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KRAJOWA CZOŁÓWKA 
 

Gmina Mszczonów zajęła 35 miejsce w Krajowym Rankingu Atrakcyjności Inwestycyjnej Małych Miast, 

czyli niebędących siedzibami powiatów. Ranking Atrakcyjności Inwestycyjnej  jest przeprowadzany od czterech lat  

przez Instytut Badań nad Gospodarką  Rynkową. Jego tegoroczne wyniki zostały opublikowane w ostatnim numerze 

Tygodnika Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA”.  35-ta  pozycja zajęta przez Mszczonów umiejscawia  go w 

rankingowej klasie A- czyli  miejscowości najatrakcyjniejszych dla inwestorów. W tej samej grupie  z  miast położo-

nych w pobliżu  znalazły się także – Łomianki, Podkowa Leśna, Milanówek, Błonie, Brwinów i Piastów. Zdaniem  

specjalistów  z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową mocne strony Mszczonowa  to – zwiększona chłonność 

rynku, rozwój infrastruktury  technicznej,  skuteczność  transformacji gospodarczej i poprawa możliwości wypoczyn-

kowych. Co ciekawe twórcy rankingu oceniając Mszczonów  wcale nie uznali za najlepszą  jego dostępności komuni-

kacyjnej, która to zdaniem miejscowej opozycji /próbującej pomniejszać w ten sposób osiągnięcia trzech ostatnich 

samorządowy kadencji /  jest podobno podstawowym czynnikiem wpływającym na  rozwój gminy.   

Czytaj str. 5 
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Z żalem i smutkiem żegnamy 

Kazimierę Mirgos  
długoletnią dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Piekarach, Radną Rady Powia-

tu, Rady Miejskiej i członka Zarządu Miasta Mszczonowa w latach 1994-1998 

Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia składa 

Rada Miejska i Urząd Miejski w Mszczonowie 
 

 

Informacja 

z posiedzeń Zarządu Miasta 

za okres od 1 czerwca 2001 roku 

do 7 września 2001 roku 
 

W omawianym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Miasta, na 

których omówiono następujące sprawy: 

 

01 czerwca 2001r.  

1. Członkowie Zarządu Miasta przyjęli do wiadomości informa-

cję firmy OSKAR w sprawie przesunięcia terminu rozpoczę-

cia budowy AQUA PARKU w Mszczonowie.  

2. Zarząd zaznajomił się z protestem PANORAMY S.C. w 

sprawie wykorzystywania przez samochody ciężarowe drogi, 

którą wyremontowali za własne środki dla wykorzystania 

przez lokalną społeczność i przedsięwzięcia związane z dzia-

łalnością rekreacyjno-wypoczynkową, prowadzoną przez Ho-

tel PANORAMA w Zbiroży. 

3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dot. budowy wodociągu  

w Badowie Górnym. 

4. Pozytywnie zaopiniowano wstępny projekt podziału nieru-

chomości -działki nr 1640/1, będącej własnością EUROPY 

DISTRIBUTION CENTER.  

5. Pozytywnie zaopiniowano projekt zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Radzie-

jowice.  

6. Omówiono aneks do umowy zawartej z Cechem Rzemiosł 

Różnych w Mszczonowie w sprawie wydzierżawienia lokalu 

dla filii Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.  

    

08 czerwca 2001r.  

1. Wstępnie ustalono z Panią Barbarą Gowin wydzierżawienie 

części działki nr 1943, położonej w Mszczonowie przy ul. 

Szkolnej z przeznaczeniem pod urządzenie boiska sportowe-

go. 

2. Zarząd Miasta przyjął ostateczną wersję programu V Jarmarku 

Mszczonowskiego.  

3. Negatywnie zaopiniowano projekt w sprawie realizacji mo-

dernizacji trasy TIR od Zbiroży do Budek Petrykowskich. 

Droga ta byłaby przystosowana do parametrów drogi średnie-

go przyśpieszenia. Wjazdy na nią  odbywałyby się tylko na 

skrzyżowaniach w Chudolipiu i Budkach Petrykowskich. 

Drogi zbiorcze planowano utworzyć na bazie istniejących 

dróg gminnych ( nie przebiegają one w całym ciągu wzdłuż 

trasy TIR), a tym samym GDDP nie ponosiłaby żadnych kosz-

tów związanych z utrzymaniem tych dróg. 

4. Zarząd Miasta wystąpił do Burmistrza Miasta o usunięcie z te-

renu boiska szkolnego 4 szt. obumarłych drzew ( 3 lipy i 

brzoza). 

5. Pozytywnie zaopiniowano wniosek P. Jacka Szczepanika zam. 

w Mszczonowie przy ul. Poniatowskiego 23 o przydzielenie 

lokalu, położonego w budynku, w którym obecnie zamieszku-

je wraz z rodziną.  

6. Negatywnie rozpatrzono wnioski Liceum Ogólnokształcącego 

w Mszczonowie w sprawie przyznania stypendium dla mło-

dzieży uzdolnionej. Osoby wyszczególnione we wnioskach 

nie spełniały kryterium ustalonego w regulaminie o przyzna-

niu stypendium.  

7. Pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie lokalizacji kabla 

energetycznego w pasie ul. Armii Krajowej  dla zasilania 

działki P. Artura Ceremugi pod warunkiem, że gdy w przy-

szłości zaistnieje konieczność przeprowadzenia innych urzą-

dzeń infrastruktury przez działkę P. Ceremugi nie będzie on 

stwarzał żadnych problemów.  

8. Zatwierdzono protokół z przetargu na wykonanie remontu 

chodnika przy ul. Kościuszki w Mszczonowie.  

Do przetargu przystąpiły dwa zakłady:  

a. Zakład Robót Drogowo-Budowlanych RAWDRÓG 

z ceną 27.383,90 zł. z terminem płatności na 50 % 

wartości robót w ciągu 60 dni, 

b. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ORBITA 

Zygmunt Gos z ceną 27.707,00 zł. 

     Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty firmy RAWDRÓG z 

uwagi  

     na niższą cenę i termin płatności.  

2. Przyjęto i zatwierdzono wniosek Zakładu Energetycznego dot. 

prawa użytkowania wieczystego na 99 lat działek pod budyn-

kami transformatorowymi przy ul. ul. Grójeckiej, 3 Maja i 

Rawskiej w Mszczonowie. 

3. Ustalono stanowisko w sprawie wniesionego przez Panią 

Glanc-Boteva 

Odwołania w sprawie mianowania.  

 

   

  15 czerwca 2001r.  

1. Rozpatrzono wniosek P. Adama Rybkowskiego w sprawie 

budowy wodociągu dla posesji os. Kwiatowa IV oraz oświe-

tlenia ulicznego w ul. Konwaliowej. Ustalono włączenie po-

wyższych zadań do planu inwestycyjnego na rok 2002.  

2. Negatywnie zaopiniowano wniosek w sprawie podziału 

dzialki nr 692, położonej w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 

27. 

3. Negatywnie zaopiniowano ofertę Biura Reklamy i Ogłoszeń 

„Zycia Warszawy” dot. wykupienia strony reklamowej za ce-

nę 8.000 zł.  

4. Negatywnie rozpatrzono wniosek P. Grzegorza Słowińskiego 

zam. Budy-Strzyże w sprawie przydziału lokalu mieszkalne-

go dla jego rodziny.  

5. Pozytywnie zaopiniowano wniosek P. Honoraty Lepa zam. w 

Nadarzynie w sprawie wydzierżawienia z przeznaczeniem na 

uruchomienia baru, lokalu przy ul. Szkolnej 1 w Mszczono-

wie.  
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6. Pozytywnie ustosunkowano się do oferty firmy CAM POL-

SKA   dot. dzierżawy terenu przy ul. Dworcowej 42 B w 

Mszczonowie. Dzierżawa na okres 2 lat, czynsz na poziomie 

2.600 zł. waloryzowany o stopień inflacji.  

7. Pozytywnie zaopiniowano projekt budowy bocznicy kolejo-

wej oraz przejazdu drogowego we wsi Ciemno-Gnojna dla 

potrzeb MOSTVY. 

 

 

3 sierpnia 2001 roku 

1. Negatywnie rozpatrzono pismo Fundacji Rozwoju Kardiochi-

rurgii w sprawie przekazania środków nam akcje „Gminy dla 

serca – polskie gminy wspierają polskie sztuczne serce”. 

2. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Zatwierdzono protokół przetargu na dostawę oraz zainstalo-

wanie w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie sprzętu kompu-

terowego 

Wybrano ofertę MITRONIC z uwagi na niższą cenę oraz ko-

rzystniejsze warunki gwarancji. 

4. Przyjęto wycenę nieruchomości w Ciemno Gnojnej 

5. Wstępnie ustalono listę osób zaproszonych na otwarcie gim-

nazjum. 

6. Zaakceptowano projekt zagospodarowania terenu wokół gim-

nazjum. 

 

10 sierpnia  2001 roku 

4. Omówiono projekt I etapu obwodnicy dla miasta Mszczono-

wa. 

5. Omówiono sprawy związane z otwarciem gimnazjum. 

6. Zaopiniowano bez uwag projekty zmian w planach zagospo-

darowania przestrzennego gmin: Żabia Wola, Pniewy i Pusz-

cza Mariańska. 

7.  Negatywnie ustosunkowano się do Pisma Archiwum Pań-

stwowego w Warszawie w sprawie dofinansowania wystawy 

dokumentów pod tytułem „Heroldia królestwa Polskiego”. 

8. Zapoznano członków Zarządu z postępem rozmów mających 

na celu wykup gruntów pod budowę obwodnicy dla miasta 

Mszczonowa. 

