciła się z 
zapytaniem, kiedy wybudowana zostanie przy 
tej szkole sala gimnastyczna. –„JeŜeli uda się 
nam pozyskać dotację, to są szanse, Ŝe jeszcze 
pod koniec roku 2002. Dotychczas gmina 
wybudowała, za własne pieniądze, juŜ dwa 
obiekty  oświatowe w Mszczonowie 
(gimnazjum) i Osuchowie (rozbudowa szkoły 
i budowa sali gimnastycznej).”  
Mieszkańcy zwrócili uwagę na fakt, Ŝe 
powiat buduje nową szkołę średnią w 
Wiskitkach, która nie jest niezbędna, a 
budynek mszczonowskiego liceum wymaga 
remontu. Przy tej okazji przewodniczący 
Rady Łukasz Koperski zaznaczył, Ŝe gmina, 
niestety, nie moŜe przekazać na remont 
budynku LO funduszy, gdyŜ nie leŜy to w jej 
kompetencjach. Jest to zadanie powiatu i to 
od niego zaleŜy stan tego obiektu.    
Kolejnym tematem związanym z 
inwestycjami oświatowymi był remont 
lutkówieckiego Domu Nauczyciela. Na 

grudniowej sesji Rada Gminy chce podjąć 
uchwałę o sprzedaŜy lokali w tym domu. 
Prawo do ich wykupu będą mieli tylko 
nauczyciele w nich mieszkający. Jednak 
pedagodzy nie są zainteresowani wykupem 
mieszkań, ale chcą otrzymać od gminy jakieś 
środki na remont tego budynku. Burmistrz 
zadeklarował, Ŝe Dom Nauczyciela zostanie 
wyremontowany i ocieplony wówczas, kiedy 
remontowi poddana zostanie szkoła. Innej 
moŜliwości nie ma, bowiem obie jednostki 
mają wspólny budŜet. Poza tym uniemoŜliwia 
to procedura przetargowa.  
            
                 Powodem do dyskusji stał się 
równieŜ temat kanalizacji. –„Na terenie 
gminy funkcjonowały będą tylko dwie 
oczyszczalnie duŜa w Mszczonowie oraz 
mniejsza w Osuchowie. Gdzie to będzie 
moŜliwe ścieki odprowadzane będą do 
mszczonowskiej oczyszczalni, a na terenach o 
rozproszonej budowie lub tam, gdzie budowa 
kanalizacji okaŜe się nieekonomiczna, będą 
instalowane biobloki, jeden na kilka 
gospodarstw. Na razie wszystko jest na etapie 
koncepcji. JeŜeli ona zostanie zaakceptowana 
przez Radę i Zarząd rozpoczęty zostanie etap 
projektów i realizacja. KaŜdy mieszkaniec 
będzie musiał wnieść opłatę, by potem mógł 
się do kanalizacji podłączyć. W przypadku 
biobloków gmina je zakupi i zainstaluje, zaś 
mieszkańcy będą wnosić opłaty za ich wy 
korzystywanie.. Wszystkie biobloki będą 
obsługiwane przez ZGKiM. Ten system 
rozwiąŜe problem kanalizacji na terenach 
wiejskich.” 
 Burmistrz wspomniał teŜ o zmianie ustawy o 
ochronie środowiska, w myśl której kaŜdy 
mieszkaniec, który będzie miał u siebie np. 
szambo, będzie musiał posiadać 
dokumentację świadczącą o tym, Ŝe uiszcza 
opłaty za jego odbiór, a nie wylewa je gdzieś 
na pole. NajniŜsza kara przewidziana w 
ustawie to 5 tys. zł. Ustawa ta ma zacząć 
funkcjonować, kiedy Polska wejdzie do Unii.  
           
                Niejako na zakończenie Łukasz 
Koperski stwierdził, Ŝe równie wiele 
inwestycji zostało juŜ wykonanych  mieście 
co teŜ na terenach wiejskich, z tym Ŝe w 
mieście inwestycje są bardziej widoczne niŜ 
na wsiach, których jest ponad 60. Co roku 
samorząd stara się realizować znaczące 
przedsięwzięcia na terenach wiejskich, ale ze 
względu na ich liczbę  czas oczekiwania jest 
niestety długi. 
 

Izabella Kamińska 

 

 
Z gminnym koordynatorem ds. zatrudnienia panią Beatą Sznajder rozmowę przeprowadziła Kamila 
Ciemniewicz  
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POMAGAMY   BEZROBOTNYM  
 
 

 

  
Biuro koordynatora ul. śyrardowska 4 Beata Sznaider -pełniąca w Mszczonowie funkcję koordynatora ds. 

zatrudnienia. 
 

Od utworzenia biura koordynatora upłynęły trzy miesiące, jakie 
są dotychczasowe wyniki Pani pracy? 

Są to wyniki pracy wielu osób, którym zaleŜy na poprawie edukacji 
i warunków pracy w gminie Mszczonów. Dotychczas udało nam się na 
pewno pomóc w znalezieniu zatrudnienia ok. 10-ciu osobom. Być moŜe 
jednak ta liczba jest większa, bo nie zawsze otrzymujemy informację 
zwrotną od osób, które zostały juŜ zatrudnione. Poza tym cały czas 
utrzymujemy kontakt z miejscowymi firmami, dzięki czemu mamy 
aktualną informację o wolnych stanowiskach pracy. NiemalŜe 
codziennie przesyłamy złoŜone u nas aplikacje do miejscowych 
przedsiębiorstw. 
Oprócz tego typu pomocy przeprowadzamy równieŜ szkolenia. Do tej 
pory odbyło się u nas „Lato z komputerem” czyli spotkanie z 
komputerem przeprowadzone w formie nauki połączonej z zabawą i 
skierowane do dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych  oraz  
gimnazjum. Przeprowadziliśmy równieŜ dwa kursy komputerowe dla 
dorosłych, dzięki którym uczestnicy zapoznali się ze środowiskiem 
Windows, podstawami programów Word i Excel oraz nauczyli się 
poruszać w świecie informacji jakim jest Internet.  
Prowadzimy równieŜ szkolenia dające konkretne uprawnienia i w tej 
chwili trwa kurs wózków widłowych. 
Rozpoczyna się równieŜ nowy etap w działalności Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości, gdyŜ w niedługim czasie zacznie funkcjonować 
Gminne Centrum Informacji. 

Czy biuro ma szansę zminimalizować problem bezrobocia w 
naszej gminie? 

Gdyby to zaleŜało tylko i wyłącznie od naszego biura, to rzeczywiście 
w naszej gminie nie byłoby osób bezrobotnych chyba, Ŝe Ci którzy nie 
bardzo chcą pracować. Będziemy się bardzo starać Ŝeby pomóc znaleźć 
zatrudnienie jak największej liczbie osób, ale zaleŜy to w duŜym 
stopniu od czynników zewnętrznych. JeŜeli będą tworzone nowe 
miejsca pracy lub będzie duŜa rotacja w przedsiębiorstwach, to zrobimy 
wszystko, aby zostali zatrudnieni bezrobotni, którzy złoŜyli aplikację 
właśnie u nas. 

Wiem, Ŝe planowane jest przeobraŜenie biura w nazwijmy to 
umownie „centrum pracy”, na czym będzie polegała 
specyfikacja jego działania? 

W Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości będzie działało Gminne 
Centrum Informacji (GCI). Jest to jeszcze mało znana w Polsce forma 
przekazywania wszelkich informacji lokalnej społeczności. Na świecie 
działają takie Infocentra (zamiennie Telecentra) i odnoszą ogromne 
sukcesy, gdyŜ są prawdziwymi skarbnicami wiedzy z róŜnych dziedzin. 
Najwięcej infocentrów działa w Kanadzie – ok. 5 000, USA – ok. 260, 
w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech ok. 200. Głównym celem 
powoływania GCI jest zapoznanie lokalnego społeczeństwa z usługami 
teleinformatycznymi w głównej mierze internetem. WaŜne jest, aby 
zainteresowane osoby mogły same wyszukiwać informacje na temat 
pracy, uczelni czy współpracy z innymi przedsiębiorstwami. Poza tym 
w gminnym Telecentrum będą udzielane informacje (w zaleŜności od 
potrzeb klienta), w internecie będą promowane lokalne firmy i 
przedsięwzięcia, aktualności, tereny pod inwestycje, atrakcje 
turystyczne itp. Osoby zainteresowane będą mogły zamieszczać swoje 
ogłoszenia na internetowej stronie infocentrum. KaŜdy  będzie mógł 
równieŜ skorzystać z komputera, drukarki, skanera czy zrobić 
kserokopię dowolnego dokumentu. Być moŜe będziemy równieŜ 
projektować strony „www” dla lokalnych przedsiębiorstw.  

Jednym słowem Gminne Centrum Informacji jest 
pomieszczeniem multimedialnym, w którym moŜna swobodnie 
korzystać z wszelkich urządzeń biurowych, komputera oraz 
internetu. Oczywiście będziemy słuŜyć profesjonalną pomocą 
osobom, które będą chciały skorzystać z naszych usług. Serdecznie 
zapraszamy do Infocentrum osoby bezrobotne, młodzieŜ i 
wszystkich zainteresowanych naszą działalnością  

Czy nawet po wprowadzeniu tych wszystkich udogodnień biuro 
ma szansę na wygranie konkurencji z agencjami pracy, które 
jak wiadomo działają równieŜ w Mszczonowie. Wiadomo 
przecieŜ, Ŝe korzystanie z usług agencji jest dla pracodawców 
bardzo wygodne. Zwalnia ich z potrzeby prowadzenia kadr 
i umoŜliwia elastyczne dostosowywanie poziomu zatrudnienia do 
swych aktualnych potrzeb. Krótko mówiąc pracownik agencji 
nie moŜe być pewien swego jutra. Dostaje i traci pracę z dnia na 
dzień, a jeszcze dodatkowo zmuszony jest dzielić się swymi 
dochodami z właścicielami agencji? 

Nie wiem czy biuro ma szansę wygrać konkurencję z 
agencjami pracy, poniewaŜ to zaleŜy w głównej mierze właśnie od 
pracodawców, czy będą z takimi agencjami współpracować czy nie. 
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W naszej bazie danych znajdują się bardzo róŜne aplikacje. Są to 
zarówno dane osób o wykształceniu podstawowym jak i wyŜszym, 
z małymi kwalifikacjami, jak i bardzo wysokimi, nie pracujących  
do tej pory, a takŜe z doświadczeniem zawodowym,  dopiero 
rozpoczynających studia lub teŜ właśnie kończących naukę i  
róŜnego rodzaju kursy  doszkalające.  Chciałabym, aby kierownicy 
kadr, właściciele firm i inne osoby zarządzające zasobami ludzkimi 
w miejscowych przedsiębiorstwach, miały świadomość tego, Ŝe 
Ośrodek moŜe pomóc w znalezieniu odpowiednich kandydatów na 
bardzo róŜne stanowiska. 

Korzystając z okazji chciałabym podkreślić, Ŝe nie naleŜy 
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości mylić z agencją 
pośrednictwa pracy. Przede wszystkim obie instytucje róŜni sposób 
realizacji wytyczonych celi. Ośrodek w przeciwieństwie do agencji, 
wszelkie usługi związane z koordynacją zatrudnienia  świadczy 
bezpłatnie. Władze miasta chcąc pomóc  mieszkańcom szukającym 
zatrudnienia dały im w postaci biura środek zaradczy, który śmiem 
twierdzić  jest na dzień dzisiejszy  najskuteczniejszym z moŜliwych 
rozwiązań wciąŜ nabrzmiewającego problemu bezrobocia.   

Jak pani ocenia swą dotychczasową współpracę z miejscowymi 
firmami? 

Myślę, Ŝe do tej pory była to bardziej współpraca 
polegająca na przekazywaniu firmom informacji o działalności i 
celach Ośrodka. Od niedawna współdziałanie jest o tyle bardziej 
intensywne, Ŝe jeŜeli są jakieś wolne miejsca pracy to firmy 
informują nas o tym. Mam jednak nadzieję, Ŝe zdobędziemy 
większe zaufanie wśród lokalnych firm i okaŜemy się dobrym 
partnerem.  

Jakie szkolenia będzie prowadzić w najbliŜszym  czasie biuro 
koordynatora? 

Ośrodek będzie prowadził takie szkolenia na jakie będzie 
zapotrzebowanie wśród lokalnej społeczności. W styczniu 
rozpoczniemy z pewnością kurs komputerowy. Miał się takŜe 
rozpocząć kurs języka angielskiego, jednak było zbyt mało chętnych 
osób. Być moŜe w związku z działalnością Gminnego Centrum 
Informacji, rozpoczniemy jeszcze inne szkolenia. 

Pragnę równieŜ przypomnieć o Funduszu Wspierania 
Małej Przedsiębiorczości, który udziela poŜyczek na rozpoczęcie 
lub rozwinięcie działalności gospodarczej. W tej chwili dla Gminy i 
Miasta Mszczonów oraz Gminy i Miasta śyrardów jest bardzo 
korzystne oprocentowanie bo wynosi tylko 11% w skali roku. 

W jaki sposób i kto moŜe zgłaszać się do biura? W jakich 
dniach, godzinach i jakie dokumenty naleŜy mieć ze sobą, aby 
moŜna było dopełnić formalności związanych z zarejestrowaniem? 

Do biura moŜe zgłaszać się kaŜdy poszukujący pracy (jeśli chodzi o 
kwestię koordynacji zatrudnienia oczywiście). Osoby zgłaszające się 
powinny mieć ze sobą CV oraz list motywacyjny. Biuro czynne jest 
codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1600. 
Wszelkie szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod numerem 
telefonu 857-11-99. 
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Trudny wyjazd  
i potrzebna inwestycja 

 
 
Długie kolejki  samochodów  na ulicy  Wschodniej  przy wyjeździe z  
Mszczonowa na trasę  katowicką ustawiać się  jeszcze  będą  co 
najmniej do  końca lutego przyszłego roku. Dopiero  wtedy  zakończy 
się bowiem  inwestycja  polegająca  na budowie  wodociągu i 
kanalizacji  w ulicy Rawskiej przez co zablokowany jest  drugi wyjazd 

z miasta na trasę szybkiego ruchu. Inwestycje w ulicy Rawskiej są  
częścią duŜego  przedsięwzięcia   polegającego na  włączeniu do 
miejskiej sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej całej  południowej części 
Mszczonowa. Przedsięwzięcie   to ze względu  na  swe znaczenie 
ekologiczne   skredytowane   zostało  w duŜej części  przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Całkowity koszt  budowy 
wodociągu  i kolektora   sanitarnego   w ulicy Rawskiej  to blisko   
milion  nowych złotych. Zdaniem burmistrza Mszczonowa Grzegorza 
Kurka  takie  wydatki  są nieuniknione, gdyŜ  wyposaŜenie miasta w 
niezbędne media to  priorytetowe zadanie, które   musi zostać   
zrealizowane, aby zapewnić   miastu  moŜliwość  dalszego rozwoju. 

/pio/  

 

  
Kolejki  samochodów przy wyjeździe na trasę Katowicką Prace przy budowie kanalizacji w ulicy Rawskiej 

 
 

28 listopada doszło do spotkania nowo wybranego Wojewody Mazowieckiego Leszka Mizielińskiego z 
prezydium Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego. O to, 
co było przedmiotem rozmów zapytaliśmy przewodniczącego Konwentu Józefa Grzegorza Kurka. 
 

WOJEWODZKI SZCZYT 
  
Prezydium Konwentu Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Miast Województwa 
Mazowieckiego składa się z przedstawicieli 
wszystkich byłych województw, które weszły 
w skład obecnego województwa 
mazowieckiego. Prezydium liczy 21 osób. 
Niestety nie wszyscy jego członkowie mogli 
wziąć udział w spotkaniu, niemniej jednak 
kworum było - 17 osób. Spotkanie miało 
charakter typowo roboczy. Oprócz wojewody 
byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego: 
dyrektorzy Wydziału Spraw Społecznych, 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 
Wydziału Finansowego, dyrektor Gabinetu 
Wojewody oraz rzecznik prasowy Urzędu.  
 
Jakie wraŜenie na włodarzach miast i gmin 
zrobił nowy wojewoda? 
Jest to osoba bardzo kontaktowa. Odnieśliśmy 
wraŜenie, Ŝe współpraca z obecnym wojewodą 
będzie układała się lepiej, niŜ z poprzednim, 
myślę tu o współpracy Konwentu z Urzędem 
Wojewódzkim. ChociaŜ poprzedniemu 
wojewodzie trudno zarzucić jakieś uchybienia. 

Jednak ten wydaje się być bardziej otwarty i 
chętny do współpracy. 
 
Jednym z tematów była kwestia oświaty. 
Generalnie problem oświaty związany jest z 
dotacjami. Na mocy Kontraktu 
Wojewódzkiego na lata 2001 - 2002 część 
gmin miało otrzymywać dotacje z budŜetu 
państwa. Niestety nie wszystkie dotacje gminy 
otrzymały. Część z gwarantowanych 
Kontraktem funduszy zawisła w próŜni. Nie 
wiadomo teŜ czy w ogóle będą środki na 
zrealizowanie Kontraktu w całości. JuŜ teraz 
pojawiła się obawa, Ŝe to, co było planowane 
na r. przyszły, ze względu na oszczędności w 
budŜecie państwa, moŜe nie zostać 
zrealizowane. Dyskusja skoncentrowała się 
wokół pytania czy wojewoda da nam 
jakiekolwiek gwarancje, Ŝe Rząd wywiąŜe się z 
tego, co zostało podpisane. Niestety wojewoda 
nie mógł gminom niczego obiecać, bowiem nie 
są jeszcze znane dokładne wskaźniki 
finansowe do budŜetu państwa, które mają 
otrzymać województwa. Chodzi tu o to, jakie 
oszczędności będą musiały poczynić 

województwa w stosunku do prowizorium 
budŜetowego na r. 2002. Nie ukrywam, Ŝe 
przedstawiciele gmin nie są tym 
usatysfakcjonowani. 
 