 

31 sierpnia 2001 roku 

1. Zapoznano się ze strategią Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego. 

2. Podjęto uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach do sejmu i senatu RP. 

 

7 września 2001 roku 

1. Podjęto uchwałę w sprawie powołania obwodowej Komisji 

wyborczej w Osuchowie w celu przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Rady miejskiej w Mszczonowie. 

2. Zapoznano się z pismem Dyrektora Gimnazjum w sprawie 

zwiększenia środków na zakup pomocy naukowych. 

 

 

Ponadto na każdym posiedzeniu Zarządu Miasta omawiano indywidual-

ne sprawy petentów. 
 

Sprawy z Rady, czyli słów kilka o wrześniowym posiedzeniu 

samorządu Mszczonowa 
 

* Podczas obrad radni pozytywnie ocenili przygotowanie gmin-

nych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Ocena 

dotyczyła głównie wykonanych w szkołach prac remontowo - mo-

dernizacyjnych, których łączny koszt wyniósł 50 tys. zł.  

* Samorząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budże-

tu gminy za pierwsze półrocze b. r. Ze sprawozdania wynika, że 

dochody ogółem zrealizowane zostały w 46,9 %, natomiast wydatki 

w 38,6 %.  

Poza tym podjęte zostały uchwały:  

* w sprawie zmian w statucie gminy, które wiążą się z wprowa-

dzeniem jawności posiedzeń Zarządu Miasta.  

* w sprawie przystąpienia do spożądzenia zmiany miejscowego 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy w związku z 

planowaną budową obwodnicy.  

* kilka uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomożci.  

* w sprawie zmian w budżecie gminy na rok bieżący  

* w sprawie zaciągnięcia pożyczki, w wysokości 650 tys. zł., na 

sfinansowanie kanalizacji w ul. Rawskiej i Targowej oraz bu-

dowy wodociągu w ul. Rawskiej. Spłata kredytu następować bę-

dzie w latach 2002 - 2007 z dochodów własnych gminy - podatek 

od nieruchomości.    

 

Izabella Kamińska  

 

Burmistrz odpowiada redaktorowi 

Wiadomości Mszczonowskich 
 
-W ostatnim numerze  WM w artykule 

„Czy to jest normalne?” redaktor TŚ 

zarzuca władzom miejskim szereg nie-

normalności. Przede wszystkim  oskar-

ża Zarząd  o prowadzenie nielegalnej 

wyborczej  kampanii skierowanej prze-

ciwko SLD. Czy może to pan skomen-

tować? 

 

-Trudno jest komentować te zarzuty, gdyż 

są one całkowicie bezpodstawne. To nie 

my przyczyniliśmy się rozpętania tej nie-

zdrowej dyskusji przedwyborczej. Została 

ona zapoczątkowana oskarżeniami  pod 

adresem  Zarządu ze strony miejscowego 

koła SLD, które przypomnijmy zarzucało 

nam szereg „nienormalności” w działaniu 

samorządowym. Ponadto w programie 

wyborczym  SLD znalazła się obietnica 

wybudowania  gimnazjum w Mszczono-

wie. Gimnazjum to otworzyliśmy jeszcze 

przed wyborami, chcieliśmy więc usłyszeć 

kilka słów wyjaśnień  od  władz SLD, 

niestety  do dnia dzisiejszego nikt  nie 

sprostował tego mega nieporozumienia. 

Pozwala nam to więc oczekiwać szybkie-

go rozpoczęcia  w naszym mieście budo-

wy kolejnej szkoły. Mamy nadzieję, że 

rządząca koalicja wywiąże się ze swych  

przedwyborczych obietnic.  

Jeszcze raz chciałem zapewnić wszystkich 

mieszkańców, że Zarząd nie występował 

w tej kampanii ani „za” ani „przeciw” 

jakiejkolwiek  sile politycznej.  Nie mo-

żemy jednak milczeć, gdy  ktoś podpisuje 

się pod naszymi osiągnięciami celowo 
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wprowadzając  mieszkańców w błąd. 

Mam nadzieję, że tak  niesympatyczna 

kampania wyborcza już nigdy się w gmi-

nie Mszczonów nie powtórzy.   

    

-Zdaniem redaktora TŚ władze miejskie 

nie dostrzegają w gminie problemu  

braku pieniędzy na  oświatę, bezrobo-

cia, i rozbojów.  

 

-Nie rozumiem oczekiwań redaktora TŚ. 

Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku 

Mszczonów pod względem funduszy 

wydanych na oświatę  zajął 10 miejsce w 

kraju. Co prawda nie byliśmy na pierw-

szym  miejscu, ale czy z tego powodu 

można mieć do nas pretensję? W tym roku  

w błyskawicznym tempie pobudowaliśmy 

warte niemalże  6 mln. złotych gimna-

zjum. Oprócz tego wydaliśmy blisko 

60 tys. na  remonty i modernizację pozo-

stałych szkół. To wszystko chyba najle-

piej świadczy o tym, że władze miejskie 

dbają o potrzeby oświaty.  

W kwestii bezrobocia również 

nie zgadzam się  z opinią  redaktora Wia-

domości Mszczonowskich. Zdaję sobie 

sprawę z tego, że problem bezrobocia, 

choćby było ono nawet  minimalne, jest 

zawsze niezmiernie bolesny, ale na całą tą 

sprawę należy spojrzeć obiektywnie. Bez-

robocie w Mszczonowie wynosi 8%,  w 

skali kraju jest dwukrotnie wyższe. To  

właśnie w Mszczonowie w ciągu ostatnich 

5 lat stworzono przeszło 1000 nowych 

miejsc pracy. Cały czas pozyskujemy też 

kolejne firmy, dzięki którym tworzone są 

kolejne etaty.  Ponadto, aby pomóc  na-

szym mieszkańcom w uzyskaniu zatrud-

nienia w miejscowych firmach stworzyli-

śmy biuro koordynatora ds. zatrudnienia, 

które pośredniczy w poszukiwaniu pracy 

oraz prowadzi szkolenia, po  których 

łatwiej będzie uczestniczącym  w nich 

mszczonowianom znaleźć  dla siebie 

atrakcyjną posadę. Nie chcę, aby ktoś 

pomyślał, że chełpię  się  swymi osiągnię-

ciami, ale naprawdę pod względem ak-

tywnego przeciwdziałania  bezrobociu 

jesteśmy liderem nie tylko w powiecie, ale 

w całym  regionie. Nie znaczy to jednak, 

że nie jesteśmy otwarci na kolejne propo-

zycje  odnośnie działań mogących pomóc  

osobom  pozostającym bez  zatrudnienia. 

Jeżeli tylko redaktor TŚ ma taki pomysł i 

zechce się nim podzielić na pewno chęt-

nie wcielimy go w życie. Czekamy  na 

propozycję  i gwarantuję, że jeśli będą  

skuteczne na pewno  nie przypiszemy 

sobie ich autorstwa. Niezależnie od opcji 

politycznej redaktora zawsze chętnie 

podkreślać  będziemy, dzięki komu roz-

wiązane zostało bezrobocie w gminie. 

Jeśli natomiast chodzi o „rozbo-

je”, czyli jak  sądzę  o przestępczość w 

ogóle to sprawa jest nieco podobna do 

bezrobocia. Te zjawiska  zawsze będą 

występować niezależnie od skuteczności 

lokalnego samorządu. Kwestią otwartą 

pozostaje natomiast w jakim stopniu uda 

się je ograniczyć. Miejscowy posterunek 

policji w ciągu ostatniego półrocza 

zwiększył wskaźnik wykrywalności z 20 

do niemalże 50 %. Skok jest imponujący, 

ale co prawda zawsze pozostaje jeszcze to 

drugie 50% przestępstw niewykrytych. 

Aby wspomóc pracę naszych funkcjona-

riuszy  dofinansowujemy  komisariat- 

kupujemy samochody, paliwo do nich, 

partycypujemy w kosztach remontów  

budynku, w którym mieści się  siedziba 

mszczonowskiej policji. To wszystko co 

możemy zrobić, aby wesprzeć pracę stró-

żów prawa. Staramy się też   na tyle sku-

tecznie finansować- kulturę i  wspomnia-

ną już wcześniej oświatę, aby w później-

szym okresie jak najmniej młodych osób 

wkraczało na drogę przestępstwa. Zda-

niem redaktora  to wszystko jest jednak  

niewystarczające, tak wiec analogicznie  

do spraw bezrobocia oczekujemy na pro-

pozycje.  

Generalnie bylibyśmy wdzięczni 

za  konstruktywną  krytykę, połączoną z 

przedstawieniem własnych  propozycji 

rozwiązań, a nie tylko jak to ma miejsce 

do tej pory uprawianie populistycznego  

użalania się,  które  jak sądzę  nastawione 

jest już na  uzyskanie przez wiadomą  

grupę jak najlepszego wyniku w przyszło-

rocznych  wyborach   samorządowych.   

 

-Podobno niektórzy członkowie Zarzą-

du Miasta  korzystając z wcześniejszych 

informacji przekształcają swe grunty z 

rolnych na przemysłowe, aby  je drożej 

sprzedawać inwestorom. O kogo tu 

chodzi? 

 

-Sprawa pana Stanisława Wiechowskiego, 

którego grunty zostały zakupione przez  

belgijską firmę Ergon powtarzana jest już  

do znudzenia. Mimo wszystko powtórzę 

jeszcze raz  - tu naprawdę nie było żadne-

go kumoterstwa.  Pan Wiechowski od 

dawna starał się  znaleźć kupca na swoją 

działkę. Wiedząc, że  posiada atrakcyjne 

tereny  rolne położone przy trasie tranzy-

towej  jeszcze w poprzedniej kadencji 

wystąpił o ich przekwalifikowanie   na 

przemysłowe. Nikomu bez uzasadnionych 

przyczyn Rada nie odmawia dokonania 

takiej operacji. Wręcz przeciwnie  gmina 

Mszczonów staje się  gminą logistyczno- 

przemysłową i zależy nam na tym, aby w 

okolicach miasta jak najwięcej osób  

zamieniało grunty rolne na przemysłowe. 

Panu Wiechowskiemu się powiodło. Wie-

rzę, że uda się również innym mieszkań-

com.   

Firma, która powstała na działce  pana 

Wiechowskiemu wnosi teraz   podatki do 

miejskiej kasy i daje pracę mieszkańcom 

gminy, czy to źle?  

Jeżeli po tym wyjaśnieniu są osoby, które 

nadal upatrują się w tej operacji czegoś 

złego to niezwłocznie powinny się one 

udać do prokuratury. Może dopiero wynik 

dochodzenia prokuratorskiego będzie ich 

w stanie przekonać, że  w Zarządzie Mia-

sta Mszczonowa nie ma korupcji.   

 

-Wśród  spraw wyliczonych  przez re-

daktora TŚ jest także zarzut w stosun-

ku do członków Rady , którzy podobno  

wykorzystują swe stanowiska i uchwa-

lają specjalnie  dla siebie niższe stawki 

lokalnych podatków.  

 

W Radzie  Mszczonowa oraz innych  

gmin  są określone opcje polityczne i 

grupy interesów. Bardzo często w ich 

programach pojawiają się  obietnice 

zmniejszenia takich lub innych podatków. 

To normalne i aż się dziwię, że redaktor 

Wiadomości tego nie potrafi zrozumieć. 

Radni ci podczas głosowania  faktycznie 

starają się przeforsować swe wcześniejsze 

obietnice, jednak  jeśli nie mają w Radzie 

większości  trudno jest im osiągnąć za-

mierzony cel. Na tym polega demokracja. 

Wprawdzie  rządy ludu oprócz blasków 

mają także swe  cienie, ale póki co nikt 

nie wymyślił jeszcze niczego lepszego. 

Choć   być może niektórym może  marzyć 

się  powrót do dyktatury? 

 

-Czy to prawda, że urzędnicy z Urzędu 

Miejskiego nie przestrzegają  zasad 

kodeksu postępowania administracyj-

nego i miesiącami nie odpowiadają na 

pytania  „niewygodnych” petentów? 

 

-W pierwszym półroczu br. Urząd Miejski 

w Mszczonowie wydał 701 różnego ro-

dzaju decyzji i  niemalże 4000 nakazów 

płatniczych. To bardzo duża ilość, która 

świadczy  o  ogromie pracy wykonywanej 

przez podlegających mi urzędników. W 

tym samym czasie wpłynęło  zaledwie  7 

odwołań i skarg. Czyli w  zaledwie 0.14 

% załatwianych spraw nie udało się dojść 

do porozumienia. Był wprawdzie jeden  

przypadek, w którym z powodu zwykłego 

nieporozumienia z wydaniem decyzji 

faktycznie zwlekano  długi czas, ale  nie 

wynikało to z czyjejś złośliwości, a tylko i 

wyłącznie z niezawinionego błędu. Spra-

wa ta już  została wyjaśniona.  Wierzę, że 

podobna sytuacja już się nigdy nie powtó-

rzy. 

Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że Urząd z 

racji pełnionej funkcji nie tylko służy 

pomocą mieszkańcom gminy, ale niejed-

nokrotnie jest zmuszany  interweniować w 
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sprawach konfliktowych lub egzekwować 

powinności, jakie spoczywają na miesz-

kańcach. To z reguły takich spraw dotyczą 

odwołania, o których wcześniej wspomi-

naliśmy. Przyzna pan, że jeśli spojrzymy 

na sprawę w ten sposób, łatwiej nam 

będzie zrozumieć, dlaczego petenci 

opuszczający Urząd nie zawsze są zado-

woleni. 

 

-Autor twierdzi także, że zasłużonych 

dla grupy rządzącej dopisano  do róż-

nych komisji, by za pieniądze podatni-

ków dietami regulować ich należności? 

 

-W gminie Mszczonów jest  tylko kilku 

członów komisji spoza rady. To osoby, 

które są  specjalistami w  dziedzinach, 

którymi   zajmują się komisje lub  praco-

wały w samorządach poprzednich kaden-

cji. Ustawa o samorządzie dopuszcza 

wprowadzanie do komisji osób nie będą-

cych radnymi i tak robi się w większości 

polskich gmin.  Jeśli jednak  taki udział 

będzie nadal postrzegany jako sposób na 

„dofinansowanie kolesiów” to  na pewno  

-o ile będę miał wpływ  na samorząd 

kolejnej kadencji- zrobię wszystko, aby 

taka sytuacja już się nie powtórzyła. Sko-

ro osoby te wzbudzają tyle emocji to 

rzeczywiście nie warto  wprowadzać ich 

do komisji. Mówię  to jednak  z żalem, 

gdyż równocześnie jestem przekonany, iż 

ich brak wpłynie  ujemnie na pracę Rady.  

 

-Ostatnia sprawa dotyczy rozwoju go-

spodarczego Mszczonowa, który zda-

niem  pana TŚ jest spowodowany jedy-

nie korzystnym usytuowaniem  miasta 

na skrzyżowaniu szlaków komunika-

cyjnych. Pani burmistrzu, czy rzeczywi-

ście w tym przypadku  „gołąbki same 

wpadają  do  gąbki”?  

 

-Ten zarzut zmartwił mnie najbardziej. 

Tym krótkim stwierdzeniem redaktor TŚ 

przekreślił  blisko 12 -letnią pracę: moją, 

mojego zastępcy, radnych trzech kadencji 

i  pracowników urzędu oraz innych  insty-

tucji z nim współpracujących.  Przecież 

jest  tyle miast posiadających  równie 

dobre, a nawet lepsze  od Mszczonowa 

położenie na skrzyżowaniu szlaków ko-

munikacyjnych i tam nie ma  żadnych 

inwestorów.  Nie chcę tu wskazywać 

nikogo palcem, gdyż nie jeden z naszych 

sąsiadów mógłby się wtedy na mnie obra-

zić, ale przykładów na to możemy szukać 

nawet w najbliższej okolicy.  

Te „gołąbki” to  jakiś absurd, który  uwła-

cza wielu uczciwie pracującym ludziom. 

Właściwie  to  na tak   niesprawiedliwie 

postawione oskarżenie   w ogóle nie po-

winienem odpowiadać. Jednak, żeby nie 

być niegrzecznym i nie pozostawić tej 

sprawy bez wyjaśnienia odsyłam  do ran-

kingu – „Miast Najatrakcyjniejszych dla 

Inwestorów”, jaki  opublikowany został  

we wrześniowym numerze pisma samo-

rządowego  WSPÓLNOTA. Ranking ten 

opracował Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową. Mszczonów zajął w nim 35 

miejsce w kraju i został zakwalifikowany 

do klasy A, czyli miast najchętniej wybie-

ranych przez  przedsiębiorców. Co cieka-

we wśród naszych atutów  nie wymienio-

ne zostało położenie na skrzyżowaniu 

szlaków komunikacyjnych. Specjaliści za 

o wiele wartościowsze uznali –

skuteczność w transformacji gospodar-

czej, zwiększoną chłonność rynku, rozwój 

infrastruktury  technicznej  i poprawę  

możliwości wypoczynkowych /czyt. wy-

budowanie hotelu/. I co Pan na to redakto-

rze? Czyli jak z tego wynika gołąbki same 

nie wpadają do gąbki i potwierdzają to  

autorytety.  

 

Rozmowę przeprowadził Piotr Dymecki  

 

/Ranking opublikowany we WSPÓLNOCIE 

wraz z artykułem  „Krajowa czołówka” 

autorstwa Pawła Swianiewicza i  Wojciecha 

Dziemianowicza  publikujemy na następnej 

stronie/

 

Ranking atrakcyjności inwestycyjnej małych miast (ciąg dalszy ze strony 1) 
 

  
 

 

Łomianki, Kórnik i Podkowa Leśna zostały uznane za miasteczka najatrakcyjniejsze dla inwestorów. Zmiany 

w tym rankingu, prowadzonym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od 4 lat, są niewielkie, a wy-

niki mają silny związek z wielkością miasteczka oraz jego odległością od metropolii i granicy zacho dniej.  
 

PAWEŁ SWIANIEWICZ, 

WOJCIECH DZIEMIANOWICZ 

 

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową po raz trzeci przed-

stawił ranking atrakcyjności inwestycyjnej małych miast - to 

znaczy nie będących siedzibą powiatu (w tej grupie znajdują się 

także miasta, które „wywalczyły" powiaty dopiero w 2001 roku). 

Podzielono je na „klasy atrakcyjności" oznaczone literami od A 

do G. Należy podkreślić, że klasyfikacja ma charakter względny 

- w stosunku do grupy miast objętych badaniem. Nie można 

zatem w identyczny sposób traktować np. klasy A dla miast 

wojewódzkich i małych. Wiadomo, że na ogół im większe mia-

sto, tym bardziej jest „pociągające" dla inwestora. 

Podstawą rankingu były dane gromadzone przez różne instytucje 

(m.in. GUS, Ministerstwo Finansów, NBP, PAIZ). Korzystaliśmy z 

danych Związku Miast Polskich, a także z informacji publikowa-

nych przez poszczególne miasta (strony internetowe, materiały pro-

mocyjne, oferty dla inwestorów). 