Kolejny temat to bezpieczeństwo publiczne.  
Bezpieczeństwo publiczne połączone z kwestią 
zagroŜeń, które pojawiły się po 11 września i 
ich następstw. Poruszony został takŜe problem 
braków w policji, a dokładniej braku środków 
finansowych, paliwowych, kadrowych itp. O 
ile z danych Komendy Stołecznej wynika, Ŝe 
przestępczość, w okresie od stycznia do 
października 2001 r., zmalała (kilka procent), o 
tyle  dane Komendy Wojewódzkiej świadczą, 
Ŝe przestępczość wzrosła i to powaŜnie. Z tego 
moŜe wynikać, Ŝe skoro liczba etatów w 
Warszawie i powiatach ościennych była 
większa, to i policja, w wykrywaniu 
przestępstw, okazała się skuteczniejsza. To 
natomiast spowodowało fakt, Ŝe element 
kryminalny wyniósł się na prowincję. 
Prawdopodobnie stąd ten wzrost 
przestępczości. Na to nakłada się jeszcze brak 
paliwa, środków transportu i braki kadrowe, a 
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co za tym idzie niŜsza wykrywalność i 
skuteczność pracy policji.  
 
Jednym z problemów, z którymi borykają 
się gminy jest brak środków na opiekę 
społeczną. 
Ten temat równieŜ był przedmiotem dyskusji, 
min. domagaliśmy się Ŝeby Wydział Opieki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
przygotował systemowe rozwiązania dla całego 
województwa, poniewaŜ w granicach 
województwa mazowieckiego znajduje się 
najwięcej gmin najbogatszych w Polsce, ale teŜ 
najwięcej gmin najbiedniejszych w kraju. 
Niestety taki jest kontrast. 20 % gmin 
województwa stanowią gminy najbogatsze w 
kraju, ale teŜ 20 % jest w tym województwie, 
które są najbiedniejsze w państwie. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, Ŝe jest to kontrast dla 
którego trudno zrobić jakieś ramy, ale 
chcieliśmy, aby przynajmniej dla gmin średnio 
zamoŜnych te ramy w zakresie opieki 
społecznej były zrobione, tzn. na co gminy 

mogą liczyć? Co w pierwszej kolejności 
powinno być finansowane?, itp.  
 
Z opieką społeczną nierozerwalnie wiąŜe się 
temat bezrobocia. Niejednokrotnie 
mieszkańcy za brak miejsc pracy winią 
samorządy, a przecieŜ to nie one są 
odpowiedzialne za obecną sytuację w kraju i 
brak środków na przeciwdziałanie 
bezrobociu.  
Panująca obecnie recesja w kraju utrudnia 
wiele działań, które mogłyby być podjęte, typu 
roboty publiczne, poniewaŜ nie ma na ten cel 
środków. W naszym regionie nie jest jeszcze 
tak najgorzej. W innych rejonach kraju 
sytuacja związana z bezrobociem jest wręcz 
tragiczna. Czasami cieszę się, Ŝe gmina 
Mszczonów połoŜona jest w takim regionie 
kraju, gdzie nie zdarzają się kataklizmy takie 
jak chociaŜby powódź, nie ma teŜ  bezrobocia 
na taką skalę, jak w innych województwach. 
To, które panuje u nas, w granicach 8 - 10 % 
równieŜ jest przykre, ale nie aŜ tak, jak w 

niektórych gminach, gdzie liczba osób 
pozostających bez pracy sięga 30 %.  
 
Wiele mówiło się o refundacji dla gmin za 
oświetlenie uliczne. 
Wojewoda obiecał, Ŝe sukcesywnie, jak tylko 
będą spływały do jego Urzędu na ten cel środki 
on będzie przekazywał je gminom. Nie 
ukrywam, Ŝe będziemy czekać na to czy będzie 
tak jak zostało nam obiecane. Temat spotkania 
nie został wyczerpany. Dlatego teŜ na kolejne 
spotkanie z Wojewodą Mizielińskim 
umówiliśmy się w styczniu. Mam nadzieję, Ŝe 
wówczas wiele kwestii zostanie omówionych 
bardziej szczegółowo i, Ŝe spróbujemy 
wypracować jakieś konkretne rozwiązania, 
bowiem Konwent porusza nie tylko bieŜące 
problemy, które pojawiają się w 
funkcjonowaniu samorządów, ale teŜ jest to 
organizacja, która chce pracować nad 
systemowymi rozwiązaniami dla całego 
województwa mazowieckiego. 
 

rozmawiała Izabella Kamińska   
 

Geotermalno–Spółdzielcze 
bliźniaki   
 
W Mszczonowie rozpoczęła się  kolejna wspólna inwestycja  
Mszczonowskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej i Geotermii 
Mazowieckiej. Tym razem  są to  cztery bliźniaki, które powstają   przy 
ulicy  Spółdzielczej  tuŜ za boiskiem  piłkarskim  LZS 
Mszczonowianki. Geotermia  Mazowiecka  nie bez powodu  inwestuje   
w rozwój budownictwa  mieszkalnego  na  terenie Mszczonowa, dzięki  
temu   zwiększa  się  bowiem  liczba  odbiorców   oferowanego   przez 
nią  ciepła. Ta współpraca  słuŜy takŜe  gminie, która  z zadowoleniem   
obserwuje   rozrastającą  się  spółdzielnię mieszkaniową. Sukces   
gospodarczy  Mszczonowa przekłada się   tu na wzrost   liczby  jego 
mieszkańców. Tym  samym zaczynają się    sprawdzać   prognozy  
brytyjskich  urbanistów, którzy  na podstawie  przeprowadzanych   
badań   
stwierdzili, iŜ niewielki  w chwili obecnej  Mszczonów, moŜe   się stać  
w najbliŜszej  przyszłości  30 tysięcznym  nowoczesnym ośrodkiem 
miejskim.  

/pio/ 

 
 

 
Bliźniaki przy Spółdzielczej   

 

 

Cieplej 
w osuchowskiej szkole  
 
Zarząd Mszczonowa sukcesywnie realizuje  program modernizacji  i 
rozbudowy  bazy lokalowej  gminnych  placówek  oświatowych. Co 
roku  na ten cel  z budŜetu przeznaczane są    niebagatelne kwoty, które 
w przeliczeniu   do ilości mieszkańców   umiejscawiają  gminę  
Mszczonów  w pierwszej dziesiątce w kraju. Obecnie po zakończeniu 
budowy gimnazjum władze samorządowe  przystąpiły do połoŜenia 

termoizolacji i tynków mineralnych oraz wymiany okien  w budynku 
wiejskiej Szkoły Podstawowej w Osuchowie. Inwestycja zakończyć się  
ma jeszcze przed końcem tego roku. Jej wartość  to 115 tysięcy złotych. 
Przedsięwzięcie   to w znacznej mierze sfinansowane zostanie   z 
kredytu zaciągniętego w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 
Władze samorządowe  zapewniają, Ŝe  kolejne duŜe inwestycje   
oświatowe dotyczyć  będą szkół podstawowych w Mszczonowie i 
Lutkówce. Obie  szkoły wymagają ocieplenia. W Lutkówce   planowana 
jest ponadto   budowa duŜej  sali gimnastycznej.   

/pio/  
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MSZCZONÓW  
W  KRAJOWEJ CZOŁÓWCE 
 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, po raz trzeci, przedstawił ranking atrakcyjności inwestycyjnej małych 
miast - to znaczy nie będących siedzibą powiatu, w którym Mszczonów zajął wysoką, bo aŜ 35 pozycję. Miasta 
uwzględnione w rankingu podzielone zostały na ,,klasy atrakcyjności'' oznaczone literami od A do G. Podstawą 
rankingu były dane gromadzone przez róŜne instytucje, min. GUS, Ministerstwo Finansów, NBP i PAIZ oraz dane 
Związku Miast Polskich, a takŜe informacje publikowane przez poszczególne miasta, typu strony internetowe, 
materiały promocyjne czy oferty dla inwestorów. Spośród 508 małych miast, 46 zaliczonych zostało do klasy A 
atrakcyjności. O komentarz rankingu i osiągnięć miasta poprosiliśmy burmistrza Józefa Grzegorz Kurka. 
 

 
 
Ranking obejmujący krajową czołówkę najbardziej atrakcyjnych 
inwestycyjnie małych miast, przeprowadzany jest co dwa lata. W jego 
tegorocznej edycji Mszczonów znalazł się po raz pierwszy w klasie A, 
czyli miast najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie w Polsce. Wcześniej 
był w klasie B (miast bardzo atrakcyjnych inwestycyjnie), poniewaŜ w 
mieście nie było niektórych elementów, które muszą posiadać miasta 
będące w klasie A, min. hotelu. W związku z tym, Ŝe hotel, jak i inne 
niezbędne czynniki do tego, aby znaleźć się w klasie A, miasto juŜ 
posiada, udało się nam po raz pierwszy znaleźć w tej klasie, czyli klasie 
miast najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie. W tym miejscu chce 
rozwiać wszelkie niepokoje, które panowały wśród niektórych lokalnych 
przedstawicieli opozycji, według których Zarząd i Rada Miejska nic nie 
robiły a to, co dotychczas osiągnęliśmy zawdzięczamy przede wszystkim 
połoŜeniu miasta. OtóŜ w tym rankingu brane było pod uwagę nie tylko 
połoŜenie miast względem głównych dróg, ale wiele innych czynników i 
owa lokalizacja wcale nie znalazła się na pierwszym miejscu. 
WaŜniejsze były takie elementy jak: chłonność rynku lokalnego, jakość 
rynku pracy mierzona głównie poziomem wykształcenia, klimat 
społeczny związany z aktywnością społeczną, tworzeniem się instytucji 
społeczeństwa obywatelskiego oraz ze stabilnością polityczną, 
infrastruktura techniczna, infrastruktura otoczenia biznesu, a więc sieć 
bankowa, instytucje ubezpieczeniowe, skuteczność transformacji 
gospodarczej, aktywność marketingowa lokalnych władz 
samorządowych oraz moŜliwości wypoczynkowe. Dopiero te wszystkie 
czynniki razem wzięte decydowały o atrakcyjności danego miasta. Chcę 
zaznaczyć, Ŝe nie zawsze o atrakcyjności decyduje ilość firm, które 
udało się pozyskać miastu czy gminie. ChociaŜ przyznam, Ŝe nie ma 
takiego drugiego miasta pod względem wielkości  w Polsce, któremu 
udało się pozyskać aŜ tylu inwestorów, co nam. Jako przykład wymienię 
Łomianki. Choć w rankingu miasto to zajęło pierwsze miejsce, ma na 

swoim terenie o wiele mniej inwestorów, niŜ Mszczonów. Niemniej 
jednak, na podstawie tych czynników, które były brane pod uwagę w 
rankingu, Łomianki okazały się od Mszczonowa lepsze.  
 
W związku z tym, jakie kroki musi poczynić miasto i władze 
samorządowe aby ,,dogonić'' tych najlepszych? 
Podnieść jakość wykształcenia, przede wszystkim w szkołach średnich, 
poprawić bazę wypoczynkową, dalej pracować nad infrastrukturą min. 
poprawić bezpieczeństwo naszych dróg oraz skrzyŜowań głównych 
ciągów. 
 
Mówimy o tym, co naleŜy zrobić, aby osiągnąć wyŜszą lokatę, a 
przecieŜ Mszczonów juŜ awansował i to znacznie. 
Zgadza się. Awansowaliśmy i to zdecydowanie, bowiem wcześniej 
Mszczonów znajdował się w klasie B, czyli miast bardzo atrakcyjnych, a 
obecnie jest w klasie A, czyli miast najbardziej atrakcyjnych w Polsce. 
Przyznam, Ŝe jest to największy skok, jaki udało się nam dotychczas 
zrobić.  
 
Jednak zgodzi się pan ze mną, Ŝe to czy w przyszłości miasto zajmie 
wyŜszą czy niŜszą lokatę w rankingu atrakcyjno ści, zaleŜy 
pośrednio min. od sytuacji finansowej państwa. 
Oczywiście. Analitycy, sporządzający ranking, sprawdzają czy w danym 
mieście czy gminie nastąpił wzrost i poprawa branych pod uwagę 
czynników czy teŜ regres, dlatego teŜ wszystko się moŜe zdąŜyć. I spadek 
i awans. Dotychczas, jak wynika z badań, Mszczonów swoją pozycję 
podnosi w górę. Czy ją utrzymamy, czy teŜ w przyszłości zajmiemy 
wyŜszą lokatę będzie zaleŜało od dalszej pracy nad podnoszeniem 
jakości funkcjonowania miasta. 
 
Mszczonów zajął 35 miejsce wśród miast najbardziej atrakcyjnych 
w Polsce, a jakie miasta okazały się, według tego rankingu, lepsze? 
Łomianki, o których juŜ wspomniałem. Poza tym, z naszego terenu, 
wyprzedziły nas takie miasta jak: Podkowa Leśna, Józefów koło 
Warszawy, Konstancin - Jeziorna, OŜarów Mazowiecki, Milanówek, 
Błonie oraz Brwinów. Jednak póki co, trudno się nam z tymi miastami 
równać. Niemniej jednak myślę, Ŝe jeŜeli będziemy mieli trochę czasu i 
sprzyjających okoliczności ku temu, by rozwijać naszą infrastrukturę, to 
juŜ w niedługim czasie powinniśmy się znaleźć w pierwszej dziesiątce.   
 
Spotkałam się z twierdzeniem, Ŝe sukces Mszczonowa wpłynął na 
sukces powiatu. Myślę tu o rankingu powiatów.   
Zdecydowanie. Osiągnięcia Mszczonowa spowodowały, iŜ powiat 
Ŝyrardowski zajął wysoką lokatę w rankingu powiatów. 
 

rozmawiała Izabella Kamińska
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Kiedy otwarcie KLUBU? 
 
Przeciąga się  termin otwarcia  KLUBU, jaki juŜ od  września  miał 
zacząć działać przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Jak się 
dowiedzieliśmy od dyrektora MOKu- Janusza Czai opóźnienie  
spowodowane było niesolidnym wykonawcą systemu klimatyzacji. 
Nowy wykonawca został juŜ wyłoniony i wszystko wskazuje na to, Ŝe 
pomieszczenia klubowe  zostaną oddane do uŜytku jeszcze w tym roku.  
Ta informacja  ucieszy zapewne młodych mszczonowian, którzy  w 
chwili obecnej pozbawieni są   miejsca, w którym mogliby   spotkać się  
z kolegami,  wypić  kawę lub teŜ posłuchać dobrej muzyki i pograć w 
gry towarzyskie.  
Warto zaznaczyć, Ŝe powstanie  klubu to jedynie początek  o wiele 
większej  inwestycji  mającej  odmienić  wizerunek całego ośrodka.  
Jednak kiedy  staruszek  MOK doczeka się  generalnego remontu 
połączonego z przebudową  tego jeszcze nie udało nam się dowiedzieć.  
Plany  zmian  MOK-u są juŜ gotowe, aczkolwiek  z racji na powaŜne 
koszty  inwestycja ta  moŜe nie doczekać się realizacji w tej kadencji 
samorządowej.  

/pio/ 

 
 

 
 

 

Pną się mury 
 
W Mszczonowie na spółdzielczym osiedlu Dworcowa III,  przy ul. 
JeŜynowej 2 trwa budowa kolejnego bloku. Jak informuje prezes 
spółdzielni Wojciech Horbot blok będzie miał pięć kondygnacji i 
znajdzie się w nim  czterdzieści pięć lokali. Zakończenie robót i 
przekazanie  do zamieszkania  pierwszej i drugiej klatki bloku ma 
nastąpić do 30 czerwca 2002 r., zaś trzecia klatka oddana zostanie nieco 
później  bo do 31 grudnia. Cała inwestycja kosztować ma brutto 3,5  
mln. złotych.  
Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie traci tempa rozwoju. 
Mniej więcej co półtora roku  przybywa jej  kolejny budynek 
wielorodzinny. Spółdzielnia planuje równieŜ  rozpoczęcie  w niedługim 
czasie  budowy  ośmiu  jednorodzinnych  domów szeregowych, które 
staną przy ulicy Spółdzielczej  15.  

/pio/ 

  

 
M O I M   Z D A 

N I E M... 
 
 
To nowy cykl rozmów, które 
proponujemy czytelnikom 
MERKURIUSZA 
MSZCZONOWSKIEGO, w 
którym b ędziemy prosili znanych i 
mniej znanych o komentarz do 
waŜnych, powaŜnych i zabawnych 
wydarzeń w kraju i na świecie. 
Tym razem o skomentowanie 
trzech istotnych dla Polski i świata 
wydarzeń poprosiliśmy burmistrza 
Mszczonowa Józefa Grzegorza 
Kurka i prezesa Mszczonowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
Wojciecha Horbota. 
 
1. Czy pana zdaniem, wybory 
samorządowe odbędą się wiosną czy 
teŜ zgodnie z ordynacją, jesienią i 
czy wyniki wyborów 
parlamentarnych 2001 przełoŜą się 
na wyniki przyszłorocznych 
wyborów samorządowych. Czy 
wrzucając do urn swoje głosy na 
przyszłych parlamentarzystów, tak 
naprawdę wybieraliśmy nową  
władzę? PrzecieŜ połowa obecnych 
rządzących ma za sobą co najmniej 
jedną kadencję. 
2. Zawiodła prawica. Wyborcy 
postawili na lewicę. Co pana 
zdaniem nastąpi, jeŜeli rządy lewicy 
równieŜ nie spełnią oczekiwań 
społeczeństwa? 