 

• Dziesięć „klimatów" 
 

Najważniejsze czynniki uwzględnione w badaniu to: 

- chłonność rynku lokalnego, powiązana z jego wielkością, za-

możnością społeczności lokalnej oraz poziomem aktywności 

gospodarczej; 

- jakość rynku pracy mierzona głównie poziomem wykształcenia 

oraz obecnością i jakością instytucji naukowych, edukacyjnych i 

badawczych; 

- klimat społeczny, związany z aktywnością społeczną, tworze-

niem się instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz ze stabil-

nością polityczną; 

- infrastruktura techniczna; 

- infrastruktura otoczenia biznesu, a więc rozwój sieci banko-

wej, instytucji ubezpieczeniowych i innych obsługujących życie 

gospodarcze; 

- dostępność komunikacyjna: położenie względem głównych 

dróg i linii kolejowych, planowanych autostrad, portów, przejść 

granicznych, lotnisk międzynarodowych i lokalnych; 

- skuteczność transformacji gospodarczej:postępy w rozwoju 

sektora prywatnego, dotychczasowa aktywność inwestorów 

zagranicznych, zróżnicowanie branżowej struktury gospodar-

czej; 

- aktywność marketingową lokalnych władz samorządowych;  
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- możliwości wypoczynkowe związane z bliskością terenów 

wartościowych przyrodniczo (jak parki narodowe), obiektów 

zabytkowych, muzeów, a także z wielkością i jakością bazy 

noclegowej. 

W miastach oceniano oddzielnie w skali względnej od 

A do G każdy z tych 10 czynników (nazywamy je „klimatami in-

westycyjnymi"), a następnie obliczono syntetyczny wskaźnik 

atrakcyjności inwestycyjnej. 

 

• Najatrakcyjniejsi 
 

Spośród 508 małych miast, 46 zaliczono do klasy A atrakcyjno-

ści (patrz mapa), przy czym 15 można wyróżnić dodatkowo, 

jako dość zdecydowanych liderów (podklasa Al). Są to: Ło-

mianki, Kórnik, Podkowa Leśna, Karpacz, Swarzędz, Józefów k. 

Warszawy, Konstancin-Jeziorna, Szklarska Poręba, Chojna, 

Kostrzyn nad Odrą, Ustroń, Wesoła, Zielonka, Duszniki Zdrój i 

Ciechocinek. 

Wymieniona grupa generalnie charakteryzuje się wysoką chłon-

nością rynku lokalnego, wysoką jakością rynku pracy i bardzo 

dobrym klimatem społecznym. Dodatkowe atuty to dobrze roz-

winięta infrastruktura techniczna i infrastruktura otoczenia biz-

nesu. Wszystkie miasta (oprócz Ciechocinka) zaliczone zostały 

do klasy A lub B w „klimacie" skuteczność transformacji gospo-

darczej. Na uwagę zasługuje bardzo zróżnicowany poziom ak-

tywności marketingowej władz samorządowych wymienionych 

miast. 

W grupie najbardziej atrakcyjnych dominują trzy grupy miast:  

- Położone w największych aglomeracjach, zwłaszcza w war-

szawskiej i poznańskiej, w których procesy metropolizacji go-

spodarki wydają się zachodzić najszybciej. (Warto przypomnieć, 

że Warszawa i Poznań zajęły czołowe miejsca w rankingu atrak-

cyjności miast wojewódzkich.) Do klasy A zaliczyliśmy aż 14 

miast koło Warszawy i 6 koło Poznania. 

- Położone przy granicy zachodniej: Łęknica, Gubin, Rzepin, 

Kostrzyn n. Odrą i Chojna. 

- Z silnie rozwiniętą funkcją turystyczno- uzdrowiskową: Miko-

łajki, Międzyzdroje,Ciechocinek, Rabka, Ustroń, a zwłaszcza 

kurorty w Sudetach: Karpacz, Szklarska Poręba, Duszniki, Ku-

dowa, Polanica. 

 

 

 
 

 

• Najlepsze „klimaty" 
 

W poszczególnych „klimatach" czołowe miejsca zajęły:  

- chłonność rynku lokalnego - Łomianki, Ząbki, Trzebinia, Zie-

lonka i Bogatynia;  

- jakość rynku pracy - Dęblin, Ciechocinek, Konstancin-

Jezioma, Sulechów, Milanówek i  Puszczykowo; 

- klimat społeczny - Wesoła, Podkowa Leśna, Konstancin-

Jeziorna, Józefów, Pobiedziska i Karpacz; 

- infrastruktura techniczna - Góra Kalwaria, Międzyzdroje, Oża-

rów Mazowiecki, Kostrzyn n. Odrą, Niepołomice i Polanica  

Zdrój; 

- infrastruktura otoczenia biznesu-Swarzędz, Kostrzyn n. Odrą, 

Nałęczów, Krynica i Żukowo; 

- dostępność komunikacyjna-Rzepin, Sulechów, Lipiany, Swa-

rzędz, Stęszew oraz Zbąszynek: 

- skuteczność transformacji gospodarczej -  Łomianki. Kostrzyn 

n. Odrą, Pniewy, 

Mszczonów i, Ząbki; 

- możliwości wypoczynkowe - Karpacz, Międzyzdroje, Szklar-

ska Poręba, Kazimierz Dolny, Hel, a także Iwonicz Zdrój; 

- aktywność marketingowa - Duszniki Zdrój, Gubin, Wschowa, 

Rogoźno, Połaniec i Trzcianka. 

 

•Zmiany od 1999 roku 
 

Porównując tegoroczne wyniki z poprzednim rankingiem w 

1999 r. warto odnotować zwiększenie liczby miast najatrakcyj-

niejszych. Obecnie liczy ich ona 46, zaś w 1999r. w grupie tej 

znajdowało się 38 miejscowości. 

Grupę A opuściły m.in.: Brzeg Dolny, Czechowice-Dziedzice, 

Kalwaria Zebrzydowska, Krzeszowice, Radzymin, Rogoźno i 

Rydzyna, zaś nowe miasta wśród najatrakcyjniejszych to: Kąty 

Wrocławskie, Łęknica, Mosina, Mszczonów, Niepołomice, Po-

lanica Zdrój, Rabka, Rumia, Sulechów, Sztum, Trzcianka i Ząb-

ki. Przykładowo, Kąty Wrocławskie poprawiły swoją pozycję w 

klimatach infrastruktura techniczna i skuteczność transformacji. 

Podobnie Lęknica i Mosina. Z kolei Mszczonów charakteryzuje 

zwiększona chłonność rynku, rozwój infrastruktury technicznej i 

poprawa możliwości wypoczynkowych w mieście. W przypadku 

Niepołomic zwraca uwagę poprawa infrastruktury otoczenia 

biznesu. 

W ścisłej czołówce zaszły niewielkie zmiany. Poprzedni lider - 

Karpacz znajduje się obecnie na czwartym miejscu, Konstancin 

przesunął się z drugiego na siódme, zaś trzeci Kórnik jest obec-

nie drugi. Tegoroczny lider- Łomianki zajmowały w poprzednim 

rankingu miejsce 5. 

Największą poprawą pozycji wewnątrz klasy A charak-

teryzują się: Ożarów Mazowiecki (awans z 37. na 20.), Oborn iki 

Śląskie (z 38. na 16.), Zielonka (z 34. na 13.). Jednak najistot-

niejszego skoku dokonał Swarzędz: z 29 pozycji na 5.  

 

• Determinanty 
 

W kolejnych edycjach rankingu powtarzają się czynniki wpły-

wające na atrakcyjność inwestycyjną miast: 

- wielkość miasta 

- położenie w stosunku do największych aglomeracji miejskich,  

- położenie względem granicy zachodniej. 

Zmiany pod tym względem zachodzą bardzo powoli. 

Wpływ wielkości miasta na jego atrakcyjność inwesty-

cyjną jest olbrzymi. Zaledwie l proc. miasteczek liczących pon i-



 

Merkuriusz Mszczonowski 63/2001                                                                7 

żej 3 tysięcy mieszkańców znalazł się w klasie A, a kolejne 5 

proc. w klasach B lub C. Natomiast 43 proc. zaliczono do klas 

najmniej atrakcyjnych - F lub G. Zupełnie inna jest sytuacja 

miasteczek większych - powyżej 10 tys. mieszkańców. Co 

czwarte z nich znalazło się w klasie A, co drugie w klasach A 

lub B, a aż 3/4 w klasach A, B, C - a zatem tych, które oznacza-

ją atrakcyjność inwestycyjną wyższą od przeciętnej. 

W ciągu minionych czterech lat osłabła przewaga większych 

miasteczek pod względem możliwości wypoczynkowych. Wyni-

ka to zapewne z żywiołowego rozwoju usług turystycznych, a 

zwłaszcza z poprawą bazy noclegowej w tych najmniejszych, 

ulokowanych w atrakcyjnym otoczeniu. 

Odległość od metropolii bardzo silnie i dodatnio koreluje z 

chłonnością rynku lokalnego, poziomem infrastruktury tech-

nicznej, dostępnością komunikacyjną i skutecznością dotychcza-

sowej transformacji gospodarczej. Wśród miasteczek położo-

nych bliżej niż 30 kilometrów od największych metropolii, aż 40  

proc. znalazło się w klasie A, a łącznie 75 proc. w klasach A, B, 

C (o atrakcyjności wyższej od przeciętnej). Odwrotna jest sytu-

acja w miasteczkach położonych peryferyjnie (ponad 100 km od 

największych metropolii). Zaledwie 6 proc. z tej grupy znalazło 

się w grupie A, a ponad połowa (56 proc.) zaliczona została do 

klas o atrakcyjności poniżej przeciętnej (E, F lub G). 

Od 1997 r. zmniejszył się związek między odległością od grani-

cy zachodniej a klimatem społecznym dla inwestycji. Mia-

steczka położone w zachodniej części kraju pozostają jednak 

bardziej atrakcyjne ze względu na chłonność rynku lokalnego, 

dostępność komunikacyjną, skuteczność dotychczasowej trans-

formacji gospodarczej oraz większą aktywność marketingową 

władz lokalnych. Natomiast te z Polski wschodniej mają lepszą 

strukturę szkolnictwa i wyższy poziom wykształcenia mieszkań-

ców. 

Potowa miasteczek w pasie do 150 km od granicy zachodniej ma 

atrakcyjność wyższą od przeciętnej, a mniej niż co trzecie - 

niższą od przeciętnej. Zupełnie inaczej wygląda atrakcyjność 

miast odległych ponad 500 km od granicy zachodniej. Zaledwie 

co ósme z nich odznacza się atrakcyjnością ponadprzeciętną, a 

73 proc. jest poniżej przeciętnej. 

Najbardziej drastyczna jest różnica w klasach skrajnych, tzn. A i 

G. Prawdopodobieństwo znalezienia się w klasie A jest wśród 

miasteczek Polski zachodniej dziesięć razy większe niż w Polsce 

wschodniej. Odwrotnie z przynależnością do klasy G - w tym 

przypadku prawdopodobieństwo jest l0 razy większe wśród 

miasteczek wschodnich rejonów kraju. 

Charakterystyczne jest, że miasta mniejsze, położone peryferyj-

nie i daleko od granicy zachodniej, są bardzo często mniej ak-

tywne w działalności marketingowej na rzecz rozwoju. Prawdo-

podobnie ich władze, zdając sobie sprawę z mniejszej ilości 

atutów, zniechęcają się do prowadzenia działalności pro-

mocyjnej. 

 

• Aktywność inwestorów 
 

Nasz ranking wynika z opisu wymienionych 10 „klimatów". 

Można powiedzieć, że miasta sklasyfikowane najwyżej mają 

największe szansę, aby w najbliższym czasie czerpać profity w 

„grze o rozwój ekonomiczny”. Wyniki rankingu nie są jednak 

tym samym co zestawienie  miast, w których w ostatnich latach 

inwestowano najwięcej (choć związki między tymi dwoma  

zestawieniami  są bardzo ścisłe). Zdecydowanie najwięcej du-

żych inwestorów zagranicznych prowadzi działalność w War-

szawie (326, przyrost o 71 w ciągu ostatniego roku), następnie 

w Poznaniu (94), Wrocławiu (81) i Łodzi (75). Najgorzej pod 

tym względem wśród miast wojewódzkich wypadają Zielona 

Góra (9), Rzeszów (ll) i Gorzów Wielkopolski. Są to już wyniki 

porównywalne z najlepszymi miastami małymi (niepowiatowy-

mi), wśród których wyróżniają się: Kostrzyn n. Odrą (6 dużych 

inwestorów zagranicznych) oraz Czeladź i Czechowice-

Dziedzice (po 5). 

Innym wskaźnikiem charakteryzującym za- angażowanie kapita-

łu zagranicznego jest liczba spółek z jego udziałem. Warto pod-

kreślić,że co czwarta nowo rejestrująca się spółka z udziałem 

kapitału zagranicznego w Polsce w :1999 r. uczyniła to w War-

szawie. 

(…)Wskaźniki średnie oraz wartości odniesione do liczby 

mieszkańców wskazują na większą skuteczność przyciągania 

inwestycji do miast dużych - stolic województw. Jednak w przy-

padku liczby zarejestrowanych spółek z udziałem kapitału za-

granicznego na tysiąc mieszkańców na drugim miejscu znajdują 

się miasta małe, zaś miasta powiatowe są tylko  niewiele słabsze 

od powiatów grodzkich. 

W zestawieniu tych wskaźników na czołowych miejscach znaj-

duje się kilka małych miast. W końcu 1999 roku na każdych 

1000 mieszkańców w Łęknicy przypadało ponad 25 spółek za-

granicznych, w Łomiankach wskaźnik ten wynosił prawie 7. 
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Kolejność w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej ma-

łych miast opublikowanym we „WSPÓLNOCIE” 
 
Klasa A– najatrakcyjniej-

sze: 

 

1. Łomianki 

2. Kórnik 

3. Podkowa Leśna 

4.Karpacz 

5. Swarzędz 

6. Józefów k. Warszawy 

7. Konstancin-Jeziorna 

8. Szklarska Poręba 

9. Chojna 

10. Kostrzyn 

11. Ustroń 

12. Wesoła 

13. Zielonka 

14. Duszniki Zdrój 

15. Ciechocinek 

16. Oborniki Śląskie 

17. Międzyzdroje 

18. Pniewy 

19. Sulejówek 

20.Ożarów Mazowiecki  

21-Żukowo 

22. Milanówek 

23. Błonie 

24. Rumia 

25. Brwinów 

26.Ząbki 

27. Puszczykowo  

28. Stęszew 

29.Gubin 

30. Sulechów 

31. Luboń 

32. Polanica Zdrój 

33. Kąty Wrocławskie 

34. Reda 

35. Mszczonów 

36. Piastów 

37. Kudowa Zdrój 

38. Łęknica 

39. Sztum 

40. Niepołomice 

41. Rabka 

42. Mikołajki 

43. Skawina 

44. Rzepin 

45. Trzcianka 

46. Mosina 

 

Klasa B-bardzo atrakcyj-

ne: 

 

47. Buk 

48. Czeladź 

49. Nałęczów 

50. Pobiedziska  

51. SzczawnoZdrój 

52. Marki 

53. Krzeszowice 

54. Wschowa 

55. Ustka 

56. Czechowice-

Dziedzice 

57. Trzebinia 

58. Góra Kalwaria 

59. Łobez 

60. Olsztynek  

61. Tuszyn 

62. Władysławowo 

63. Wisła 

64. Świebodzice 

65. Cedynia 

66. Skoczów 

67. Kęty 

68. Nowogard  

69. Syców 

70. Krynica Górska 

71. Szprotawa 

72. Skwierzyna 

73. Zbąszyń 

74. Wolin 

75. Bystrzyca Kłodzka 

76. Połczyn Zdrój 

77. Strzegom 

78. Barlinek 

79. Dębno 

80. Nowa Ruda 

81. Opalenica 

82. Pasłęk 

83. Biskupice 

84 .Łeba  

85. Szczyrk 

86. Kalwaria Zebrzydow-

ska 

87. Kostrzyn 

88. Lądek Zdrój 

89. Dobiegniew 

90. Trzciel 

91. Karczew 

92. Wronki 

 

Klasa C-atrakcyność 

ponadprzeciętna: 

 

93. Krynica Morska 

94. Siewierz 

95. Grodków 

96. Trzebiatów 

97. Hel 

98. Murowana Goślina 

99. Chełmża 

100. Kobyłka 

101. Międzyrzec Podlaski 

102. Rogoźno 

103. Bielawa 

104. Piechowice 

105. Płoty 

106. Świeradów Zdrój 

107. Stryków 

108. Lesko  

109. Głowno  

110. Solec Ku-

jawski 

111. Koluszki 

112. Sobótka 

113. Darłowo 

114. Mszana Dolna 

115. Lipiany 

116. Radzymin 

117. Bolków 

118. Kowary 

119. Rakoniewice 

120. Chojnów 

121. Niemodlin 

122. Aleksandrów Łódzki 

123. Jordanów 

124. Zbaszynek 

125. Iwonicz Zdrój  

126. Serock 

127. Sławków  

128. Jastarnia  

129. Witnica 

130. Złocieniec 

131. Czerwieńsk  

132. Muszyna 

133. Miastko  

134. Czaplinek 

135. Morąg 

136. Stary Sącz 

137. Mieszkowice  

138. Słomniki 

139. Gryfów Śląski 

140. Babimost 

141. Fraszka 

142. Ośno Lubuskie 

143. Śmigiel 

144. Dęblin 

145. Ozorków 

146. Sława 

147. Węgorzewo  

148. Warka 

149. Terespol 

150. Żmigród 

151. Drezdenko 

152. Konstantynów 

Łódzki 

153. Ziębice  

154. Brzeziny  

155. Lubsko 

156. Głuchołazy 

157. Bogatynia 

158. Ścinawa  

159. Rymanów  

160. Iłowa 

 

112 miast zaklasyfikowa-

no jako przeciętnie atrak-

cyjne (klasa D), 

a 228 - poniżej średniej 

dla tej grupy miast (klasy 

E, F lub G)

 

 

W rankingu CBR i „Rzeczpospolitej" wysoko 

Mszczonów pociągnął powiat 
 

3 października br. dziennik 

„Rzeczpospolita" opublikował czwarty już z 

kolei ranking polskich powiatów grodzkich i 

ziemskich przygotowany przez Centrum 

Badań Regionalnych. Powiaty zakwalifiko-

wano do pięciu kategorii: ekstraklasy oraz 

klas od I do IV. Gros na mapie terytorialnej 

kraju stanowią powiaty najsłabsze zakwali-

fikowane do III i IV klasy. Do ekstraklasy, I 

i II klasy w poszczególnych kategoriach 

zaliczono kilkadziesiąt powiatów. W grupie 

powiatów ziemskich na 27 pozycji sklasyfi-

kowano nasz powiat żyrardowski i przyzna-

no mu II klasę. Wyżej od nas znalazły się 

powiaty m.in. pruszkowski i grodziski. 

Wyprzedziliśmy jednak zdecydowanie są-

siadów powiaty: sochaczewski, skierniewic-

ki, rawski, łowicki  i grójecki. 

Następnego dnia po opublikowaniu tego-

rocznego rankingu reprezentantów najlep-

szych powiatów grodzkich i ziemskich za-

proszono do redakcji „Rzeczpospolitej" i 

wręczono specjalne dyplomy informujące, 

że jednostka znalazła się w czołówce krajo-

wej ze względu na swój potencjał rozwojo-

wy. Taki dyplom wręczono również nasze-

mu staroście Mieczysławowi Gabrylewi-

czowi. Uroczystość prowadziła i komen-

towała wyniki rankingu profesor Wisła 

Surażska. Udział w niej wzięli również 

Józef Płaskonka z MSWiA, redaktor naczel-

ny „Rzeczpospolitej" Maciej Łukasiewicz 

oraz prof. Michał Kulesza jeden z twórców 

reformy administracyjnej kraju. 