3. Czy, po tym co stało się w 
Stanach Zjednoczonych 11 
września, pana zdaniem, my –
Polacy   moŜemy czuć się 
bezpieczni. Czy Polska jest krajem 
bezpiecznym? 
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Grzegorz Kurek: 
 
               1. Trudno powiedzieć czy wybory 
samorządowe odbędą się na wiosnę czy teŜ 
jesienią. Rząd i premier, jeszcze w czasie 
kampanii wyborczej, twierdzili, Ŝe będą 
chcieli doprowadzić do tego, aby były 
wiosną. Osobiście nie zgadzam się z tą 
koncepcją, poniewaŜ budŜety gmin niewiele 
mają wspólnego z budŜetem państwa i w tym 
przypadku nie ma istotnego znaczenia, kiedy 
będą wybory i czy nowy budŜet przygotuje 
nowy Zarząd czy stary. Moim zdaniem, 
jeŜeli samorząd ma kontynuować rozwój 
danej jednostki i dbać o dobro 
społeczeństwa, wybierana powinna być nowa 
tylko połowa składu rady. Wówczas będzie 
miał kto wprowadzić nowych radnych w 
pracę samorządową, co wcale nie jest takie 
proste. Rada w całości złoŜona z radnych, 
którzy nigdy wcześniej tej funkcji nie pełnili 
co najmniej rok czasu musiałaby poświęcić 
na zapoznanie się z tym rodzajem pracy, a to 
wcale nie jest korzystne dla funkcjonowania 
Urzędu i gminy. Myślę, Ŝe raczej są 
niewielkie szanse na to, aby wybory odbyły 
się wiosną, poniewaŜ bardzo szybko trzeba 
by było realizować proces legislacyjny, co 
przy takich komplikacjach, jakie mają 
obecnie miejsce w kraju i na świecie, raczej 
było by trudne. Wydaje mi się, Ŝe do 
wyborów wiosną nie dojdzie. Aczkolwiek 
Rząd moŜe do tego dąŜyć wierząc, Ŝe się to 
uda.  
             Wyniki wyborów parlamentarnych 
mają szanse przełoŜyć się na wyniki 
wyborów samorządowych w tych miastach, 
gdzie wybory mają charakter polityczny i, 
gdzie głosuje się na partie. Na szczęście w 
gminie Mszczonów wyborcy głosują nie na 
partie, ale na konkretne osoby, które są im 
znane. Nie to jest waŜne do jakiej opcji 
politycznej one naleŜą, ale to jakimi są 
ludźmi, co sobą reprezentują i, co zrobili 
albo zamierzają zrobić dla lokalnej 
społeczności.  
              Rzeczywiście połowa nowych 
parlamentarzystów ma za sobą co najmniej 
jedną kadencję, a niektórzy nawet pięć i 
sześć. Taki system wyborczy jaki mamy 
obecnie, czyli głosowanie na partie 
polityczne i moŜliwość ustalania przez partie 
na listach kolejności kandydatów powoduje 
fakt taki, Ŝe niektórzy po prostu czy 
cokolwiek będą robili dla tego państwa czy 
teŜ nie, ale będą ,,dobrzy w swojej partii'' i 
partia będzie ich szanowała to praktycznie 
cały czas mogą być w Sejmie, bowiem 
,,ustawieni'' na liście wyborczej na 
pierwszym czy drugim miejscu, niemal na 
pewno do tego Sejmu wejdą. Niestety 
pierwsze czy drugie miejsce jest tak 

,,magiczne'', Ŝe praktycznie zawsze osoby je 
zajmujące uzyskują od wyborców 
największą liczbę głosów, chyba Ŝe byłaby 
podobna sytuacja do tej, jaka miała miejsce 
w przypadku AWS. Opcja ta tak została 
przez społeczeństwo znienawidzona przez te 
cztery lata rządzenia, Ŝe została wręcz 
ukarana i nikt z tego ugrupowania w tym 
roku do parlamentu nie wszedł. Moim 
zdaniem taka sytuacja teŜ nie do końca jest 
dobra, ale takie póki co mamy wyniki 
wyborów. 
            Według mnie nie jest waŜne czy 
nowy parlament składa się w 50, 60 czy 40 
procentach z nowych parlamentarzystów, ale 
to jakimi są ludźmi i czy rzeczywiście będą 
chcieli aby ten kraj się rozwijał, a będzie się 
rozwijał wtedy, kiedy zadba się o samorządy. 
JeŜeli samorządy i gminy będą miały 
sprzyjające warunki ku temu, aby się 
rozwijać to tak naprawdę nic więcej nie 
potrzeba. JeŜeli tu ,,na dole'' będzie rozwój, 
Rząd będzie zbierał punkty, a jeŜeli ten 
rozwój będzie hamowany to nie wiem co by 
ten Rząd robił, to i tak nie będzie w stanie 
zapobiec patologii, biedzie i tym podobnym 
negatywnym zjawiskom społecznym.  
 
             2. JeŜeli lewica teŜ zawiedzie, to 
moim zdaniem najuczciwsze byłyby wybory 
większościowe, czyli wybory 
jednomandatowe, które dały by szanse na to, 
Ŝeby w kraju rządzili ci, którzy okazali się 
najlepsi w tych okręgach, w których 
kandydowali. Osoby wybrane w okręgach 
jednomandatowych w całym kraju dałyby 
temu krajowi jakąś szanse. Ludzie ci byliby 
odpowiedzialni za swój mały region, 
musieliby się liczyć z jego mieszkańcami, 
bowiem wówczas parlamentarzystów 
wybieraliby lokalni ludzie, którzy dobrze 
znaliby kandydatów na posłów, a z kolei 
wybrani na tej drodze parlamentarzyści 
czuliby się związani z okręgiem z którego 
kandydowali, poczuwaliby się do 
odpowiedzialności za niego i zabiegali o jego 
rozwój.  
 
             3.Myślę, Ŝe po wrześniowych 
wydarzeniach w USA mimo wszystko, 
moŜemy czuć się bezpieczni, bowiem Polska 
leŜy daleko od miejsca zdarzenia. Niemniej 
jednak to, co się stało w Stanach jest dla nas 
sygnałem, Ŝe typowe wojny, które 
prowadziły do wyniszczenia, juŜ się 
skończyły. Obecnie działania wojenne 
prowadzone są zupełnie inaczej. Ludność 
jest bardziej chroniona, chociaŜ zawsze będą 
straty i tragedie.  
            Jak bym traktował tych, którzy robią 
sobie Ŝarty wysyłając do róŜnych instytucji 
koperty z proszkiem zawierającym rzekomo 
bakterie wąglika? Surowo karał! Takie Ŝarty 

są przede wszystkim kosztowne. Czasami 
trzeba wydać naprawdę duŜo pieniędzy, Ŝeby 
zbadać czy w takiej przesyłce jest zwykły 
proszek np. do pieczenia czy teŜ groźna 
bakteria. Moim zdaniem takich ludzi naleŜy 
bardzo surowo karać!      
 
 
Prezes Mszczonowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Wojciech Horbot: 
 
              1.Moim zdaniem przyszłoroczne 
wybory samorządowe odbędą się wiosną tak, 
jak  przepowiada obecnie rządząca koalicja, 
czyli w maju lub na przełomie maja i 
czerwca. Czy podczas ostatnich wyborów 
parlamentarnych wybraliśmy nowy Rząd? 
Myślę, Ŝe zbyt mało osób poszło do urn 
wyborczych, aby moŜna było powiedzieć, Ŝe 
wszyscy chcieli, Ŝeby był taki a nie inny 
skład Rządu. Z pewnością obecni 
parlamentarzyści coś sobą reprezentują, 
jeŜeli niektórzy z nich po raz drugi czy trzeci 
zostali wybrani. Skoro za kaŜdym razem, 
kiedy startowali w wyborach, uzyskiwali 
wystarczającą liczbę głosów by otrzymać 
mandat poselski, oznacza, Ŝe mają jakieś 
zaufanie ze strony społeczeństwa. Niemniej 
jednak brakuje tych ponad 50 % obywateli 
naszego kraju, którzy nie wzięli udziału w 
głosowaniu, więc trudno powiedzieć czy jest 
to Rząd wszystkich. Raczej chyba nie.  
 
             2.W tegorocznych wyborach 
parlamentarnych część społeczeństwa 
poparła lewicę, bowiem w jej programie 
upatruje szansę poprawy obecnej sytuacji w 
kraju, skoro nie sprawdziły się rządy 
prawicy. Boje się jednak, Ŝe jeŜeli będzie 
miała miejsce sytuacja podobna do tej z 
ostatnich lat, tzn. kiedy ludzie, których 
społeczeństwo poparło i, którym zaufało nic 
dla tego kraju nie zrobią, Polacy jeszcze 
bardziej mogą poczuć się zawiedzeni, a co za 
tym idzie frekwencja podczas następnych 
wyborów parlamentarnych moŜe być jeszcze 
mniejsza. Po prostu mieszkańcy stwierdzą, 
Ŝe nie ma na kogo głosować skoro rządy i 
lewej i prawej strony nie sprawdziły się. 
 
             3.To, co się wydarzyło w Stanach 
Zjednoczonych moim zdaniem na razie nie 
ma odniesienia na gruncie polskim, dlatego 
teŜ Polacy nie muszą w takim stopniu bać się 
zagroŜenia terroryzmem, jak amerykanie. 
Mieszkańcy naszego kraju nadal obawiają się 
raczej zagroŜeń o charakterze lokalnym, 
czyli przestępstw przeciwko Ŝyciu, kradzieŜy 
czy włamań. 
 

rozmawiała izabella kamińska
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ZABRAKŁO ROZS ĄDKU 
 
                Pod koniec br. miała rozpocząć się 
realizacja pierwszego etapu budowy obwodnicy 
Mszczonowa, czyli budowa wiaduktu nad trasą 
Warszawa -  Katowice, na wysokości firmy 
KERAMZYT. Wiadukt był juŜ wpisany do 
tegorocznego planu inwestycyjnego Generalnej 
Dyrekcji Dróg Publicznych. Zabezpieczone były teŜ 
fundusze niezbędne do rozpoczęcia budowy. Niestety 
przez pazerność niektórych właścicieli działek, którzy 
nie chcieli odsprzedać gminie, po rozsądnej cenie, 
części swoich gruntów pod wiadukt jego budowa 
została wstrzymana. Jednak, jak zapewnił burmistrz 
Grzegorz Kurek, gmina dalej będzie prowadzić 
negocjacje z mieszkańcami dotyczące wykupu 
terenów oraz zabiegać o to, aby mszczonowska 
obwodnica znalazła się w planie inwestycyjnym 
GDDP na rok 2002.  
             Obwodnica to ogromne przedsięwzięcie 
finansowe. Inwestycja, na której wszyscy skorzystają. 
Dzięki niej wyeliminowane zostałyby z miejskiego 
krajobrazu TIR - y, a co za tym idzie zmniejszyłyby 
się: zanieczyszczenie powietrza i hałas. Łatwy i 
szybki objazd miasta połączony z drogami krajowymi 
przyciągnąłby do miasta kolejnych inwestorów, co 
oznacza nowe miejsca pracy. Zdecydowanej poprawie 
uległoby teŜ bezpieczeństwo. Nikogo chyba nie trzeba 

uświadamiać jak bardzo niebezpieczny jest zjazd z 
trasy Warszawa Katowice na wysokości firmy 
,,Keramzyt'' do Mszczonowa i jak wiele wypadków miało 
juŜ tam miejsce. ChociaŜby ostatni, w listopadzie, kiedy kierowca 
samochodu osobowego zjeŜdŜając z trasy katowickiej, pomylił pasy i 
wjechał wprost pod TIR -a. O tym, Ŝe w miejscu tym zginęli ludzie 
przypomina stojący tam krzyŜ.  
 

 
...czy  takich krzyŜy będzie tu więcej?... 

 
Ale najwyraźniej dla niektórych właścicieli okolicznych działek nie ma 
nic waŜniejszego od pieniędzy. Dla nich obwodnica to inwestycja, na 
której mogą zrobić interes Ŝycia, Ŝądając za fragmenty swoich działek 
nierealnych do zapłacenia kwot. W tym momencie samo nasuwa się 
pytanie: interes Ŝycia czy moŜe interes na Ŝyciu innych?! Jak gmina 
zapłaci to obwodnica będzie a jak nie to, niech... dalej ludzie naraŜają 
swoje Ŝycie... (by nie rzec bardziej dosadnie...)    

I. Kam.  

 

POWIATY - POTRZEBNE CZY NIE... 
 
            Wiele ostatnio mówi się na temat obecnego systemu administracyjnego państwa. Jak kaŜde nowe zjawisko, 
tak i zmiany administracyjne, które dokonane zostały trzy lata temu, mają swoje negatywne i pozytywne strony. 
Niektórzy wręcz twierdzą, Ŝe tak rozbudowana ,,piramida'' administracyjna jest niepotrzebna, bowiem im więcej 
urzędników, tym większe koszty na które w obecnej sytuacji państwo nie bardzo moŜe sobie pozwolić. My 
natomiast spojrzeliśmy na tę kwestie z punktu widzenia gminy. Czy na drodze gmina - województwo konieczne 
jest pośrednictwo powiatów? Czy powiaty są w ogóle potrzebne? 
 
Łukasz Koperski - przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa 
Moim zdaniem utworzenie powiatów to wybór mniejszego zła. Siatka 
49 województw nie miała sensu. Twórcy reformy administracyjnej 
powołując nową jednostkę chcieli przenieść część kompetencji z 
województw do gmin i właśnie do powiatów. Ale skoro powstała nowa 
struktura za nią powinny ,,pójść'' takie środki budŜetowe lub takie 
uregulowania prawne, aby miała ona moŜliwość zarabiania pieniędzy. 
Jak moŜna było tworzyć sieć samorządów nie dając im moŜliwości 
samoutrzymania się. Powiat w 90 % jest dotowany, są to min. 
wszelkiego rodzaju subwencje z budŜetu państwa. JeŜeli w kraju 
sytuacja finansowa jest zła to brakuje teŜ środków na subwencje, co 
ostatnio odczuli nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy długo 

musieli czekać na wypłatę naleŜności z tytułu znowelizowanej Karty 
Nauczyciela. Rozpatrując w tych kategoriach kwestię potrzeby 
tworzenia powiatów, śmiało moŜna powiedzieć, Ŝe nie miało to sensu. 
Natomiast patrząc z punktu widzenia mieszkańców, którzy aby 
załatwić jakieś sprawy zmuszeni byli jeździć do Urzędu 
Wojewódzkiego, to utworzenie starostw i przeniesienie części 
kompetencji z województw do powiatów jest dobrym rozwiązaniem, 
bowiem w przeciwnym razie tworzenie nowej siatki administracyjnej 
mijałoby się z celem.    

 
rozmawiała Izabella Kamińska  
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Co nowego w Gimnazjum?          
 
Ostatnimi pracami, które wykonane zostały na terenie gimnazjum 
miejskiego w Mszczonowie, były prace związane z zagospodarowaniem 
terenu wokół o obiektu. Budynek jest w pełni funkcjonalny. 
Wybudowane w rekordowym czasie 10 miesięcy gimnazjum, jest teŜ 
juŜ wyposaŜone w większość podstawowego sprzętu szkolnego. Jak 
zapewnił burmistrz Grzegorz Kurek, środki na zakup pomocy 
naukowych, których jeszcze brakuje, zabezpieczone zostaną w budŜecie 

na rok 2002, dzięki czemu praktycznie juŜ w drugim semestrze b. r. 
szkolnego placówka zostanie doposaŜona.  
Niepokoi natomiast fakt, Ŝe nie wszyscy uczniowie szanują to, co z tak 
wielkim trudem zostało im przekazane w uŜytkowanie, bowiem na 
terenie gimnazjum pojawiły się juŜ pierwsze drobne zniszczenia. 
Powinno to być sygnałem dla nauczycieli, Ŝe w równym stopniu co 
edukować naleŜy młodzieŜ wychowywać, bowiem, jak się okazuje, to 
wychowanie, które wynoszą z domu niestety nie wystarcza. 

IK  

 
 

Rowerowa trasa  
 
W Mszczonowie zakończyła się budowa pierwszej miejskiej ścieŜki 
rowerowej. Powstała ona na blisko 1.5 -kilometrowym  odcinku od 
ronda na przecięciu ulic  Tarczyńskiej, Maklakiewicza i  Spółdzielczej 
aŜ do    dzielnicy przemysłowej.  Budowa trwała trzy miesiące. ŚcieŜka 
słuŜyć będzie przede wszystkim mszczonowianom zatrudnionym  w 
mszczonowskim wschodnim kompleksie przemysłowo-logistycznym. 
Korzystać z niej równieŜ będą osoby zamieszkałe  na osiedlu  
Tarczyńska.  Władze miejskie podjęły  decyzje  odnośnie budowy  
ścieŜki mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców. Ruch 
samochodowy po  ulicy Tarczyńskiej  jest coraz  większy, a szczególnie 
niebezpieczne  dla rowerzystów  są  na tym odcinku  TIR-y zdąŜające   
do firm działających  na terenie dzielnicy przemysłowej.  
Samorząd mszczonowski  juŜ  teraz rozpatruje   moŜliwość  budowy  
kolejnych ścieŜek rowerowych. Specjalne  trasy  dla  osób  
korzystających  z rowerów  są potrzebne  w wielu miejscach  gminy. 
Dla przykładu  wystarczy  chociaŜby  wspomnieć  podmszczonowskie 
Grabce, których mieszkańcy  równieŜ zmuszeni są codziennie  do 
poruszania  się wzdłuŜ   ruchliwej, niebezpiecznej trasy.  