 

Kryteria oceny i wyniki 

Centrum Badań Regionalnych 

ustaliło wskaźnik rozwojowy biorąc pod 

uwagę wiele elementów. Zwracano szcze-

gólnie uwagę na ogólną sytuację gospodar-

czą danego terenu, dochody przedsiębiorstw 

i mieszkańców. Promowano lokalną aktyw-

ność gospodarczą na podstawie liczby pry-

watnych firm i stopy bezrobocia. Badano ja-

kość lokalnej infrastruktury: gęstość sieci 
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wodociągowych, kanalizacji, oczyszczalni 

ścieków, dróg oraz nakładów inwestycyj-

nych samorządów na te cele. Sprawdzano 

atrakcyjność miast i powiatów jako miejsca 

zamieszkania ludzi w kontekście bilansu 

migracji i budownictwa. Analizowano liczbę 

działających na danym terenie organizacji 

non profit, frekwencję wyborczą, czytelnic-

two. 

Z tego zestawienia wynika generalnie, że 

większe miasta znoszą dekoniunkturę go-

spodarczą lepiej niż mniejsze ośrodki. Ran-

king pokazuje, że od zeszłego roku zwięk-

szyła się różnica pomiędzy Warszawą i 

resztą kraju. Odnotowano natomiast zmniej-

szenie się różnic pomiędzy wschodem, a 

zachodem Polski. Pomijając Warszawę, 

która jest nietypowym powiatem ziemskim, 

w pierwszej klasie powiatów znalazło się, 

oprócz poznańskiego aż pięć powiatów 

leżących w zasięgu warszawskiej aglomera-

cji. 

 

Dlaczego Żyrardów 

O rankingowym sukcesie naszego 

powiatu rozmawialiśmy po uroczystości z 

członkami jego zarządu: starostą Mieczy-

sławem Gabrylewiczem, wicestarostą Zbi-

gniewem Kozerą oraz Andrzejem Kwieciń-

skim i Wojciechem Szustakiewiczem. Ich 

zdaniem powoli zaczyna procentować in 

plus usytuowanie naszego powiatu w struk-

turach województwa mazowieckiego. Jako 

dowód można podać, że sąsiednie jednostki, 

które znalazły się w strukturach woj. łódz-

kiego są notowane znacznie niżej. Żyrardów 

leży blisko aglomeracji stołecznej i siłą 

rzeczy ona na nas oddziaływuje. W przy-

szłości powinna oddziaływać jeszcze moc-

niej. Dlatego dla rozwoju samego miasta 

bardzo istotne jest pozyskanie nowych tere-

nów dla lokalizacji chętnych firm. Tutaj 

musimy brać przykład z Mszczonowa - 

mówią moi rozmówcy. 

Obecność w strukturach powiatu dynamicz-

nego Mszczonowa, który w rankingu pol-

skich gmin plasuje się bardzo wysoko, rów-

nież zaważyła na obecnej pozycji naszego 

regionu i zakwalifikowaniu powiatu żyrar-

dowskiego do grupy najlepszych w kraju. 

Mszczonów bowiem wyraźnie pociągnął 

Żyrardów swoimi wskaźnikami inwestycji 

własnych i obcych, tworzeniem nowych 

miejsc pracy, infrastrukturą itp. Pozostaje 

teraz miastu i pozostałym gminom równać 

do najlepszych.  

(kpt) 

 

Życie Żyrardowa   

nr 41 z dnia 2001.10.10

 

BELGOWIE RUSZYLI 
 

  

Uroczyste otwarcie 

Ambasador Królestwa Belgii  Raf van Hellemont, burmistrz 

Grzegorz Kurek i prezes zarządu firmy Ergon Johan Willemen 

podczas uroczystości  otwarcia  zakładu w Badowo Mściskach  

 
W czwartek szóstego września  gmina Mszczonów  zyska-

ła kolejnego inwestora.  Tego dnia odbyło  się uroczyste otwarcie  

fabryki sprężonych prefabrykatów betonowych belgijskiej firmy 

ERGON. Nowy inwestor zlokalizował  swą siedzibę w Badowo 

Mściskach  -przy trasie tranzytowej  717. Tempo budowy  olbrzy-

miej  hali  produkcyjnej było iście ekspresowe. Trwało zaledwie 

siedem miesięcy.  

W   otwarciu  uczestniczyli: ambasador Królestwa Belgii 

Raf van Hellemont,  przedstawiciele świata biznesu  współpracują-

cy z firmą Ergon, władze powiatowe i samorządowe ze starostą 

Mieczysławem Gabrylewiczem i burmistrzem Grzegorzem Kurkiem 

oraz  gospodarze   uroczystości - zarząd firmy Ergon z prezesem  

Johanem Willemenem.  

Johan Willemen po  przywitaniu wszystkich przybyłych 

gości pokrótce przybliżył zebranym   historię powstania firmy oraz  

zasady działania  strunobetonu i tego jakie znaczenia ma on przy  

wznoszeniu: nowoczesnych biurowców, hal  magazynowych, mo-

stów, wiaduktów itp. obiektów.    

Ambasador Raf van Hellemont w swym wystąpieniu  mó-

wił o znaczeniu  inwestycji zachodnich  w Polsce, które jego zda-

niem są najskuteczniejszym sposobem na tworzenie  odpowiedniego 

klimatu sprzyjającego integracji naszego kraju z Unią Europejską 

oraz  o tym jak cieszą go  belgijskie przedsięwzięcia gospodarcze w 

kraju nad Wisłą, który z racji  swego położenia i liczby obywateli 

jest  wspaniałym rynkiem, o który  zabiegają  niemalże wszystkie 

liczące się światowe koncerny. 

Burmistrz Grzegorz Kurek  wyraził natomiast zadowolenie 

z pojawienia się w gminie już 11-tej z kolei   dużej  firmy  zachod-

niej, którą jest właśnie Ergon.    Należy pamiętać-mówił burmistrz- 

że obecnie w  całym kraju obserwuje się ogólny spadek ilości inwe-

stycji zagranicznych, natomiast w Mszczonowie mimo wszystko 

udaje się utrzymać tempo rozbudowy dzielnicy przemysłowej. Ta 
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sytuacja potwierdza   silną  pozycję gospodarczą miasta i udowad-

nia, iż Mszczonów  ma przed sobą olbrzymią przyszłość.  

Po części wstępnej, na którą składały się przemówienia, 

podziękowania i gratulacje ambasador Raf van Hellemont wraz z 

burmistrzem Grzegorzem Kurkiem dokonali uroczystego odsłonię-

cia pierwszego wyprodukowanego  w  podmszczonowskiej fabryce 

Ergonu produktu, a mianowicie  sprężonego dźwigara  dachowego 

o rozpiętości  (aż !) 25 m.   

Firma Ergon specjalizuje się w   produkcji strunobetonów, 

czyli betonu o zbrojeniu w postaci drutów (strun) ze stali wysoko-

gatunkowej, naprężonych przed ułożeniem masy betonowej. Produ-

kowane z niego elementy  cechuje  bardzo duża wytrzymałość.  

Głównym produktem  Ergonu są dźwigary do budowy  mostów, 

które  zapewniają  gwarantowaną jakość  i krótki czas budowy. 

Sprężony beton  daje  szansę na realizację szerokich przęseł  wy-

trzymujących  olbrzymie  obciążenia. Firma  rozpoczęła również 

ostatnio  produkcję kompleksowych konstrukcji budynków biuro-

wych, włącznie ze  słupami, belkami, podłogami oraz windami i 

klatkami schodowymi. Elementy  powstające  w Ergonie  wykorzy-

stywane są ponadto przy budowach takich obiektów jak- parkingi, 

stadiony piłkarskie, zadaszone ośrodki sportowe, fabryki oraz cen-

tra handlowe.  

 Mszczonowski zakład Ergonu jest jego trzecią fabryką. 

Pierwsza siedziba firmy działająca od początku powstania Ergonu 

w 1963 roku  znajduje się  w belgijskim Lier, zaś drugi zakład  

zlokalizowany jest we Francji pod Paryżem.  

Ergon jest  wiodącym producentem strunobetonowych 

konstrukcji. Towary z jego logo  odnaleźć można  na większości 

światowych placach budów.   Być  może już niedługo dzięki  bel-

gijskiej  firmie  o wiele szybciej realizowana będzie także  polska  

superinwestycja, czyli budowa  autostrad, a w szczególności mają-

cych się na nich znajdować -mostów, wiaduktów i przejazdów.   

  

/pio/ 
 

  

Hala produkcyjna 
Pierwszy produkt firmy, który powstał w nowej  fabryce w 

Badowo Mściskach 

 

Wybory parlamentarne 2001  
 

Po trzech dniach liczenia, od dnia głosowania, 26-go września Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wybo-

rów parlamentarnych 2001. W okręgu płockim, w którym znalazł się również Mszczonów, podział mandatów przedstawia się 

następująco: 5 -Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, 1 mandat Komitet Wyborczy 

Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, 1 mandat Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość", 2 mandaty Komitet Wybor-

czy Polskiego Stronnictwa Ludowego i 1 mandat Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska. 
 