/pio/ 
 

 
 
 

Marek Zientek, leśnik z powołania i z zawodu. Stanowisko leśniczego Leśnictwa Osuchów i Leśnictwa Mszczonów 
piastuje od 30 lat. Od września br. wybrany w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Mszczonowa  
 

RADA JUś W KOMPLECIE 
                          

 

 
 
-Dlaczego zdecydował się pan kandydować 
w wyborach uzupełniających, skoro do 
końca kadencji obecnego samorządu, 
pozostał niespełna rok? 
-Myślę, Ŝe nie ma znaczenia ile czasu 
pozostało do końca kadencji. WaŜne jest to, 
aby w tym krótkim czasie, który dzieli nas od 

przyszłorocznych wyborów samorządowych, zrealizować jak najwięcej postulatów swoich 
wyborców oraz, co najwaŜniejsze, dokończyć zadania, które rozpoczął mój poprzednik, 
śp.Edward Zabłocki.  
 
-A więc jakie będą to przedsięwzięcia? 
-Przede wszystkim te dotyczące dróg, min. ich nawierzchni, tak aby dojechanie do kaŜdego 
zakątku danej miejscowości nie stanowiło problemu zarówno dla Pogotowia Ratunkowego, 
StraŜy PoŜarnej czy samych mieszkańców. Poza tym uporządkowanie centrum Osuchowa i 
miejscowości, z których pochodzą moi wyborcy. Myślę teŜ, Ŝe trzeba stworzyć jak najlepszy plan 
zagospodarowania budynku po byłej szkole w Osuchowie. Część pomieszczeń w tym obiekcie 
zajmuje obecnie Poczta. Jednak większość z nich nadal pozostaje niewykorzystana. Dla potrzeb 
mieszkańców moŜna by było je przeznaczyć na prowadzenie jakiejś działalności, moŜe na cele 
słuŜby zdrowia /przychodnia rehabilitacyjna lub inne usługi medyczne.../. Wszystko zaleŜy od 
moŜliwości gminy. Na jednym z najbliŜszych posiedzeń Rady wnioskował będę o utworzenie 
nowego przystanku autobusowego PKS w miejscu, gdzie gromadzi się najwięcej młodzieŜy 
dojeŜdŜającej do szkoły. Tak jak juŜ wspomniałem, czasu do kolejnych wyborów pozostało 
niewiele. Niemniej jednak chciałbym te kilka miesięcy wykorzystać tak, aby móc zrealizować jak 
najwięcej postulatów mieszkańców z terenu, z którego kandydowałem.  
 
-Ze swoim konkurentem w wyborach uzupełniających wygrał pan zaledwie dwoma głosami. 
Poparcie  dla  obu panów było bardzo wyrównane.  Czy w związku  z  tym nie sądzi pan, Ŝe 
dla dobra mieszkańców  powinno  pomiędzy panami dojść teraz do  ścisłej  współpracy? 
-To prawda. Wygrałem zaledwie dwoma głosami, ale jest to dla mnie dodatkowy bodziec, by tym 
bardziej dołoŜyć wszelkich starań, Ŝeby jak najwięcej zrealizować postulatów zgłoszonych przez 
mieszkańców z mojego terenu. Pracy wystarczy nie tylko dla jednego. Jestem otwarty na wszelkie 
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propozycje współpracy. Myślę, Ŝe lepiej 
działać w grupie niŜ w pojedynkę, bowiem 
efekty tego mogą być większe.   
 
-Czy pańskie doświadczenia zawodowe 
mogą być pomocne w pracy 
samorządowca? 
-Sądzę Ŝe 30 - letnie doświadczenie w pracy 
na terenie gminy Mszczonów na pewno będzie 
pomocne w pracy samorządowca, poniewaŜ 
znam teren, ludzi i  ich problemy, do których 
rozwiązania chciałbym się przyczynić. Moje 
doświadczenia zawodowe mogą być pomocne 
np. członkom Komisji Ochrony Środowiska 
lub komisji zajmującej się sprawami  
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy. 
 
-Mszczonów jest postrzegany jako miasto o 
charakterze przemysłowo-logistycznym. 
Inwestycje związane  z  rozwojem tych 
dziedzin są traktowane w sposób 
priorytetowy. Czy pan, jako leśnik, będzie 
popierał takie stanowisko, czy teŜ moŜe 

przystąpi do tworzenia w Radzie lobby ekologicznego? 
-Moim zdaniem inwestycje, które powstają w Mszzczonowie nie kolidują z ochroną środowiska. 
Wystarczy spojrzeć na sposób zagospodarowania terenów wokół firm. Czyste, ekologiczne, nie 
produkujące odpadów czy dymów. Wszystkim miastom naleŜałoby Ŝyczyć takiego kierunku 
rozwoju. Gdy do tego dołączy się Zakład Geotermalny i kolejne miejsca pracy, które są 
tworzone... Myślę, Ŝe Ŝaden leśnik nie moŜe mieć wątpliwości, co do słuszności tego kierunku 
rozwoju.  
 
-Czy pana zdaniem z Osuchowa moŜna uczynić miejscowość wypoczynkową? 
-Oczywiście. Powiem więcej. W duŜym stopniu Osuchów juŜ jest tego typu miejscowością. 
Walory klimatyczne, duŜe obszary leśne, rezerwat przyrody, wspaniała woda pitna... Są to 
walory, które przyciągają coraz większą liczbę ludzi. Tu kupują działki i tu się osiedlają. Spędzają 
urlopy. Piękny krajobraz, brak przemysłu w najbliŜszej okolicy oraz dobra komunikacja z 
okolicznymi miastami stwarzają równieŜ  dla Osuchowa szanse na rozwój agroturystyki.  
 
Ile z powierzchni Osuchowa zajmują lasy? 
W najbliŜszej okolicy Osuchowa znajduje się blisko 700 ha. lasów, w tym rezerwat Grądy 
Osuchowskie - ok. 100ha. Grądy Osuchowskie to miejsce unikatowe w skali kraju. Rezerwat na 
wododziale rzek Jeziórki i Korabiewki, wyjątkowe skupisko roślinności grądowej, czyli głównie 
drzew liściastych rosnących na bogatych, Ŝyznych siedliskach. Rezerwat jest dostępny dla 
wszystkich mieszkańców, chociaŜ obwarowany jest pewnymi ograniczeniami, bowiem np. nie 
moŜna w nim zbierać grzybów...  
 

rozmawiała izabella kamińska    
 

Dyrektor Gimnazjum w Mszczonowie ogłasza, iŜ oczekuje  na propozycje osób 
zainteresowanych  prowadzeniem  kawiarni na terenie  szkoły. 

Oferty  proszę składać  w sekretariacie  gimnazjum ul. Szkolna 3. 
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie  - /nr tel.857 22 10/. 

 
 
 

Uczmy się  patriotyzmu 
 

 
 
 
Tegoroczne obchody  Święta  Narodowego w 

Mszczonowie rozpoczęły się  w    apelem  przed Urzędem 
Miejskim. Stamtąd po  wciągnięciu flagi na maszt  mieszkańcy  
miasta,  młodzieŜ szkolna, harcerze, straŜacy, władze miejskie, 
poczty sztandarowe i  orkiestra Dęta OSP  przemaszerowali   w 
uroczystym pochodzie na cmentarz, gdzie delegacja straŜaków, 
harcerzy i władz miejskich    złoŜyła  kwiaty na mogiłach 
nieznanych Ŝołnierzy. Później uczestnicy patriotycznej delegacji 
udali się    do kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela  
gdzie ks. prałat Lucjan Świderski odprawił Mszę  Świętą   w 
intencji ojczyzny. Podczas kazania  ks. prałat  stwierdził, iŜ  mimo, 
Ŝe odzyskanie niepodległości  miało miejsce  aŜ 83 lata temu to tak 
naprawdę  Polacy dopiero  teraz  „uczą  się”  tego święta, poznają  
jego wartość, umieją go docenić i odpowiednio zamanifestować 
swój patriotyzm. Te słowa  moŜna  odnieść  ogólnie  do  całego 
narodu jak równieŜ lokalnie   do społeczności  mszczonowskiej. 
Bowiem my teŜ  dopiero od niedawna  zaczęli śmy  w sposób godny  
obchodzić  rocznicę  wydarzeń listopadowych i choć popełniamy  
jeszcze przy tym  wiele błędów natury organizacyjnej to jednak  

daje się w naszych poczynaniach  dostrzec  przywiązanie do  
narodowej   tradycji i potrzeby jej kultywowania dla  dobra naszej  
małej ojczyzny, jaką jest Mszczonów.     
Zakończenie pierwszej części obchodów  odbyło się  na Placu  
Piłusudskiego koncertem  orkiestry dętej OSP i przemówieniami  
przewodniczącego Rady Łukasza Koperskiego, burmistrza Grzegorza 
Kurka i komendanta gminnego OSP Bogusława Karlińskiego, którzy 
podziękowali  mieszkańcom  za udział w uroczystościach, a takŜe  
wyrazili nadzieję, Ŝe  za rok  liczba osób chcących w nich uczestniczyć    
będzie  o wiele większa niŜ  tym razem.    
 

Druga część  obchodów  odbyła się po południu w 
Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Na scenie ośrodka w specjalnym 
bloku  artystycznym  wystąpili:   grupa teatralna SKORPION  w  
spektaklu  pt: Moje miejsce na ziemi, Adrian Śledź, który 
zaprezentował  fragmenty  „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego i  
na zakończenie znany  piosenkarz   Andrzej Rybiński.  

/pio/  

 

Dyrekcja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury  dzi ękuje za przygotowanie  
bloku artystycznego z okazji  Narodowego Święta następującym nauczycielom: 

-GraŜynie Pływaczewsiej, 
-Jolancie Zielonce i 
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-Grzegorzowi Olczakowi 
oraz  uczennicom gimnazjum: 

-Monice Michrowskiej, 
-Katarzynie Gali i 

-Marcie Dąbrowskiej. 
 

/PoniŜej  zamieszczamy  fotoreportaŜ z  obchodów  Święta Narodowego w Mszczonowie./ 
 

  
Poczty sztandarowe  biorące udział w obchodach    ZłoŜenie wieńca na  grobach nieznanych Ŝołnierzy 

 

  
Uroczysty  pochód przemaszerował ulicami miasta   Mszę  świętą w intencji ojczyzny odprawił  ks. prałat Lucjan 

Świderski   
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Obchody zakończono na Placu Piłusudskiego koncertem orkiestry 

dętej OSP. 
Program artystyczny z okazji narodowego świeta przygotowała 

młodzieŜ z MOK-u.   
 
 

 

SZUKAJ ZIELONEGO BUSA! 
 

PKS w śyrardowie S.A. 
96-300 śyrardów, ul. 1 Maja 65, tel. 0-prefiks-46 855-40-61 

 

uruchomił z dniem 5 listopada 2001 roku 
od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU 

SZYBKĄ KOMUNIKACJ Ę NA TRASIE 
MSZCZONÓW -WARSZAWA-MSZCZONÓW  

 

CENY JAK W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ZWYKŁEJ 
 

Sugestie i uwagi do rozkładu jazdy przyjmujemy pod podanym telefonem 
 

 

 
PKP S.A. Oddział Nieruchomości Zakład w Łodzi ogłasza pisemny przetarg 

nieograniczony 
na najem części dachu wieŜy ciśnień w Mszczonowie przy ul. Towarowej (działka nr 419 
obr. Mszczonów) na zainstalowanie anteny telefonii komórkowej na okres 5 lat. 

I. Proponowana stawka najmu 350 USD + 22% VAT miesięcznie według średniego kursu NBP 
II. Bli Ŝsze informacje moŜna uzyskać w siedzibie Zakładu w Łodzi ul.Tuwima 28 pok.708, tel. /0-42/ 664 55 
34 lub 664 57 87 w godz. 7-15.  
III. Oferty przyjmowane są w sekretariacie Zakładu pok.706 w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia 
w zamkniętej kopercie z napisem „Mszczonów-przetarg". 
IV. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości l0% CEny wywoławczej na 
konto podane w regulaminie przetargu ZN ŁÓdź zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny. 
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NA RATUNEK śYCIA... 
 
              6 listopada odbyło się zebranie członków Zarządu Fundacji 
,,Na Rzecz Ratowania śycia im. Liliany''. Jak poinformowała 
prezes Fundacji Marianna Mrukiewicz, Fundacja ustanowiona 
została aktem notarialnym z dnia 23 maja 2001 r., w związku z 
czym posiada osobowość prawną. Jej siedzibą jest miasto 
Mszczonów. Mszczonowska Fundacja prowadzi działalność na 
terenie całego kraju, zaś nadzór nad jej działalnością sprawuje 
Minister Zdrowia.  
              Fundacja zajmować się będzie sukcesywną zbiórką 
pieniędzy, które w razie pojawienia się potrzeby będzie moŜna 
szybko uruchomić, tym samym nie tracąc czasu na ich 
pozyskiwanie, co jest jednoznaczne z przedłuŜaniem się 
oczekiwania na realizację samej pomocy. Chorego bowiem zwykle 
nie stać na sfinansowanie kosztownego leczenia i, co waŜniejsze, 
nie moŜe on zbyt długo czekać, poniewaŜ po prostu moŜe przegrać 
swą  walkę  o Ŝycie...  
              ZałoŜona w Mszczonowie fundacja jest pierwszą tego typu 
w Polsce. Samorządowcy chcą jednak popularyzować ideę 
tworzenia podobnych fundacji w innych miastach i gminach 
województw mazowieckiego i łódzkiego, tak aby następnie mogły 
one stworzyć sprawnie działający i zamoŜny system bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Wzajemnie wspierające się fundacje mogłyby 
skutecznie zapobiegać wielu tragediom, do jakich dochodzi 
niejednokrotnie w całym kraju.   
              Mszczonowska Fundacja posiada juŜ konto, na które 
moŜna dokonywać wpłat pienięŜnych oraz Statut, w myśl. którego: 
              Celem Fundacji jest udzielanie pomocy mieszkańcom 
gminy Mszczonów, których schorzenia zagraŜają Ŝyciu. Swój cel 
Fundacja realizować będzie przez: 
- udzielanie pomocy materialnej i środowiskowej osobom chorym 
skierowanym na badania lub zabiegi medyczne 
- gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy 
- współpracę z instytucjami słuŜby zdrowia, organizacjami 
społecznymi itp. 
- organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, dyskusji 
- wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji 
- gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych na 
rzecz Fundacji 
             Maj ątek Fundacji stanowi wkład pienięŜny w kwocie 
9.500 zł. będący jej funduszem załoŜycielskim oraz środki 
finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w 
czasie jej działania. 
             Dochodami Fundacji są: 
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych 
- dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane 
zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy 
- dochody z praw majątkowych przekazywanych Fundacji 
nieodpłatnie bądź odpłatnie 
- inne wpływy 
              Osoby fizyczne lub prawne, które dokonują na rzecz 
Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1.000 zł. - 
osoby fizyczne i co najmniej 2.000 zł. - osoby prawne, mogą 
uzyskać tytuł sponsora Fundacji, nadawany przez jej Radę. Tytuł 
ten ma charakter honorowy i osobisty.  

              Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Radę 
tworzą Fundatorzy. Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę oraz 
Sekretarza wybiera Rada spośród swoich członków.  
               Do działań Fundacji naleŜy: 
- propagowanie celów, dla których powstała Fundacja 
- uchwalanie bieŜących planów jej działalności 
- inicjowanie kierunków działalności Fundacji 
- powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji 
- nadzór nad działalnością Zarządu 
- podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości 
             Zarząd Fundacji składa się z pięciu osób, w tym prezesa 
Zarządu. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu 
powołuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów. Zarząd 
powoływany jest na dwa lata. Członkowie Zarządu pełnią swoje 
funkcje społeczne bądź są zatrudnieni w Fundacji. Posiedzenie 
Rady Fundacji odbywa się co najmniej jeden raz w roku. Natomiast 
Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc. 
Zarząd kieruje bieŜącą działalnością Fundacji, odpowiada za 
realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności 
finansowej. Przedstawia teŜ roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności za ub. r. kalendarzowy do dnia 30 czerwca Radzie 
Fundacji. Niezatwierdzenie sprawozdania przez Radę Fundacji jest 
równoznaczne z odwołaniem Zarządu.  
            Fundacja moŜe podjąć współpracę lub połączyć się z 
inną Fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych 
umową obu Fundacji.  
            Dotychczasowi fundatorzy Fundacji ,,Na Rzecz 
Ratowania śycia im. Liliany to: 
* Gmina Mszczonów:  
 - Józef Grzegorz Kurek 
- Marian Jackowski 
* Parafia Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie 
- Lucjan Świderski 
* Spółka Cywilna Panorama S.C. w Mszczonowie 
- Grzegorz Janas 
- Jacek Maciej Wierzejski 
* Spółka ,,Geotermia Mazowiecka'' S.A. w śyrardowie 
- Marek Balcer 
- Barbara Krystyna Dajek 
* Janina Teresa Koperska  
* Łukasz Czesław Koperski 
* Marianna Barbara Mrukiewicz 
* Jerzy Stanisław Mrukiewicz 
* Robert Tomaszewski 
* Andrzej Barbulant 
* Sławomir Myszkowski 
* Michał Jacek Sutkowski 
* Zdzisław Jan Banasiak 
* Stanisław Wiechowski 
* Sławomir Kazimierz Banasiak 
* Zbigniew Marek Bednarek 
* Józef Grzegorz Kurek 
* Marek Balcer 
 

Na podstawie Statutu Fundacji  
 opracowała izabella kamińska   
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PAMI ĘTAMY 
 

W sobotę ósmego  grudnia przedstawiciele  władz miejskich 
Mszczonowa oraz  Mszczonowskiej Fundacji na Rzecz Ratowania 
śycia  wzięli udział  w  Mszy  Świętej  odprawionej z racji rocznicy  
śmierci  Liliany Tomaszewskiej. NaboŜeństwo    odbyło w kościele 
parafialnym w Lutkówce. Przypomnijmy, Ŝe  to właśnie przypadek 
Liliany  sprawił, Ŝe  w Mszczonowie  postanowiono załoŜyć Fundację 
na Rzecz Ratowania śycia. Władze samorządowe poparły  ideę  jej 
powstania, aby juŜ nigdy więcej  nie powtórzyła się  w gminie podobna 
tragedia. Śmierć Liliany unaoczniła wszystkim, jak  niedoskonała jest  
polska słuŜba zdrowia.  26 letnia   mszczonowianka nie doczekała 
przeszczepu szpiku, tylko dlatego, Ŝe  na czas nie udało się  pozyskać 
dla niej funduszy potrzebnych do sfinansowania  operacji. Zadaniem 
fundacji jest wcześniejsze  pozyskiwanie  środków, tak aby moŜna było  
bez zbędnego oczekiwania pomagać chorym mieszkańcom. 
Pomysłodawcy załoŜenia  fundacji ufają ponadto, iŜ  uda im się  
nakłonić   samorządowców z sąsiednich gmin do zakładania podobnych 
funduszy. W razie potrzeby  mogłyby się one  wzajemnie wspierać, 
czyniąc tym samym cały samopomocowy system  jeszcze 
skuteczniejszym.   