 

W okręgu płockim mandaty poselskie otrzymali: 

Siemiątkowski Zbigniew (SLD-UP) - 34395 głosów (w 

gm.Mszczonów 197), Piłat Andrzej (SLD-UP) - 18333 

głosów (w gm.Mszczonów 86), Suchecki Benedykt 

(SLD-UP) - 6414 głosów (w gm.Mszczonów 435) Łusz-

czyńska Aleksandra Ewa (SLD-UP) - 4783 głosów (w 

gm.Mszczonów 35)  

Michalak Aldona Maria (SLD-UP) - 4912 głosów (w 

gm.Mszczonów 27)  

Pękała Jerzy (Samoobrona) - 8212 głosów (w 

gm.Mszczonów 96) Jasiński Wojciech Stefan (PiS) - 

5595 głosów (w gm.Mszczonów 109) Pawlak Waldemar 

(PSL) - 17279 głosów (w gm.Mszczonów186) Komorow-

ski Zbigniew (PSL) - 6075 głosów (w gm.Mszczonów 

100) Abgarowicz Łukasz Maria (Platforma Obywatel-

ska) - 4088 głosów (w gm.Mszczonów 80) 

W całym okręgu: 

-na listę nr l Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 

Demokratycznej - Unia Pracy oddano 107132 głosów (w 

gm.Mszczonów 965) 

- na listę nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wybor-

cza Solidarność Prawicy - 13694 (w gm.Mszczonów 119) 

- na listę nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności - 5135 (w 

gm.Mszczonów 35) 

- na listę nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospo-

litej Polskiej - 33900 (w gm.Mszczonów 408) 

- na listę nr 5 Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość" - 

19442 (w gm.Mszczonów 349) 

- na listę nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego - 44312 (w gm.Mszczonów 418) 
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- na listę nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Oby-

watelska - 20015 (w gm.Mszczonów 339) 

- na listę nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społecz-

ny - 1052 (w gm.Mszczonów 19) . 

-na listę nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 

14736 (w gm.Mszczonów 221) 

- na listę nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjal i-

stycznej - 553 (w gm.Mszcznów 5) 

W okręgu płockim wybieraliśmy także dwóch senatorów. 
Oba mandaty przypadły w udziale kandydatom Koalicyj-
nego Komitetu Wyborczego SLD - UP. 

- Kruszewski Zbigniew Paweł 82809 głosów (w 

gm.Mszczonów 704) 

- Popiołek Jolanta 78393 głosów (w gm. Mszczonów 739) 

 

 

 
 

WYBORY PARLAMENTARNE 2001 

wyniki w gminie Mszczonów 
 

 

* SEJM 

 

* Spośród 8.235 osób uprawnionych do głosowania w gminie Mszczonowów udział 

w głosowaniu na kandydatów na posłów wzięło  3048 osób (37%), głosów ważnych 

oddano  2878 (35%). 

 

I m. Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy - 965 głosów- 33.41% 

II m. Polskie Stronnictwo Ludowe – 418- 14.47% 

III m. Samoobrona Rzeczypospolirej Polskiej – 408 – 14.12% 

IV m. ,,Prawo i Sprawiedliwość'' – 349-12.08% 

V m. Platforma Obywatelska – 339- 11.73% 

VI m. Liga Polskich Rodzin – 221-7.65% 

VII m. Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy – 119- 4.12% 

VIII m. Unia Wolności – 35- 1.21% 

IX m. Alternatywa Ruch Społeczny – 19 – 0.65% 

X m. Polska Partia Socjalistyczna – 5 – 0.17% 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

I m. Sojusz Lewicy  Demokraty cznej - Unia Pracy

II m. Polskie Stronnictwo Ludowe
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IV m. ,,Prawo i Sprawiedliwość''

V m. Platf orma Oby watelska

VI m. Liga Polskich Rodzin

VII m. Akcja Wy borcza Solidarność Prawicy

VIII m. Unia Wolności

IX m. Alternaty wa Ruch Społeczny

X m. Polska Partia Socjalisty czna
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* SENAT  

 

* Spośród 8.235 osób uprawnionych do głosowania w gminie 

Mszczonowów udział w głosowaniu na kandydatów na senato-

rów wzięło  3046 osób (36.98%), głosów ważnych oddano  2911 

(35.34%). 

   

Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:  

I m. Adam Krzysztof Struzik – 763- 26.21% 

II m. Jolanta Popiołek – 739-25.38% 

III m. Zbigniew Paweł Kruszewski – 704-24.18% 

IV m. Tadeusz Jan Zalewski – 674-23.15% 

V m. Jan Antonowicz – 544- 18.68% 

VI m. Ligia Teresa Uniaż - Grabowska – 536- 18.41% 

VII m. Jan Aleksander Dworak – 498 – 17.1% 

VIII m. Andrzej Szulc – 430- 14.77% 
 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

I m. Adam Krzy sztof  Struzik

II m. Jolanta Popiołek

III m. Zbigniew Paweł Kruszewski

IV m. Tadeusz Jan Zalewski

V m. Jan Antonowicz

VI m. Ligia Teresa Uniaż - Grabowska

VII m. Jan Aleksander Dworak

VIII m. Andrzej Szulc

 
 

na podstawie informacji Urzędu Miejskiego Mszczonów opracowała Izabella Kamińska  

 

Wyniki wyborów parlamentarnych 

w poszczególnych obwodach gminy Mszczonów 
 

Obwód nr 1 

Dom Strażaka we Mszczonowie 

ulice:  

Grunwaldu, Józefpolska, Królowej Jadwigi, Nowa, Opłotki, Piekar-

ska, Rawska, Skierniewicka, Władysława Jagiełły, Zarzeczna, Fa-

bryczna, Kościelna, Młynarska, Poniatowskiego, Żyrardowska, 

Nowy Rynek, Plac Narutowicza, Sienkiewicza (bez nr. 49), Trau-

gutta, 3-go Maja, Kościuszki, Krzywa, Kilińskiego, Ziemowita, 

Kazimierza Wielkiego 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-29.4, AWSP-3.9,UW-1.7,Samoobrona- 7.6,PiS -19.8,PSL 

-11.2,PO -18.6,Alternatywa -0.5,LPR  -7.1,PPS -0 

 

Obwód nr 2 

Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ulice:  

Malinowa, Tarczyńska, Dworcowa nr 1,3,4 i 8, Tysiąclecia, Sien-

kiewicza nr 49, Brzoskwiniowa, Wschodnia. 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-44.4, AWSP-4, UW-0.5, Samoobrona-9.2, PiS -11.8, PSL 

-7.6, PO -13.8, Alternatywa -0.9, LPR -7.3, PPS -0.3. 

 

Obwód nr 3  

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie  

ulice:  

Cmentarna, Dworcowa (bez nr. 1,3,4 i 8), Ługowa, Maklakiewicza, 

Olchowa, Tańskiego, Wiśniowa, Zarachowicza, Bagno, Boczna, 

Dojazd, Polna, Przedmieście Turowo, Spokojna, Szkolna, Targowa, 

Czereśniowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Wrzosowa Ks.Wierzejskiego, 

Spółdzielcza, Storczyków, Warszawska, Graniczna, Pogorzałki  

oraz sołectwa: 

Ciemno Gnojna, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Mar-

ków Towarzystwo, Świnice. 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-29.7, AWSP-1.6, UW-1, Samoobrona -17.5, PiS -16.4, 

PSL –10, PO -11.8, Alternatywa -0.3, LPR -11.3, PPS –0,  

 

Obwód nr 4 

Mszczonowski Ośrodek Kultury  

Ulice: 

Grójecka, Krótka, Łąkowa, Towarowa, Północna,  

Jeżynowa 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-36.8, AWSP-5.4, UW-2, Samoobrona -7.6, PiS -13.3, PSL 

-9.2, PO -16.7, Alternatywa –0, LPR -8.3, PPS -0.4. 

 

Obwód nr 5  

Szkoła podstawowa w Osuchowie  

sołectwa: 

Osuchów, Suszeniec, Strzyże, Wygnanka, Zimnice, Bobrowce, 

Janówek. Pawłowice. 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-26, AWSP-7.4, UW-1.6, Samoobrona -27.1, PiS -4.2, PSL 

-24.4, PO -3.1, Alternatywa -1.6, LPR -4.2, PPS –0. 

 

Obwód nr 6 
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Szkoła Podstawowa w Piekarach  

sołectwa: 

Badów Górny, Kowiesy, Lindów, Piekarowo, Piekary. 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-20.3, AWSP-11, UW-0, Samoobrona –32, PiS -4.6, PSL -

23.4, PO –4, Alternatywa –0, LPR –4, PPS -0.7. 

 

Obwód nr 7  

Szkoła Podstawowa w Lutkówce  

sołectwa: 

Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Nosy Poniatki, Zimna Woda.  

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-26, AWSP-3.9, UW-0.8, Samoobrona -16.5, PiS -3.9, PSL 

–40.9, PO -0.8, Alternatywa –0, LPR –7.1, PPS –0. 

 

Obwód nr 8 

Lokal Nr. 29 w Badowo-Dańkach   

sołectwa: 

Badowo-Mściska, Marianka, Zbiroża, Kamionka, Wymysłów, So-

snowica, Badowo-Dańki. 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-33.7, AWSP-3, UW-3.6, Samoobrona –19, PiS -5.5, PSL 

–16, PO -10.4, Alternatywa -2.4, LPR -6.1, PPS –0. 

 

Obwód nr 9  

Remiza OSP w Powązkach  

sołectwa: 

Adamowice, Gurba, Gąba. 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-43.4, AWSP-1, UW-0, Samoobrona -15.2, PiS -7.6, PSL -

19.5, PO -4.3, Alternatywa –1, LPR -7.6, PPS –0. 

 

Obwód nr 10 

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach 

sołectwa: 

 Bobrowce, Janówek, Pawłowice 

Wyniki procentowe: 

SLD-UP-20.1, AWSP-3.8, UW-0, Samoobrona -22.5, PiS -5.4, PSL 

-41.8, PO -0.7, Alternatywa -0.7, LPR -4.6, PPS –0. 