 

 
 

Słuszności tej idei nie naleŜy  chyba nikomu udowadniać.  Groźba  
zapadnięcia  na  szalenie groźną  chorobę nowotworową lub  inne  
zagraŜające Ŝyciu schorzenie dotyczy  przecieŜ   kaŜdego. Konkretnych 
przykładów nie trzeba szukać daleko. JuŜ teraz mszczonowscy licealiści  
rozpoczęli  ponowne  zbiórki  pienięŜne   w warszawskich 
supermarketach. W ten sposób chcą pomóc      pięcioletniemu  
Michałkowi Biernatowi  i  dziecku  jednej  z wcześniejszych  
absolwentek  szkoły. Oba te przypadki dotyczą białaczek. 

/pio/ 
 

 
 

DłuŜnicy bez wody 
 

Przepisy, które zaczną obowiązywać  od nowego roku  umoŜliwiają odcięcie   wody osobom, 
które  uchylają się od płacenia  za jej pobór. Nowa  ustawa zwiększa teŜ do  5 tysięcy złotych  
kary za nielegalne podłączenie się  do wodociągu   oraz   bezprawny zrzut ścieków.  Te  
uregulowania prawne  powinny   w znacznym stopniu   ograniczyć  zanieczyszczanie 
środowiska i  pomóc w uporaniu się  z notorycznymi dłuŜnikami. W  Mszczonowie   zaległości 

z  tytułu niepłacenia za pobór wody  
sięgają kwoty 15 tysięcy złotych.  Jest do 
spora   suma  świadcząca o tym , Ŝe od 
pierwszego stycznia  wiele rodzin  jeśli 
tylko nie  spłaci swego zadłuŜenia będzie 
zmuszonych   zrezygnować  z  korzystania 
usług  miejskich wodociągów.  

/pio/  
 

OGŁOSZENIE:  
 

Telewizja Kablowa „VECTRA” poszukuje  przedstawicieli  handlowych, 
tel. 0-601 804 731, lub Biuro Obsługi Abonenta  tel. 857 20 29 

 

BARBÓRKA 
w Mszczonowie 

 

 
 
Co roku w Mszczonowie  obchodzi się  święto górnika –popularnie 
zwane Barbórką. Wprawdzie Mszczonów  nie leŜy na Śląsku i nie ma 
kopalni węgla kamiennego, ale w Przedsiębiorstwie  Kruszyw Lekkich 
Keramzyt znajduje się kopalnia  odkrywkowa wysokogatunkowej gliny.  
Udział w tegorocznych barbórkowych obchodach wzięli członkowie   
Zarządu  oraz wszyscy  pracownicy zakładu.  Podczas uroczystości 
najbardziej zasłuŜonym wręczono medale i odznaczenia oraz  przyznano  

wyŜsze stopnie górnicze.  Z okazji górniczego święta w 
mszczonowskim kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela 
odprawiono takŜe Mszę świętą w intencji pracowników.  
Warto przypomnieć, Ŝe Keramzyt  jest  drugim co do wielkości 
mszczonowskim przedsiębiorstwem.  Zatrudnia on  przeszło 150 osób. 
Keramzyt to takŜe   najstarszy spośród  duŜych, działających w 
Mszczonowie inwestorów.  Zakład w latach  60-tych  wybudowali  
inŜynierowie  ze Związku Radzieckiego.    

M.L. 
 

Wykaz pracowników wytypowanych do odznaczeń i wyróŜnień 
z okazji „Barbórki i Dnia Budowlanych" 

na spotkaniu w dniu 4.12.2001 r. 
 
Brazowy KrzyŜ Zasługi  
1. Konarska Urszula  
2. Rutkowski Waldemar 
 
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla budownictwa” 
1. Czarnecki Antoni  
2. Durtan ElŜbieta  
3. Górecki Karol  
4. Kaczmarek Stanisław  
5. Kubiak Marian  
6. Kuran Jan  
7. Lipiński Jan  
8. Majchrzak Wiesław  
9. Nalej Irena  
10. Pietrzak Małgorzata  
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11. Skudlarski Adam  
12. Sosnowska Alina  
13. Stefański Krzysztof  
14. Szustakowski Tadeusz  
15. Szadkowski Wacław  
16. Węgrowski Marek  
17.Zpórzak Tadeusz 

 
Stopnie górnicze: 
1. Winnicki Jarosław - Górnik I stopnia  
2. Marks Jacek - Górnik II stopnia  
3. Dobrzyński Paweł - Aspirant górniczy I stopnia  
4. Marks Tomasz - Aspirant górniczy II stopnia 
 

 
 

UPOMINA Ć I KARA Ć 
 
 

 
...w ten sposób nie naleŜy pozbywać się odpadów 

 
W 1996 r. na terenie miasta i gminy Mszczonów 

wprowadzony został odpłatny odbiór od mieszkańców, odpadów. Co 
dwa tygodnie, w kaŜdy wtorek, mieszkańcy miasta mogą wystawiać, 
zapakowane w foliowe worki śmieci, przed swoje posesje, skąd 
zabierane są one przez pracowników ZGK i M. Opłata za tę usługę jest 
niewielka i w skali roku wynosi, w zaleŜności od ilości osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, od 36 do 112 zł. plus 

VAT. Natomiast na terenach wiejskich na odpady ustawione zostały 
kontenery. 
            Niestety, jak się okazuje nie wszyscy chcą za odbiór śmieci 
płacić. DyŜurnym wręcz argumentem przeciwko konieczności 
uiszczania opłaty, jest twierdzenie, Ŝe ,,śmieci nie produkuję, więc nie 
będę płacił'' i dodają, Ŝe te, które, chcąc nie chcąc, się pojawią palą lub 
zakopują.  
            Nawet najwięksi oponenci nie mogą powiedzieć, Ŝe nie 
wytwarzają odpadów. Jest to niemoŜliwe. PrzecieŜ zdecydowana 
większość tego, co kupujemy jest pakowana, a te opakowania to nic 
innego jak śmieci, których w jakiś sposób trzeba się pozbyć. Co 
wówczas robią ci, którzy ,,odpadów nie produkują''? Wrzucają to, co 
jest im zbędne do worków, wsiadają w samochód lub na inny pojazd i 
jadą prosto do... lasu. Las to ulubione, by nie rzec, znakomite, według 
niektórych oczywiście, miejsce do tego celu. Więc nie dziwmy się, Ŝe 
nasze lasy wyglądają tak a nie inaczej, Ŝe tyle w nich róŜnej maści 
odpadów!  
          Rację mają ci, którzy twierdzą, Ŝe stosunek mieszkańców do 
obowiązku kontrolowanego pozbywania się odpadów, moŜna zmienić 
min. poprzez edukację i to juŜ w szkole oraz ciągłe upominanie i 
przypominanie o tym obowiązku, a jak to nie pomaga karanie ich 
mandatami. Władze gminy twierdzą, Ŝe nie zrezygnują z systemu 
zorganizowanego odbioru śmieci i konieczności płacenia za tę usługę, 
bowiem tylko w ten sposób moŜna ochronić środowisko przed 
,,śmieciową powodzią''! 

(kam) 
 

 

ESTETYCZNY WYGL ĄD RÓWNIE WA śNY... 
 

O TYM, CO NALEśY JESZCZE ZROBIĆ ABY ZMIENIĆ OBECNY WIZERUNEK MIASTA ROZMAWIAMY Z 
PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ MSZCZONOWA ŁUKASZEM KOPERSKIM.  
 

Będąc na ostatniej sesji Rady Miejskiej odniosłam wraŜenie, Ŝe 
temat ochrony środowiska jest szczególnie panu bliski... 
Wszystkie sprawy dotyczące miasta i gminy interesują mnie w równym 
stopniu. Ostatnia sesja Rady Miejskiej, w duŜej mierze, poświęcona 
była zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i wszystkim, co 
się z tym wiąŜe: wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami, 
zalesienia, zakład geotermalny. Być moŜe stąd moŜna było zauwaŜyć 
moje zaangaŜowanie, akurat tym tematem. Niemniej jednak, jak juŜ 
wspomniałem, interesuję się wszystkim, co dotyczy gminy. Jako 
rodowitemu mszczonowianinowi zaleŜy mi, Ŝeby mieszkańcom tej 
gminy Ŝyło się coraz lepiej,  Ŝeby miasto stawało się z roku na rok 
bardziej atrakcyjne i oczywiście by było przykładem dla całego kraju 
pod względem wdraŜania  zasad  ekologii. Chcę  zaznaczyć, Ŝe cieszę  
się, iŜ podczas  tej kadencji udało nam się utwardzić wiele dróg, oddać 
do uŜytku halę sportową oraz wybudować gimnazja w Mszczonowie i 
Osuchowie.  Szczególnie jednak zadowolony jestem z inwestycji 
proekologicznych, czyli  rozbudowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, usprawnień wprowadzonych w oczyszczalni ścieków, 
uruchomienia geotemii,   a takŜe  działań związanych  z  
organizowaniem   nasadzeń drzew wzdłuŜ miejskich ulic, urządzaniem  
parków  oraz ogólnym porządkowaniem i upiększaniem Mszczonowa. 
Działania nakierowane na ekologię  przyniosły nam prawdziwy sukces. 

To, Ŝe Mszczonów pod tym względem jest w ścisłej  krajowej czołówce 
potwierdził obecny  na listopadowej sesji poseł Janusz Piechociński. 
Stwierdził on, Ŝe samorząd mszczonowski jest na Mazowszu 
prekursorem i liderem jeŜeli chodzi o gospodarkę odpadami i 
wykorzystanie do celów  grzewczych  naturalnych źródeł energii/ przyp. 
red. geotermia/.  
Zatem, jakie przedsięwzięcie, w pierwszej kolejności, naleŜy podjąć, 
aby pójść o krok naprzód w zmienianiu obecnego wizerunku 
miasta? 
Wizerunek miasta jest systematycznie zmieniany. Wszystko 
realizowane jest w miarę moŜliwości budŜetowych. Zmianom poddany 
został juŜ teren wokół Urzędu Miejskiego oraz Zakładu Geotermalnego. 
W następnym etapie planowane jest zmienienie wyglądu parku 
pomiędzy ulicami  Narutowicza i  3 Maja. Zresztą przebudowę tego  
terenu parku w pewnym stopniu juŜ rozpoczęliśmy.  
Na jakim etapie są te prace? 
Teren ten od dawna był bardzo zaniedbany. MoŜna wręcz powiedzieć, 
Ŝe prawie wszystko, co znajduje się w tym parku, rośnie ,,dziko''. W 
roku bieŜącym przystąpiliśmy do zmian polegających na prowadzeniu 
nowych nasadzeń. Wcześniej zostały teŜ połoŜone nowe chodniki 
okalające park. Prawdziwe zmiany  w Parku Narutowicza rozpoczną się 
jednak dopiero  w przyszłym roku.  
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Czy to właśnie na terenie tego parku swego czasu miała powstać 
muszla koncertowa? 
Tak były takie plany, jednak główny sponsor, firma PKN ORLEN, 
dzięki któremu muszla miała powstać, do tej pory nie dał odpowiedzi, 
czy zamierza zrealizować to przedsięwzięcie. Firma ta wystąpiła do 
Urzędu Gminy z prośbą o wydzierŜawienie terenu, bezpośrednio 
przylegającego do stacji benzynowej, w celu usytuowania tam myjni 
samochodowej. Władze miasta zgodziły się na taką lokalizację pod  
warunkiem, Ŝe w ramach min. opłaty za dzierŜawę, firma wybuduje 
muszlę koncertową. Jednak w związku z tym, Ŝe PKN ORLEN  
dotychczas nie wyraził woli spełnienia swojego wcześniejszego 
zobowiązania, powstała nowa koncepcja zagospodarowania terenu 
parku. MoŜe po części dobrze, Ŝe tak się właśnie  stało, gdyŜ wiele osób 
mieszkających w sąsiedztwie parku obawiało się, iŜ w ich dotychczas 
cichym  zakątku  nagle odbywać się  będą głośne  imprezy.  
Jak będzie wyglądać park według nowych załoŜeń? 
W środku parku chcemy wygospodarować centralny plac, natomiast 
dookoła pozostawić tereny zielone, z tym, Ŝe w znacznym stopniu je  
uatrakcyjnić. Park Narutowicza będzie prawdziwą wizytówką miasta.  
Zlokalizowany w pobliŜu  głównych ulic będzie  zachwycał  
przejezdnych  i słuŜył  za wspaniałe miejsce wypoczynku  dla  
mieszkańców.   
Wspomniał pan  o centralnym  placu, czy będzie on przeznaczony  
do jakiś szczególnych  celów? 
Dookoła placu ustawione zostaną ławki, zaś  samo jego centrum będzie 
moŜna wykorzystywać wielorako. Na przykład  jako miejsce zabawy 
dla dzieci i wypoczynku dla dorosłych. Wyobraźmy to  sobie - wesoło 
bawiące się maluchy pod okiem  swych opiekunów, a takŜe  emeryci  
grający  w szachy w cieniu  parkowych drzew. Sadzę równieŜ, Ŝe będzie 
to świetne miejsce na koncerty straŜackiej orkiestry dętej. Moim 

zdaniem  Park Narutowicza stanie się  miejskim centrum  wypoczynku i 
rozrywki  na świeŜym powietrzu.    
-Park to jedno z najbliŜszych przedsięwzięć, a następne? 
W mieście jest jeszcze bardzo duŜo do zrobienia. Sugerowałem, Ŝe w 
następnej kolejności naleŜałoby zająć się parkiem przy Kościele.  
MoŜna byłoby na jego terenie urządzić amfiteatr, oczywiście gdyby ks. 
proboszcz i parafianie nie mieli nic przeciwko temu. JeŜeli pozwoliłby 
na to budŜet miasta, naleŜałoby przystąpić teŜ do zmian terenów wokół 
duŜych osiedli. Niewykluczone, Ŝe przedsięwzięcie to mogłoby być 
realizowane przy współpracy  z Mszczonowską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Sądzę teŜ, iŜ naleŜy zająć się terenem  za ośrodkiem 
kultury.  Tam właśnie po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami 
moglibyśmy w przyszłości stworzyć miejsce dla duŜych imprez 
masowych.   
Jestem równieŜ  przekonany, Ŝe  konieczne  jest przebudowanie centrum 
Osuchowa. Takie są zresztą sugestie naszego nowego radnego p. Marka 
Zientka. Osuchów jest naprawdę  ładną miejscowością, a 
przebudowanie jego centrum dodałoby mu jeszcze  uroku.  
A co z głównym placem przy straŜnicy OSP. Czy zmiana jego 
wizerunku nastąpi dopiero razem z budową miejskiego ratusza? 
Budowa ratusza miejskiego to kosztowne przedsięwzięcie, na które 
obecnie gmina nie moŜe sobie pozwolić. Niemniej jednak jeŜeli udałoby 
się rozpocząć realizację tej inwestycji, to równocześnie całkowitej 
przebudowie uległby takŜe  plac. Przede wszystkim przestałby on juŜ 
być parkingiem dla TIR-ów.  Pozostałyby jedynie miejsca do 
parkowania dla samochodów osobowych.  Pojawiłoby się w tym 
miejscu mnóstwo zieleni. Całość placu wyłoŜona  zostałaby kostką 
brukową. To wszystko będą jednak kosztowne rzeczy, a jak wiadomo 
moŜliwości budŜetowe  gminy /m.in. w związku z ogólnopolskim 
kryzysem/  są ograniczone.   

 
 

Dariusz Walendziak, Jadwiga Wieszczycka oraz, Małgorzata Banasiak, a takŜe  Centralny Ośrodek Szkoleniowy ZUS w 
Osuchowie i mszczonowski Hotel PANORAMA – oto  zwycięzcy  Kwiecistego Mszczonowa 2001.  
 
 
 

Dzięki nim pi ęknieje gmina 
  
 

W Mszczonowie zakończyła się tegoroczna edycja konkursu 
na najpiękniejszy ogród, ogródek przydomowy i balkon.  NaleŜy 
zaznaczyć, iŜ zorganizowany juŜ po raz piąty konkurs Kwiecisty 
Mszczonów cieszy się wśród mszczonowian duŜym zainteresowaniem. 
Co roku  dzięki niemu przybywa  osób, które  upiększają swe posesje 
licząc na to, Ŝe zostaną  one dostrzeŜone przez konkursowe jury. W tym 
roku  organizatorzy kwiecistego współzawodnictwa zdecydowali się 
przyznać, aŜ 199 nagród i wyróŜnień.   
 Kwiecisty Mszczonów 2001 zakończony został  uroczystą 
galą, jaka odbyła się  w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Dla 
laureatów  konkursu wystąpił niezrównany parodysta Waldemar Ochnia 
oraz piosenkarz Marcin Lenc. TuŜ przed koncertem   burmistrz 
Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i 
przewodniczący konkursowego jury Tadeusz Federowicz wręczyli 
nagrody zwycięzcom. Pierwsze trzy    równorzędne miejsca przyznano- 
Dariuszowi Walendziakowi ze wsi Bronisławów, Jadwidze 

Wieszczyckiej z Gurby i Małgorzacie Banasiak z Mszczonowa. 
Następne takŜe równorzędne nagrody przyznano: Renacie  
Kwaczyńskiej  z Wymysłowa, Jolancie  Bednarek z Sosnowicy, Zofii  
Stefankiewicz z Bronisławowa  Mszczonowskiego, Zofii i Zygmuntowi 
Popławskim z Gąby oraz mieszkańcom Mszczonowa- Bolesławowi   
Sielskiemu,  Sabinie Rakowskiej, Jolancie Frączak, ElŜbiecie 
Kierlańczyk, Sławomirowi  Kwietniowi, ElŜbiecie Staszewskiej, 
Ludmile Naziębły, oraz Zofii Mroczkowskiej.  

W kategorii firm i instytucji  najwyŜej  oceniono  Centralny 
Ośrodek Szkoleniowy ZUS-u w Osuchowie oraz  mszczonowski Hotel 
Panorama. 

Komisja zdecydowała się równieŜ przyznać w tym roku  dwie  
„Miotełki” dla najbardziej zaniedbanych posesji. Powędrowały one do 
właścicieli posesji w Mszczonowie i Badowo-Dańkach.   

Marcin Letkiewicz 
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Nagrody wręcza  przewodniczący  jury Tadeusz Federowicz 

 

  
Waldemar Ochnia Dyrektor Marian Wasilewski dba  o kaŜdą  roślinę w  osuchowskim 

parku    
 

Wyniki konkursu Kwiecisty Mszczonów i Gmina 2001 
 
Komisja  przyznała  po 50 punktów i I  
MIEJSCE następującym osobom i 
instytucjom: 
-Dariusz Walendziak- Bronisławów 
Osuchowski 
-Jadwiga Wieszczycka  -Gurba 
-Małgorzata Banasiak –Mszczonów 
-Centralny Ośrodek Szkoleniowy ZUS – 
Osuchów 
-Hotel PANORAMA –Mszczonów  
 
40-49 punktów i II MIEJSCE otrzymały  
następujące osoby: 
Renata Kwaczyńska  -Wymysłów 
Bolesław  Sielski –Mszczonów 
Sabina Rakowska – Mszczonów 
Jolanta Bednarek –Sosnowica 
Zofia Stefankiewicz –Bronisławów 
Mszczonowski 
Zofia i Zygmunt Popławscy –Gąba 
Jolanta Frączak –Mszczonów 
ElŜbieta Kierlańczyk –Mszczonów 
Sławomir Kwiecień –Mszczonów  

ElŜbieta Staszewska –Mszczonów  
Ludmiła Naziębły –Mszczonów 
Zofia Mroczkowska –Mszczonów 
 
30-39 punktów  i wyróŜnienia  otrzymali: 
GraŜyna śurawska –Nosy Poniatki 
Mirosława Pawlak –Bronisławów Osuchowski 
Tadeusz Wasilewski – Lindów 
Lidia Sieczkowska –Grabce Józef Polskie  
Emilia Kurowska- Mszczonów  
Ewa Bińkowska – Mszczonów 
Ewa Młynarska – Mszczonów 
Irena Dąbrowska – Mszczonów 
Sławomira Wiśniewska – Mszczonów 
Andrzej Lipiński- Mszczonów 
ElŜbieta Jarkiewicz- Mszczonów 
Maria Kwiatkowska – Mszczonów 
Irena Wisławska – Mszczonów 
Jadwiga Jackowska- Mszczonów 
Ewa Banaszkiewicz- Mszczonów 
Małgorzata Kwiatkowska- Mszczonów 
Zdzisław Nowis- Mszczonów 
Irena Nowak- Mszczonów 

Helena Grenke- Mszczonów 
Maria Śmigielska – Mszczonów 
GraŜyna Baka- Mszczonów 
Alina Baka- Mszczonów 
Mieczysława Wald- Mszczonów 
Waldemar Hysz- Mszczonów 
Parafia Rzymsko Katolicka w Osuchowie 
Wolny Obszar Celny – Mszczonów 
Józef i GraŜyna Kiełczewscy- Adamowice 
 
10-29 punktów i wyróŜnienia  otrzymali: 
Kazimierz Woźnicki- Sosnowica 
Irena Dąbrowska –Badowo- Mściska 
GraŜyna Torzew-Badowo- Mściska 
Katarzyna Szymańska –Badowo-Mściska 
Jerzy Stefankiewicz –Bronisławów 
Małgorzata Kopera –Lutkówka II 
Barbara Osińska – Nosy Poniatki 
Halina śymełko –Nosy Poniatki 
GraŜyna Centkowska –Lutkówka 
Gabriela Woźniak –Lutkówka 
Katarzyna Osińska –Wygnanka  
Krzysztof Wójcik –Wygnanka 
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Halina Osińska -Wygnanka 
Krystyna Penczorek- Bronisławów 
Osuchowski 
Danuta  Czarnecka- Bronisławów Osuchowski 
Krystyna Swaczyńska –Osuchów 
Regina Woźnicka-Osuchów 
Agnieszka Bojarska-Zimnice 
Anna Kukułka- Marków Towarzystwo 
Piotr Majchrzak –Grabce Józef Polskie 
Jan Matusiak –Powązki 
Lidia Trodziniak- Powązki 
Urszula Draniak-Marków Świnice 
Lesław Mariański –Badów Górny 
Stefan Lipiec –Piekary 
Maria Dąbrowska- Mszczonów 
p.Wieteska – Mszczonów ul.Piekarska  
Sabina Hotkowska – Mszczonów 
Maria Strzelecka- Mszczonów 
Mieczysława Mikołajczyk – Mszczonów 
Danuta Szeliga- Mszczonów 
Jan Kok- Mszczonów 
Teresa Hotkowska- Mszczonów 
Teresa Jaworska- Mszczonów 
Jan Radkiewicz- Mszczonów 
Henryka Krajewska- Mszczonów 
Urszula BłaŜejewska- Mszczonów 
Jan Brzózka- Mszczonów 
Eugeniusz ZbiroŜ- Mszczonów 
ElŜbieta Tomaszkiewicz- Mszczonów 
p.Kociszewska – Mszczonów ul. Tańskiego 
ElŜbieta Kowalska – Mszczonów 
Edmund Kłopotowski – Mszczonów 
Jolanta Skoneczna – Mszczonów 
Halina Krakowiak- Mszczonów 
Jarosław Czarnecki – Mszczonów 
Włodzimierz Sikorski- Mszczonów 
Martyna Matyjas- Mszczonów 
Janusz DróŜdŜ- Mszczonów 
Teresa Czarnecka- Mszczonów 
Lucyna Ścisłowska – Mszczonów 
Beata Mruczkiewicz- Mszczonów 
Jan Skoneczny- Mszczonów 
Małgorzata Skoneczna – Mszczonów 
Wanda Bechcicka- Mszczonów 
Jarosław Kot- Mszczonów 
Irena Kurowska – Mszczonów 
Leokadia Borkowska- Mszczonów 
ElŜbieta Wojtczak- Mszczonów 
BoŜena Zdulska – Mszczonów 
Danuta Morawska – Mszczonów 

Teresa Obłękowska–Karlińska – Mszczonów 
Barbara Gołaszewska – Mszczonów 
Kazimiera Orzeszek- Mszczonów 
Sławomira Seliga- Mszczonów 
Andrzej Jackowski – Mszczonów 
Danuta Ludwiniak – Mszczonów 
Barbara Ciszewska- Mszczonów 
Jadwiga Filutowska- Mszczonów 
Dariusz Kustosz – Mszczonów 
Sławomir Turek- Mszczonów 
Jacek Muliński- Mszczonów 
Maria Sielska – Mszczonów 
Włodzimierz Grenke- Mszczonów 
Liliana Jaros- Mszczonów 
Halina Strzelecka- Mszczonów 
Waldemar Suski – Mszczonów 
Zofia Jasińska – Mszczonów 
Wanda Olborska – Mszczonów 
Cecylia Wiśniewska – Mszczonów 
Zbigniew Zielonka- Mszczonów 
Halina Chądzyńska – Mszczonów 
Aniela Stefankiewicz- Mszczonów 
Teresa Stefankiewicz- Mszczonów 
Małgorzata Grabalska- Mszczonów 
Zofia Chyła- Mszczonów 
Irena Głogowska – Mszczonów 
Zofia Trzcińska- Mszczonów 
Teresa Liszewska – Mszczonów 
Urszula Śmigielska – Mszczonów 
p. Śmigielska – Mszczonów ul. Skierniewicka 
Anna Matusiak – Mszczonów 
Janina Sosnowska- Mszczonów 
Jan Czarnecki- Mszczonów 
Maria i Czesław Prusinowscy – Mszczonów 
Zbigniew Michalak- Mszczonów 
Edward Bechcicki- Mszczonów 
GraŜyna DłuŜniak- Mszczonów 
Lidia Gnyś- Mszczonów 
ElŜbieta Siekierska – Mszczonów 
p.Wojtczak – Mszczonów ul. Spółdzielcza 
Zofia Polaszek – Mszczonów 
Ewa Musińska – Mszczonów 
Genowefa Drogoń- Mszczonów 
Jadwiga Kiejrys- Mszczonów 
Jadwiga Stachura – Mszczonów 
Włodzimierz Szczepaniak- Mszczonów 
 
Komisja wybrała takŜe właścicieli  
najpiękniejszych  balkonów- w tej grupie 
znalazło się aŜ 47 osób. 

Janina Stusińska  
Wanda Wojdalska 
Zofia Drozdowska 
Stefania Śliwirska 
Marzanna Opaczyńska 
Roman Biedny 
Ewa Bielarska  
Maria Drozdowska 
ElŜbieta Wieczorkowska 
Krystyna Kustosz 
Halina Łyszczarz 
GraŜyna Pływaczewska 
Rajmund Pietrzak 
Zdzisław Adamczyk 
Natalia Świderska 
Barbara Knapińska  
Tadeusz Zarzeczny 
Zbigniew Baka 
Henryka Orłowska  
Marek Tadrzak 
Zbigniew Gołębiewski 
Małgorzata  Pietrzak 
Zofia Owczarek 
BoŜena Puścizna 
Krystyna Wister 
Maciej Dobraczyński 
Danuta Cirgus 
Barbara śelazo 
Janina Piórowska 
Krystyna Skulska 
Lidia Le Minch 
Adam Stefanowski 
Marek Liszewski 
Dariusz Siwirski 
Anna Kosielarz 
Krystyna Ryciak 
Jadwiga Kurowska 
Sławomir Gołyński  
Teresa Bober 
Michał Czerkas 
Małgorzata  Krześniak 
Halina Wirowska  
Regina Boczyńska  
Kazimiera Trzeciecka 
Apolonia Łach 
Jolanta Wacławek 
Jadwiga Witecka  

 

 

 

Pomoc dla  czyściochów 
  
Dopiero co zakończyła się  tegoroczna edycja konkursu Kwiecisty Mszczonów, a  Władze Miejskie, aby w przyszłym roku   gmina była jeszcze 
piękniejsza,  zapowiadają   opracowanie  specjalnej pomocy dla osób chcących  upiększyć  i odnowić swe posesje.  Samorządowcy Mszczonowa  
przypominają, Ŝe  za odnowienie swego budynku lub okalającego go ogrodzenia  właściciel moŜe ubiegać  się o ulgi w podatku  od nieruchomości, 
ponadto  burmistrz Kurek   zamierza   w  ogóle uruchomić  specjalny   fundusz, z  którego osoby  najuboŜsze chcące poprawić  estetykę swych 
posesji mogłyby   czerpać w wypadku  chęci zakupu farb i drobnych materiałów budowlanych. Nie wykluczone, twierdzi burmistrz, Ŝe gmina dla 
niezamoŜnych mieszkańców  prowadzić   nawet  będzie  wypoŜyczenia  kosiarek i   innych sprzętów ogrodniczych. Wszystkie te działania mają się  
przyczynić do  zmiany wizerunku miasta, które jeszcze do niedawna było brudne i zaniedbane.   Burmistrz zastrzega jednak, Ŝe  oprócz okazywania 
pomocy, udzielania ulg i  uruchamiania specjalnych funduszy zamierza takŜe skrupulatnie egzekwować od mszczonowian, aby wywiązywali się  ze 
spoczywających na nich  obowiązkach i  sprzątali swe posesje  oraz przyległe do nich  chodniki.  Osoby, które uchylać  się  będą od tych powinności  
naraŜają się  na nałoŜenie kary administracyjnej.  
 

/pio/  
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Zgin ął Pies ! 
 

KrzyŜówka shih-tzu i jamnika długowłosego, 
beŜowy, długie uszy, bródka, biała krawatka 

wabi się FUNKY  
miał dwie obroŜe – skórzaną i przeciwpchelną 

za znalezienie nagroda 
tel. 0-46 857 24 79 

 
 

 

 

Atrakcyjniejsza orkiestra 
 
Najstarsza  w Polsce  orkiestra Dęta OSP Mszczonów w nadchodzącym 
roku  w sposób znaczący  wzbogaci  swój repertuar. Oprócz  nowych  
utworów   muzycznych koncerty   orkiestry  wzbogacone takŜe   zostaną  
o  bardzo atrakcyjne  dla publiczności  występy  tamburmajorek. Pokazy 
musztry  paradnej  straŜaków  uatrakcyjnione zostaną  dzięki  specjalnej  
sekcji  werblistów. Jak informuje  kierownik  orkiestry  dh. Janusz 
Koziński zapisy  do  dwóch  nowych grup ćwiczebnych, czyli 
tamburmajorek  i werblistów  są jeszcze nadal prowadzone   i moŜe  do  
nich wstępować  młodzieŜ  z Mszczonowa i okolic. Pierwszy  oficjalny 
występ orkiestry ze  wzbogaconym repertuarem przewidywany  jest  
podczas  przyszłorocznych   obchodów  rocznicy uchwalenia   
Konstytucji  3Maja. Orkiestra  w specjalnej  gali  zaprezentuje   się  
takŜe  w podczas  trwania  odbywającego się co roku w czerwcu 
festynu.  

/pio/ 
   

 

Urząd  Miejski w Mszczonowie przypomina  mieszkańcom  o ustawowym 

obowiązku sprzątania i odśnieŜania 
chodników  wzdłuŜ  ich nieruchomości. Osobom  nie wywiązującym się  z tej  powinności  

grozi kara administracyjna. 
 

 

Podziękowanie  
DWIKOZ 

 

 
 

Do Mszczonowskiego  Ośrodka Pomocy społecznej  nadesłane zostało  oficjalne 
podziękowanie  wójta gminy  Dwikozy  za dary, jakie mszczonowianie   przekazali  latem tego roku  
ofiarom powodzi. Treść listu  publikujemy  poniŜej: 
 
Wójt Gminy Dwikozy 
27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 8  
tel. 015-8311471 fax. 015-8311404 
 

Komitet Pomocy Społecznej "Dla Powodzian" Mszczonów 
 

Pragnę wyrazić wdzięczność za okazanie pomocy płynącej z serca w tak trudnym dla nas 
okresie walki z Ŝywiołem powodzi w Gminie Dwikozy woj. świętokrzyskie, która dotknęła nas w lipcu 
2001 r. 

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangaŜowanym w zbiórkę „darów" oraz 
środków finansowych, które były wielką pomocą dla rodzin dotkniętych skutkami powodzi. 

Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zapewnić rodzinom poszkodowanym szerszą pomoc 
materialną i rzeczową. 
 
 

Jednocześnie  jeszcze raz  w imieniu  redakcji, władz miejskich i kierownictwa MOPS-u 
gorąco dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy na apel  dostarczyli do ośrodka   róŜnego 
rodzaju dary, a takŜe pomogli w ich przetransportowaniu do Dwikoz. To dzięki Państwa ofiarności i 
poświęceniu  Mszczonów godnie uczestniczył    w ogólnopolskiej  akcji pomocy powodzianom.    
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 BEZ PAPIEROSA 
 
          31 maja na całym świecie jest ,,Międzynarodowym dniem bez 
papierosa''. Podobnie trzeci czwartek listopada. W tam roku, dzień bez 
papierosa wypadł 15 listopada. Historia akcji sięga 1874 roku, kiedy to 
jeden z amerykańskich dziennikarzy na łamach gazety zaapelował do 
czytelników, aby przez jeden dzień w roku nie palili papierosów.  
          W Polsce pierwszą akcję przeciwtytoniową zorganizowano 31 
maja 1991 r. Jej organizatorem była Fundacja ,,Promocja zdrowia'' we 

współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Międzynarodową Unią Walki z Rakiem. Patronat nad nią objął Prymas 
Polski JE Józef Kardynał Glemp. Akcja ,,Dzień bez papierosa'' 
prowadzona jest dwa razy do roku: 31 maja i właśnie w trzeci czwartek 
listopada. 
          Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie obecnie spada 
liczba palaczy wśród dorosłych, natomiast rośnie liczba palących 
nastolatków. Dlatego akcja mająca na celu promowanie zdrowego stylu 
Ŝycia kierowana jest zwłaszcza do młodzieŜy.  

IK 

 

 

Przyjdź –czekamy na ciebie! 
 

Od wakacji w Mszczonowie działa  -Rodzinny Klub 
Abstynenta oraz  punkt konsultacyjny dla osób, które   zetknęły się z  
problemem alkoholowym. Prowadzeniem Klubu zajmuje  się 
Powiatowe Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich z sąsiedniego  
śyrardowa. Cały czas się stara się 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. 

M.L 

 

 

 

Jak anioł stróŜ 
 

 
Wchodząc do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w hallu 

natkniemy się na pewno  na rosłego męŜczyznę ubranego w czarny 
mundur z napisem „ochrona”. -Ale doŜyliśmy czasów! Bezpieczeństwa 
w szkole pilnować muszą  umundurowane osoby! Kiedyś wystarczył  
groźnie wyglądający  woźny, a juŜ  pojawienie się   na korytarzu 
dyrektora  wprawiało w drŜenie  nawet  największych łobuziaków. 
Niestety  świat idzie na przód,  ciekawe czy oby tylko w dobrym 
kierunku? Stosunkowo niedawno doszły mnie wieści, Ŝe w jednym  z 
regionów Francji przez pewien czas  nad bezpieczeństwem w szkołach 
czuwało wojsko. Na szczęście w kraju nad Wisłą uczniowska brać  nie 
jest jeszcze na tyle groźna, aby trzeba ją było przywoływać  od 
porządku  karabinkiem Kałasznikowa.  

Główne zadanie mszczonowskiego ochroniarza to  czuwanie 
nad tym, aby do szkoły nie przedostawały się podejrzane osoby, które 
mogłyby  się okazać dealerami narkotyków.  Pracownik ochrony  działa 
teŜ  prewencyjnie na samych uczniów, którzy w jego obecności  
zachowują się  o wiele spokojniej. Dzieci  przekonały się  juŜ do 
obecności i  czujnego spojrzenia ”wielkiego brata”. Dzięki niemu czują  
się  w szkole o wiele pewniej. – On nas  broni przed chuliganami  i nie 
pozwala  bić się  kolegom ze starszych klas -  usłyszałem od  dwóch 
szkrabów dźwigających  tornistry dorównujące im wielkością i 
cięŜarem.  
-To dobrze, Ŝe mszczonowska szkoła ma swojego anioła stróŜa- 
potwierdzają  opinię dzieci ich rodzice -na pewno nie da on skrzywdzić 
dzieciaków, a w sytuacjach prawdziwego zagroŜenia  z pewnością 
szybko wezwie policję.  
 W mszczonowskiej podstawówce jest ponad 600 uczniów. 
Czuwanie nad taką gromadką   to wcale niełatwe zadanie. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, Ŝe działania pracownika ochrony  będą skuteczne i 
zawsze podejmowane  na czas.    

/pio/ 
 

 
Pracownikiem ochrony zatrudnionym  w mszczonowskiej szkole jest pan 

Mikołajczyk 
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REFORMA OŚWIATY – 
PODSUMOWANIE TRZECH LAT 

 
 

Reforma oświaty była jedną z trzech wielkich reform przeprowadzonych przez Rząd ubiegłej kadencji. Miała min. 
przybli Ŝyć polski system edukacji do zachodniego modelu nauczania, poprawić funkcjonowanie oświaty oraz lepiej 
przygotować młodych ludzi do startu w dorosłe Ŝycie. O podsumowanie jej trzyletniego okresu funkcjonowania 
poprosiliśmy samorządowców i dyrektorów szkół. 
 
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek: 
              Trudno ocenić czy reforma wpłynęła 
na funkcjonowanie oświaty. Moim zdaniem 
chyba tak, dlatego Ŝe finałem kaŜdego 
poziomu edukacji będzie egzamin, który 
będzie stanowił ocenę poziomu wiedzy oraz 
umiejętności, które młody człowiek posiadł. 
To teŜ w jakimś stopniu przenosi 
współodpowiedzialność za poziom edukacji na 
rodziców. Dotychczas większość rodziców tak 
naprawdę nie zdawała sobie sprawy z faktu, Ŝe 
to na nich głównie ciąŜy odpowiedzialność za 
to, jak ich dziecko będzie wyedukowane. 
Wcześniej winą, za taki a nie inny poziom 
wiedzy uczniów, obarczana była szkoła i 
nauczyciele. Stary sposób nauczania, jeszcze z 
rodowodem socjalistycznym nie podnosił 
poziomu wiedzy uczniów. Poza tym pomijał 
naukę umiejętności. Edukacja miała charakter 
encyklopedyczny a nie praktyczny. Myślę, Ŝe 
pierwsze wyniki egzaminów, tych próbnych, 
juŜ pokazały, jakie kroki naleŜy poczynić aby 
podnieść poziom wiedzy i umiejętności 
uczniów. Niestety pokazały teŜ, Ŝe część 
nauczycieli nie posiada przygotowania do 
pracy w szkole w nowym systemie i na 
nowych zasadach.   
 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w 
Mszczonowie Bogdan Laskowski: 
                 Do liceów jeszcze nie uczęszcza 
młodzieŜ kształcąca się według nowych zasad. 
Szkoły średnie nadal nauczają według 
programów sprzed reformy. Nakreślone 
zostały jedynie podstawy - minimum 
programowe, natomiast nauczyciele mogą 
korzystać z dowolnych programów lub 
układać własne. Dotychczasową zmianą, 
wprowadzoną w szkołach średnich, były tylko 
elementy nowej matury, którą uczniowie pisali 
we wrześniu. Dopiero, gdy do szkół średnich 
przyjdą absolwenci gimnazjów wprowadzony 
zostanie zreformowany system nauczania. To, 
co nas zaskoczyło, to kolejna zmiana typów 
szkół ponadgimnazjalnych. Absolwenci 
gimnazjów będą mogli podjąć naukę w 
trzyletnim liceum ogólnokształcącym, liceum 
ogólnokształcącym profilowanym, z 12 
profilami ustalonymi przez MEN i S, w 
czteroletnich technikach z maturą w III klasie, 
(czwarta klasa będzie nastawiona na 
przygotowanie zawodowe. Licea profilowane 
równieŜ będą przygotowywały do zawodu, ale 
ogólnie), oraz w dwuletnich szkołach 

zawodowych, które będą przygotowały 
uczniów albo do pracy w wybranym zawodzie 
albo dadzą im moŜliwość kontynuowania 
nauki w liceum profilowanym, technikum czy 
teŜ liceum ogólnokształcącym.  
             Obecnie zmieniło się znaczenie 
pojęcia przygotowanie do zawodu. Bardziej 
niŜ wykształcenie liczy się to czy kandydat 
potrafi wykonywać daną pracę i czy chce 
pracować. Rozmowa wstępna z przyszłym 
pracodawcą wykazuje predyspozycje osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie. Dodatkowo 
kwalifikacje podnosi znajomość przynajmniej 
jednego języka obcego oraz umiejętność 
obsługi komputera. Nie chcę tu promować 
swojej szkoły, ale wykształcenie ogólne daje 
większe szanse na dostanie się na studia. Np. 
absolwent naszej szkoły bez problemu dostał 
się na SGGW, na wydział ogrodnictwa, 
natomiast absolwent technikum, który zdawał 
na ten sam wydział miał problemy, bowiem 
egzaminy wstępne nie obejmują przedmiotów 
typowo ogrodniczych ale matematykę, 
biologię czy chemię. Podobnie jest na innych 
wydziałach i uczelniach. ChociaŜ w wielu 
przypadkach nauka w nich jest 
kontynuowaniem wybranego kierunku 
kształcenia, egzaminy wstępne wymagają 
wiedzy ogólnej.  
            Teraz firmy szukają partnerów, ludzi 
samodzielnie potrafiących podejmować 
decyzje, przedsiębiorczych z inicjatywą, 
aktywnych. Dawna klasa robotnicza zanika. 
Firmy zatrudniają przede wszystkim ludzi, 
którzy mają przynajmniej średnie 
wykształcenie. Niekoniecznie ukierunkowane. 
Ci, którzy skończą szkołę zawodową mają 
coraz mniejsze szanse na znalezienie pracy. 
Niestety taka jest rzeczywistość. Nowy system 
edukacji zmierza do tego, Ŝeby pokazać, iŜ 
naleŜy się uczyć i podnosić swoje 
kwalifikacje, Ŝe szanse na znalezienie pracy 
(jakiejkolwiek) rosną proporcjonalnie do 
wykształcenia.  
 
Dyrektor Gimnazjum w Mszczonowie - 
Anna Rusinowska 
              Jak oceniam reformę? To bardzo 
trudne pytanie. Mogę raczej wypowiedzieć się 
na temat wpływu reformy na szkołę 
podstawową, bowiem w gimnazjum pracuje 
zaledwie trzeci miesiąc. Nie wszystkie aspekty 
reformy mi się podobają, chociaŜby 
wprowadzenie, w szkole podstawowej, w 
klasach I - III, oceny opisowej. Jest to bardzo 

kontrowersyjny temat. Szczególnie dla 
rodziców, dla których ocena opisowa jest 
niezrozumiała. UwaŜam teŜ, Ŝe błędem jest 
wprowadzanie egzaminu po klasie szóstej, 
poniewaŜ dzieci są jeszcze niedojrzałe, a poza 
tym tak naprawdę ten sprawdzian niczemu nie 
słuŜy, a pociąga za sobą ogromne koszty i 
stres uczniów. Natomiast za bardzo celowy i 
mobilizujący dla młodzieŜy uwaŜam egzamin 
kończący edukację w gimnazjum. Jego wyniki 
powinny dać uczniom wiele do myślenia. Cały 
czas pracujemy najlepiej jak potrafimy i tak 
naprawdę reforma ta nie ma większego 
wpływu na pracę nauczycieli. Wiele teŜ się nie 
zmieniło jeŜeli chodzi o programy nauczania. 
W dalszym ciągu, moim zdaniem, są one za 
obszerne, chociaŜ wiele się mówiło, Ŝe będą 
uszczuplone, z mniejszym zakresem wiedzy 
encyklopedycznej. Tej zmiany nie widzę np. w 
programie nauczania takiego przedmiotu jak 
historia. Nadal treści jest bardzo duŜo, są 
bardzo trudne i wymagają naprawdę 
twórczego myślenia oraz wysiłku ze strony 
młodzieŜy.  
               Razem z reformą pojawiło się bardzo 
duŜo podręczników, co niestety stanowi 
problem dla nauczycieli, którzy muszą 
zastanowić się nad tym, które wybrać i przede 
wszystkim czy te, które wybrali są naprawdę 
najlepsze. Najlepiej byłoby mieć te 
kilkadziesiąt programów i podręczniki do nich, 
wszystkie dokładnie przeczytać i 
przeanalizować, a następnie dokonać 
świadomego wyboru, a niestety, wybór ten 
ograniczają moŜliwości nauczyciela, bowiem 
nie jest on w stanie zapoznać się z wszystkimi, 
choćby ze względów finansowych, bowiem 
nie sposób wszystkie je kupić, albo stać 
godzinami w księgarniach i przeglądać. 
Twórcy reformy twierdzili, Ŝe będzie ona 
wielkim krokiem na przód, poniewaŜ, min. da 
moŜliwość dokonywania wyborów. Owszem 
jest podstawa programowa. Poza tym kaŜdy 
podręcznik ma swój program, do którego 
nauczyciele muszą się dostosować jak teŜ 
dostosować program nauczania do moŜliwości 
dzieci oraz moŜliwości bazowej szkoły. W 
mojej szkole nie ma programów autorskich.  
               Kolejną zmianą jest mnogość 
zeszytów ćwiczeń, które dzieci uzupełniają. 
Ich ilość i rodzaj zaleŜy od przedmiotu. Jednak 
nauczyciele nie mogą całkowicie na nich się 
opierać, bowiem uczniowie zaczęliby myśleć 
wyłącznie odtwórczo. W zeszytach ćwiczeń 
niemal są podane wnioski, wskazówki, gdzie i 
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co naleŜy wpisać, a nie o to chodzi, poniewaŜ 
dzieci muszą nauczyć się samodzielnie 
myśleć. Sama nie jestem zwolenniczką tych 
ćwiczeń.  
               Rodzice oceniają tę reformę raczej 
negatywnie, przede wszystkim zmiany 
podręcznikowe, które dla nich są ogromnym 

obciąŜeniem finansowym. Negatywnie patrzą 
na fakt, Ŝe nauczyciel ma co roku moŜliwość 
zmiany programu, poniewaŜ wówczas nie 
mogą odkupić ksiąŜek od starszych dzieci. 
Rodzice patrzą na reformę raczej pod 
względem finansowym. Mimo, Ŝe duŜo mówi 
się o zmianie systemu edukacji to tak 

naprawdę nie są oni w pełni świadomi zmian, 
które dokonują się w szkolnictwie.  
 

Izabella Kamińska 
 

 

Jeśli masz w domu  rośliny lub  kwiaty,  których  chciałbyś się  pozbyć ze względu na ich 
nadmierne rozmiary przynieś  je do nowo otwartego  mszczonowskiego gimnazjum 

 

PomóŜ  nam  przemienić  szkolne korytarze   w  zielone ogrody! 
 

Dyrekcja Gimnazjum Publicznego w Mszczonowie  
 
 

Zgodnie z ANDRZEJKOWĄ  tradycją 
 

 
Tegoroczne ANDRZEJKI  w MOK-u mogły się podobać. 

Atrakcyjnie  zrobiony program artystyczny, tradycyjne wróŜby i świetne 
prowadzenie  w wykonaniu pierwszego maga wieczoru  Marcina 
Lenca sprawiło, Ŝe publiczność – niezaleŜnie od wieku -  świetnie się  
bawiła. Andrzejkowe wróŜenie rozpoczęło  się oczywiście od lania 
wosku. Efekty  tej  zabawy  były zaskakujące, a zdania odnośnie tego, 
co przypominały cienie,  jakie powstawały z woskowych odlewów były 
naturalnie mocno podzielone. Znacznie mniej   kontrowersyjne  były 
wyniki wróŜb z obrazów, choć   komentujący  je  mag Lenc  nieźle się 
napocił tłumacząc  uczniom  szkół podstawowych, jaka  będzie 
przyszłość ich skarbonkowych oszczędności  i    co tak naprawdę 
myśleć naleŜy o małŜeństwie  i  innych sprawach damsko-męskich, 
które nie zawsze ograniczają się  jedynie do  pociągania za warkocze i 
przedrzeźniania się. A skoro juŜ  o małŜeństwie mowa to bardzo bliska 
perspektywa oŜenku stanęła przed jednym  z chłopców  biorących  na 
scenie MOK-u udział  w zabawie z przestawianiem butów.  Młodzieniec 
ten –co dziwne - nie był jednak  zbyt  zaskoczony tym co go ma niby 
czekać, tak więc   naleŜy z tego wnioskować, iŜ  jego  serce ma juŜ dla 
kogo bić i wręcz  oczekiwało  od losu  na  taki właśnie  konkretny znak. 
Bardzo  interesujący był przebieg  wróŜenia  długości Ŝycia z długości  
obierzyn. Tu  wszystko było proste  długowieczność    zaleŜy od… 
umiejętności radzenia sobie w kuchni, a Ŝe wszystkie panie  startujące  
w tej konkurencji okazały się  niemalŜe mistrzyniami  w obieraniu  
owoców, tak więc Mszczonów  pod względem długości Ŝycia 
mieszkańców  ma szansę dorównać słynącym pod tym względem    
miejscowościom  kaukaskim.      
 

 
 
NaleŜy wspomnieć, Ŝe wszystkie wróŜby  były przeplatane  występami  
młodych artystów  ćwiczących  w  kołach zainteresowań 
mszczonowskiego ośrodka  oraz jego osuchowskiej filii, zaś nad  
sprawnym przebiegiem  wieczoru    czuwały  następujące osoby –
Janusz Czaja    /dyrektor MOK_u/, Iwona Skwarek,  Aneta  
Czarnecka  i  Kuba  Pankowski /instruktorzy/ oraz  Andrzej  Sobczak 
/prac. obsługi/.   

/pio/ 

 

 

ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOśEGO 
NARODZENIA 

ORAZ  WIELE SZCZ ĘŚCIA W NOWYM 2002 ROKU  
śYCZY  MIESZKA ŃCOM  MIASTA I GMINY   

MSZCZONOWSKI O ŚRODEK KULTURY 
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RADOSC DAWANIA I OTRZYMYWANIA 
 
 
               Kilka minut, a ile radości. Radość malowania, dawania i 
otrzymywania. Tak krótko moŜna określić atmosferę, która 
towarzyszyła momentowi przekazania prac plastycznych jednych dzieci 
drugim dzieciom.. Wszystko odbyło się 19 listopada w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury. Obok dyrektora placówki Janusza Czai i  instruktor 
Danuty Wójt  obecni byli takŜe autorzy prac, dzieciaki ze świetlicy 
dzieci niepełnosprawnych mieszczącej się w Szkole Podstawowej w 
Mszczonowie oraz ich rodzice.  
Przedmiotem podarunku były ogromne (dosłownie) obrazy namalowane 
przez dzieci specjalnej troski wspólnie z dziećmi pełnosprawnymi. 
            Charakter prac najlepiej oddają słowa dyrektora MOK - u 
Janusza Czai: ,,Widzicie świat szalenie kolorowo. śyczę wam, abyście 
w takim właśnie świecie Ŝyli. Mam nadzieją, Ŝe dalej będziemy 
współpracować i realizować wiele wspólnych projektów''.  

           Obrazy (dwa) namalowane zostały podczas tegorocznej akcji 
,,Lato w mieście'' w ramach zajęć integracyjnych. Ich autorami są: Ola 
Karolak, Paulina Tylkowska, Agnieszka i Magda Majewskie, Angelika 
Gargol, Tomek Karasiewicz, Damian Karolak, Karolina Tylkowska oraz 
Kuba Tylkowski.  
           Jak przyznała inicjatorka i pomysłodawczyni wspólnych zajęć 
plastycznych Danuta Wójt, taka integracyjna twórczość miała miejsce 
po raz pierwszy, ale i nie ostatni. 
           Plastyka jest jedną z podstawowych form rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych. Dlatego teŜ tak waŜne jest stworzenie 
odpowiednich warunków by w ten sposób mogły się one realizować. 
Dowodem na to była ich radość, kiedy wreszcie mogły zabrać swoje 
dzieła  do świetlicy.   

IzaKam 
 

  
Autorzy prac 

 

 

IX Spotkania z Piosenką STRUNA /2001-11-24/. 
 

Według Krzywego STRUNA średnia 
 

Kinga Tomaszewska  z śyrardowa, grupa „Przyjaciele” z 
Teresińskiego Domu Kultury oraz zespół „Livin Rock” z Radomskiego 
Domu Kultury BORKI   to  zdobywcy trzech pierwszych  nagród  w IX 
edycji  Spotkań z Piosenką STRUNA  zorganizowanych przez 
Mszczonowski Ośrodek Kultury.  Zwycięzcy otrzymali  nagrody  
pienięŜne oraz rzeczowe, w postaci  markowych magnetofonów. Jury w 
składzie  Andrzej Krzywy /wokalista „De Mono”/, ElŜbieta 
Skrętkowska /autorka telewizyjnej „Szansy na Sukces”/ oraz  Marcin 
Lenc /muzyk/ zdecydowało się takŜe przyznać   trzy wyróŜnienia dla: 
Malwiny Wirowskiej z Mszczonowskiego Domu Kultury, grupy  AIDS 
z Warszawy oraz  zespołu „A vista”  z Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Bełchatowie. Dwie oddzielne nagrody w postaci zaproszenia do 
występu w programie Szansa na Sukces ufundowała  takŜe ElŜbieta 
Srętkowska. Otrzymali je:  zwycięŜczyni przeglądu  Kinga 
Tomaszewska i wokalista radomskiego  zespołu Livin Rock  Tomasz 
Szczepanek.  
Poziom artystyczny  tegorocznej Struny  przewodniczący jury Andrzej 
Krzywy ocenił jako  średni. I rzeczywiście  trudno się  nie zgodzić z ta 
opinią.  Podczas  przeglądu obok  solistów  i  zespołów,   którzy  
świetnie czuli się  na scenie i  potrafili w pełni wykorzystać  swoje  
umiejętności  muzyczne  występowali równieŜ  tacy, którzy mimo 
potencjalnych moŜliwości nie potrafili  sobie poradzić z paraliŜującą ich 

tremą.  Bardzo róŜny był teŜ  charakter prezentujących swą  twórczość 
wykonawców. Zaraz po   miłych dla ucha, rytmicznych  utworach  
trafiały się   cięŜkie rockowe  kawałki z niezrozumiałym  tekstem. Na 
szczęście dla słuchaczy  ich  wykonawcy  zwykle  w zapowiedzi  
uprzedzali o czym będą śpiewać  tak jakby  z góry zakładali  iŜ publika   
nie będzie   w stanie  odróŜnić ich śpiewu  od dźwięków  zamęczanych  
do bólu  instrumentów. No cóŜ  śpiewać kaŜdy moŜe. Z zadowoleniem 
naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe  Struna, która z załoŜenia przeznaczona jest  
dla  wokalistów i zespołów  śpiewających ballady, sacro- songi, poezję  
śpiewaną, bluesa, pop i folk przyciąga  coraz więcej  takich właśnie 
wykonawców. Na pewno jest to wynikiem dobrej promocji  i  
osobistych wysiłków twórczyni przeglądu  pani Danuty Wójt, która 
dzięki licznym kontaktom  potrafi  zachęcić   do  przyjazdu  do 
Mszczonowa  najlepszych  artystów. DuŜe brawa naleŜą  się   takŜe  
MOK-owi  za  techniczne i organizacyjne przygotowanie imprezy- jury 
pełne sław, atrakcyjne nagrody,  właściwe nagłośnienie, odpowiedni 
sprzęt, pełna informacja, a takŜe ciepły posiłek dla występujących to 
wszystko sprawia, iŜ coraz więcej osób skłania się  ku twierdzeniu, Ŝe 
mszczonowska STRUNA jest jednym z najlepiej przygotowanych  
przeglądów piosenki w regionie.  

/pio/  
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Struna 2001- Wyniki konkursu przedstawił przewodniczący jury -Andrzej 

Krzywy 
ZwycięŜczyni Struny Kinga Tomaszewska z śyrardowa 

 

  
Struna 2001- II nagroda kapela Przyjaciele z Teresina Struna 2001- III nagroda grupa Livin Rock z Radomia 

 

  
WyróŜnienie - zespół A vista z Bełchatowskiego Ośrodka Kultury Struna 2001-wyróŜnienie- grupa AIDS z Warszawy 
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WyróŜnienie -Malwina Wirowska z Mszczonowa 

 
Lista wykonawców  IX Spotkań z Piosenką STRUNA 2001 
-Negative Energy – Miejski Ośrodek Kultury Skierniewice 
-Ewelina Sztajerowska – Miejski Ośrodek Kultury Bełchatów 
-Livin Rock – Dom Kultury  BORKI Radom 
-Katarzyna Wójcik –Mszczonowski Ośrodek Kultury 
-FZHUT –śyrardów 
-Reproduktor – Dom Kultury BORKI  Radom  
-Malwina Wirowska – Mszczonowski Ośrodek Kultury  
-Przyjaciele – Teresiński Ośrodek Kultury 
-Abnormal Irracional Disease of Sound –Warszawa  
-A vista – Miejski Ośrodek Kultury  Bełchatów  
-Kinga Tomaszewska – śyrardów  
 
Sponsorzy STRUNY  2001 
Starostwo Powiatowe śyrardów  
Urząd Miejski Mszczonów  
ARTBET 
Hotel Panorama Mszczonów  
Pogotowie Ratunkowe Grzegorz Riemer  
Bank Spółdzielczy Mszczonów  
 

Dyrekcja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dziękuje 
kierownikowi  Orkiestry Dętej OSP Mszczonów Januszowi 
Kozińskiemu  za pomoc w organizacji  IX edycji przeglądu  

piosenki STRUNA. 
 

 

Origami dla nauczycieli 
 
W kolejne trzy październikowe środy 3, 10 i 17 w 

Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbywał się   kursu   japońskiej 
sztuki wykonywania papierowych kompozycji – origami. Udział  w nim 
brali  nauczyciele z terenu  gminy Mszczonów oraz sąsiednich gmin, a 

takŜe  osoby, które nie są  na co dzień związane z oświatą, a  wyraziły 
zainteresowanie tą egzotyczną dla Polaków sztuką.  Zajęcia 
poprowadziła  pani  Teresa Polińska autorka podręczników  „Technika 
dla smyka” i  „Smyk tworzy i działa”, które słuŜą  do nauczania 
zintegrowanego w klasach I-III. Ze strony MOK-u  kurs koordynowała   
instruktor  Danuta Wójt. 

M.L. 

 

 

Klub sportowy MKS Radziejowice ma powody do zadowolenia, a to za sprawą jednej ze swoich zawodniczek Ewy Chilińskiej, która na 
Finale Pucharu Polski zdobyła pierwsze miejsce.  
 
 

 WYBIEGA Ć ZWYCI ĘSTWO... 
 
 

 
 
13 października po raz trzeci z rzędu startowałaś w Finale Pucharu 
Polski i po raz trzeci stanęłaś na najwyŜszym miejscu na podium. 
Tak. Trzy lata temu brałam udział w Finale Pucharu Polski w Jastrzębiu 
Zdroju, dwa lata temu - w Korfantowie i w tym roku, w Gołdapi. Muszę 
zaznaczyć, Ŝe nie jestem mistrzynią Polski, bowiem nie były to 

Mistrzostwa Polski. Finał Pucharu Polski jest odrębną imprezą 
sportową.  
 
Na jakim dystansie pobiegłaś? 
Na 3.600 metrów. 
 
Jak sama nazwa wskazuje w Finale biorą udział zawodnicy z całej 
Polski. 
Tak, chociaŜ w tym roku, na dystansie na którym ja biegałam, 
rywalizowało niewiele, bo zaledwie sześć zawodniczek. Nie wiem skąd 
tak małe zainteresowanie. PrzecieŜ jest to znana, ogólnopolska impreza 
sportowa.  
 
Pod czyim okiem trenujesz? 
Moim trenerem jest Stanisław Zdunek z klubu MKS Radziejowice. Były 
zawodnik. Bardzo dobry. Z duŜym doświadczeniem. Dodam, Ŝe jestem 
mu bardzo wdzięczna, to właśnie dzięki niemu zdobywam takie, a nie 
inne miejsca na zawodach. Przy okazji chcę teŜ podziękować sponsorom 
i gminie, która równieŜ pomaga w funkcjonowaniu naszego klubu, 
stwarza warunki ku temu, abyśmy mogli wyjeŜdŜać na obozy sportowe 
oraz  zgrupowania. 
 
Jak długo trenujesz bieganie? 
Od pięciu lat. Wszystko zaczęło się w szkole podstawowej, w siódmej 
klasie. Nauczycielka wychowania fizycznego wzięła mnie na zawody, w 
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Radziejowicach. Pojechałam za koleŜankę, która zachorowała. Tam w 
biegach przełajowych zdobyłam trzecie miejsce. Potem zgłosiłam się do 
klubu MKS Radziejowice. Brałam udział w róŜnych zawodach min. 
międzyszkolnych, międzygminnych, międzypowiatowych, w Pucharze 
Polski, Finale Pucharu Polski oraz w Mistrzostwach Polski.  
 
Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy trenowaniu. Ile czasu 
temu poświęcasz? 
Trenuję sześć, siedem razy w tygodniu po ok. dwie godziny. Trening nie 
polega tylko na bieganiu. Poza bieganiem są min. ćwiczenia 
sprawnościowe polepszające technikę biegania.  
 
Czy czasami miewasz chwile, Ŝe masz juŜ dosyć biegania? 
Owszem. Są chwile, kiedy nie chce mi się wyjść na trening, bo wydaje 
się to monotonne, ale to mija. Dla mnie sens w bieganiu jest wtedy, 
kiedy osiąga się coraz lepsze wyniki, to szczęście, kiedy staje się na 
podium... 
 
Wspomniałaś, Ŝe brałaś udział w Mistrzostwach Polski. 

Tak. Trzykrotnie. Trzy lata temu zajęłam siódme miejsce, dwa lata temu 
- piąte, natomiast rok temu, niestety nie powiodło mi się, poniewaŜ 
zdobyłam dopiero siedemnastą lokatę. Być moŜe dlatego, Ŝe 
wystartowałam jako juniorka. Juniorki to zawodniczki, które mają 16 - 
17 lat. Ja wówczas miałam 16, a inne zawodniczki po 17.  
 
Kiedy następne Mistrzostwa Polski? 
W przyszłym roku. 
 
Czy wiąŜesz swoją przyszłość ze sportem? 
Tak. Po ukończeniu liceum zamierzam rozpocząć studia w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie i kontynuować bieganie. Potem 
być moŜe sama zostanę trenerem, albo będę uczyć lekcji wychowania 
fizycznego w szkole.  
 
Jakie dyscypliny sportowe interesują cię poza bieganiem? 
Głównie siatkówka i tenis ziemny, chociaŜ lubię teŜ pływanie i inne gry 
zespołowe.   
 

Izabella Kamińska  
 

Współpraca z ERDING 
 

W połowie października Mszczonów 
odwiedziła  delegacja Związku Teatralnego  
Miasta Erding. Wizyta  miała    charakter  
organizacyjny. Przedstawiciele Związku 
Teatralnego  ustalili z dyrekcjami  
Mszczonowskiego   Ośrodka Kultury i Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  szczegóły  dotyczące  
planowanego  na maj  przyszłego roku  
przyjazdu do Mszczonowa  grupy aktorów, 
którzy  w ramach współpracy  pomiędzy 
Mszczonowem i bliźniaczym  Erding  wystawią 

w  hali mszczonowskiego OSiRu cykl  
przedstawień  pantomimicznych dla dorosłej 
jak równieŜ  dziecięcej publiczności.   
Wiadomo juŜ, Ŝe dla najmłodszych 
mszczonowian  artyści z Ering szykują pełną 
tańca i muzyki  opowieść o znanym 
drewnianym chłopcu – Pinokio.  Wstępne  
ustalenia  zakładają przyjazd  grupy z Erding na  
10maja.   
Przypomnijmy, Ŝe współpraca  pomiędzy 
Mszczonwem i Erding rozpoczęła się w 

związku z uruchomieniem w Mszczonowie  
ciepłowni  geotermalnej. Erding  było 
pierwszym europejskim miastem, które zaczęło 
wykorzystywać  ciepłą, słodką wodę z 
podziemnych źródeł do celów grzewczych. 
Listy intencyjne dotyczące ścisłej współpracy  
pomiędzy obu miastami  podpisane zostały   
przez burmistrza Kurka i burmistrza 
Bauernfeinda w lutym tego roku. 

M.L. 

 

FM po raz  trzeci 
 

DruŜyna  FM-u juŜ  po raz trzeci z rzędu  zwycięŜyła w  
Jesiennym Turnieju Piłki Halowej Mszczonowskich Firm i Instytucji, 
jaki odbył się  28  listopada w hali OSIRu. Drugie miejsce w turnieju  
wywalczyli zawodnicy firmy KOPERSKI, trzecie piłkarze   EUROPY 
PARK, zaś na czwartej pozycji uplasowała się  MOSTVA. Najlepszymi  
strzelcami rozgrywek  okazali się  dwaj reprezentanci  EUROPY PARK- 
Paweł  Kiełpczyński i Norbert Nowak, obaj strzelili po siedem goli. W 
rywalizacji  na najlepszego bramkarza  zwycięŜył  Piotr Skibiński z FM-
u. Przedstawiciele organizatorów  turnieju: firmy  Europa Distribution 
Center,  OsiR-u Mszczonów oraz  LKS Mszczonowianki wysoko ocenili 
poziom tegorocznych  futbolowych zmagań. Szczególnie   interesujące 
ich zdaniem były  mecze rozgrywane w pierwszej grupie eliminacyjnej, 
w której o prawo gry w finale  zmagało się   5 druŜyn. Druga grupa  
skupiająca   cztery zespoły okazała się nieco słabsza.  
Najwięcej  emocji  wzbudził oczywiście  finałowy pojedynek pomiędzy  
FM-em zwycięzcą grupy pierwszej i  reprezentacją firmy KOPERSKI, 
która wyszła na pierwszym miejscu z eliminacji w grupie  drugiej. 
Pojedynek  ten miał być dla  firmy Koperski rewanŜem za ubiegłoroczny 
finał, w którym przypomnijmy lepsi o jedną bramkę /1:0/  okazali się 
reprezentanci FM-u. Publiczność w związku z takimi zapewnieniami 
spodziewała się zdecydowanego szturmu   czarno-czerwonych, a tu 

zamiast tego     pierwszego gola  juŜ w piątej minucie meczu zdobyli  
piłkarze FM-u. Poniekąd  ich rywale sami o niego poprosili nie 
wykazując w początkowej fazie spotkania -co bardzo dziwne /?/-  
zbytniego zainteresowania grą w pikę. Później  jednak  chcąc odrobić 
stratę szybko doprowadzili do sprawnej akcji,  w wyniku której  
wywalczyli rzut karny. Nie  wykorzystali go jednak tak samo jak i  
następnych  dwóch świetnych sytuacji, po których powinny paść gole.  
Dopiero kolejne rozegranie pozwoliło im  wyrównać. Nie długo jednak  
na tablicy świetlnej  widniał  wynik 1:1. W zaledwie  po 30 sekundach   
FM-owcy  podwyŜszyli   rezultat na 2:1.  Końcówka   meczu  to kolejne  
stracone szanse piłkarzy firmy KOPERSKI. W ich grę  wkradło się 
wtedy zbyt wiele emocji, która uniemoŜliwiała  wypracowanie 
skutecznych zakończeń  do  brawurowo  przeprowadzanych ataków. 
Ostatecznie  jesienny turniej  zakończył się  wygraną druŜyny 
największego mzczonowskiego pracodawcy-FM_u.   Zwycięzcy  
otrzymali   puchar burmistrza Mszczonowa, zaś     zdobytą nagrodę 
pienięŜną w całości przekazali  na cele  statutowe mszczonowskiej 
Fundacji na Rzecz  Ratowania śycia im. Liliany.  

Na zakończenie warte jeszcze odnotowania jest spotkanie  
zwane zwykle małym finałem, czyli  mecz o trzecie miejsce. Tu team  
Europa Park  gładko i wysoko  bo aŜ  6:2  pokonał   MOSTVĘ, która  
była  zdecydowanie najsłabszym   zespołem  finałowej czwórki. 

/pio/
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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 

10201127-30140-270-1 
hasło: MICHAŁ BIERNAT  

 

Gminna Spółdzielnia  „SCH” w 
Mszczonowie 

prowadzi sprzedaŜ  i 
 realizację 

bonów towarowych 
tel/fax /0-46/ 857 1345, 

857 1770 
 

 
 

Agencja Ochrony Osób i 
Mienia 

„ORZEŁ” 
oferuje  swoje  usługi 

 

Mszczonów (budynek  GS SCH) 
tel/fax  /046/ 857 1345,  0-606 389 428 

 

Powierzając  nam swoje 
mienie – zmniejszasz 

bezrobocie 
 w  swoim regionie 

 



 
 