 

Graficzna prezentacja procentowego rozkładu głosów w 

poszczególnych obwodach gminy Mszczonów 
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Obwód nr 9 Obwód nr 10 

 

 

 
 

 

Nowy radny 
 
Marek Zientek jest nowym radnym  z terenu  okręgu  Osuchów. Został on wy-

brany podczas odbytych  30 września wyborów uzupełniających. Swego jedynego  

rywala w wyborach do Rady Miejskiej  wyprzedził zaledwie o dwa głosy. Marek Zien-

tek z zawodu jest leśniczym. Cała jego zawodowa  kariera jest związana z Leśnictwem 

Osuchów. W samorządzie zastąpi on  zmarłego  w maju br. zasłużonego społecznika 

Edwarda  Zabłockiego.   

O planach nowego radnego i o tym o co zamierza on  zabiegać  w Radzie dla 

mieszkańców swego okręgu przeczytacie Państwo w następnym numerze Merkuriusza.  

M.L.
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SAMORZĄDOWE FORUM 
 

Jeśli coś Państwa interesuje lub bulwersuje, jeżeli się z czymś nie  zgadzacie, a może wręcz przeciwnie  popieracie określone  dzia-

łania  - napiszcie o tym  do redakcji Merkuriusza. Na wszystkie  pytania  odpowiadać będą Państwu  na łamach  naszego samorzą-

dowego informatora: przewodniczący Rady Miejskiej – Łukasz Koperski  lub  burmistrz miasta  Józef Grzegorz Kurek. Listy, które 

napłyną  do redakcji niekoniecznie  muszą być podpisane, jeśli wolicie Państwo zachować anonimowość uszanujemy  to. Każdy  sy-

gnał potraktowany  przez nas zostanie bardzo poważnie. 

Czekamy na  LISTY  

Redakcja MM  

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

    

 

 

Żeby ograniczać  bezrobocie 

  
Zarząd Miasta Mszczonowa w związku  z trudną sytuacją na loka l-

nym rynku pracy i  sukcesywnie wzrastającym bezrobociem  zdecy-

dował się na ponowienie  cyklu spotkań z właścicielami i dyrekto-

rami  miejscowych firm i zakładów. Spotkania te odbywają się co 

piątek w Urzędzie Miejskim i  dotyczą wynegocjowania jak  naj-

efektowniejszych  zasad współpracy pomiędzy pracodawcami, a 

biurem  gminnego koordynatora ds. zatrudnienia. Władze miejskie 

liczą na to, że dzięki wypracowaniu  odpowiedniego systemu 

współdziałania mszczonowianom łatwiej będzie znaleźć pracę w 

miejscowych  firmach. Służyć temu będą m.in. specjalne szkolenia 

dla osób starających się o zatrudnienie. Kursy te byłyby zamawiane 

przez firmy, a organizowane przez biuro koordynatora.  

Burmistrz Grzegorz Kurek  twierdzi jednak, że aby skutecznie ra-

dzić sobie z problemem bezrobocia należy nie tylko skupiać się  na 

modyfikowaniu działalności koordynatora, ale także uczynić efek-

tywniejszym   system  nauczania  w miejscowych  szkołach podsta-

wowych i średnich, a przede wszystkim  z powodzeniem  pozyski-

wać kolejnych  inwestorów, którzy  mogliby  tworzyć  w Mszczo-

nowie  następne miejsca pracy.  

M.L. 

 

SPOŁDZIELCZE INWESTYCJE 
 

Z Wojciechem  Horbotem prezesem Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej roz-

mawia Izabella Kamińska   
 

 
- We wrześniu ruszyła bu-

dowa kolejnego bloku. 

- Nowy budynek stanie przy 

ul. Jeżynowej 2. Inwestycję 

prowadzi firma  ART BUD. 

Zakończenie robót i przeka-

zanie  pierwszej i drugiej 

klatki bloku do eksploatacji, 

zgodnie z umową, ma nastą-

pić do 30 czerwca 2002 r., 

zaś trzeciej klatki do 31 

grudnia 2002 r.  

- Jak kosztowna jest ta 

inwestycja? 

- 3 mln. 455 tys. 13 zł. brut-

to. 

- Skąd pochodzą fundusze? 

- Ze środków przyszłych 

mieszkańców. Dyrektor ART BUD - u wybuduje blok z własnych 

środków. Natomiast przyszli mieszkańcy będą te pieniądze zwracali 

od momentu podpisania umowy.  

- Ile kondygnacji będzie liczył blok i ile rodzin  w nim zamiesz-

ka? 

- Blok będzie miał pięć kondygnacji. Znajdzie się w nim  czterdzie-

ści pięć lokali. 

- Obecne działania Spółdzielni to... 

- Sporo prac na zewnątrz, czyli min. zatoczki parkingowe, chodniki 

i pokrycia dachowe. Dodam, że stara papa na dachach naszych 

budynków zastępowana jest papą termozgrzewalną posiadającą 10 

lat gwarancji. 

 

 
Plac budowy nowego bloku 

 

- Kilka miesięcy temu problemem, z którym borykała się spół-

dzielnia, były śmieci. Te, które ,,fruwały'' z targowiska oraz te, 

które do spółdzielczych kontenerów wrzucali ludzie ,,z zewn-

ątrz'' np. właściciele sklepów. 

- Targowisko jest własnością Urzędu Miejskiego. Problem istnieje 

nadal. Skoro nie ma innego rozwiązania, sami staramy się sprzątać. 
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Przy okazji apeluję do Urzędu, aby pracownicy porządkowi sprząta-

li plac targowy wcześniej, bowiem godzina 13 czy 14 to trochę za 

późno. W ostatnim wywiadzie powiedziałem, że jeżeli kogoś 

,,złapiemy'' na wrzucaniu śmieci do ,,naszych'' kontenerów, to skie-

rujemy sprawę do kolegium. Od tej pory mieszkańcy nie zgłaszają, 

żeby ktoś ,,z zewnątrz'' podrzucał na nieczystości. Być może ludzie 

ci po prostu się przestraszyli... Dodam, że pod kontenery ustawione 

na osiedlach Dworcowa II i III wykonaliśmy specjalne podjazdy, 

utwardzone betonowymi bloczkami, dzięki czemu nie trzeba już 

chodzić po błocie. Poza tym, jeszcze przed sezonem zimowym, 

chcemy wykonać parking na osiedlu Dworcowa II, aby mieszkańcy 

nie musieli parkować swoich pojazdów w błocie. Udało się nam też, 

nareszcie, zlikwidować wodę w piwnicy bloku przy ul. Północnej 8. 

Po wielu latach, dzięki pracom które wykonała firma ze Skiernie-

wic, min. nowy drenaż, wody już nie ma.  

- Telefonizacja. W dwóch blokach nadal nie ma telefonów, czy 

jest jednak szansa na ich założenie?... 

- To pytanie powinno być tak naprawdę skierowane do Telekomu-

nikacji. Za każdym razem, gdy pytam, kiedy zadzwonią telefony, 

pada odpowiedź, że wszystko jest już załatwione. Jednak dotych-

czas nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Nie wykonano do mnie 

w tej sprawie żadnego telefonu, chociaż ja dzwonię, by dowiedzieć 

się, kiedy i czy w ogóle, Telekomunikacja zrealizuje swoje zobo-

wiązania. Za każdym razem pada odpowiedź, że sprawa jest w toku 

i, że telefony wkrótce będą. Wydaje mi się, że cześć mieszkańców 

zrezygnowała już chyba z telefonu stacjonarnego. W dobie telefonii 

komórkowej... Poza tym abonament za telefon stacjonarny nie od-

biega wysokością za abonament za telefon komórkowy. Może 

wreszcie Telekomunikacja zrozumie swój błąd. To dziwne, że takie 

miasto jak Mszczonów, w przeciwieństwie do małych miasteczek 

czy wsi, nie może doprosić się zainstalowania telefonów. Przecież 

to centrum Polski. Wstyd! W oddziale Żyrardów twierdzą, że to 

Warszawa odpowiada za realizację tej sprawy i to właśnie oddział 

warszawski zaniedbuje swoje obowiązki. W tej sytuacji trudno jest 

mi jednoznacznie powiedzieć kiedy i co zmieni się w kwestii tele-

fonów. Niemniej jednak złożyłem już odpowiednią skargę  na od-

dział TP S.A. w Żyrardowie. 

- Na koniec proszę powiedzieć, czy i ewentualnie kiedy  powsta-

ną tzw. budynki szeregowe przy ulicy Spółdzielczej. Ich wybu-

dowanie zapowiadał pan jeszcze w tamtym roku.  

- Zdradzę, że podpisaliśmy już umowę na osiem budynków szere-

gowych, które staną przy ul. Spółdzielczej 15. Generalnym wyko-

nawcą będzie firma MIRBUD BIS, która wybudowała gimnazjum w 

Mszczonowie. 

-Dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

Czas na Japończyków 
 
Na początku września w gminie Mszczonów głośno było o 

rozpoczęciu działalności przez  belgijską fabrykę elementów stru-

nobetonowych ERGON. Mieszkańcy nie zapomnieli jeszcze o tej 

uroczystości , a tu już szykuje się kolejne otwarcie. Tym razem 

szybkie zakończenie prac organizacyjnych  i przystąpienie do  peł-

nej produkcji zapowiada  japoński YKK. Firma ta  to światowy 

potentat w produkcji  zamków błyskawicznych.  Aż trudno w to 

uwierzyć, ale firma ta w swej branży przejęła aż 80 % światowego 

rynku. Niemalże wszystkie suwaki  wszywane w  jeansach noszą 

logo  YKK.  Japończycy  bardzo długo badali, czy mszczonowskie 

tereny przemysłowe spełnią  ich oczekiwania. Przez około rok czasu 

do miasta przyjeżdżały kolejne delegacje przedstawicieli firmy. 

Kolejny  rok czasu  zajęło japońskim biznesmenom budowanie 

zakładu, który teraz gotowy już  jest  do rozpoczęcia produkcji.   

Burmistrz Mszczonowa Grzegorz Kurek jest  szalenie zadowolony z 

tego, że udało  się dla miasta pozyskać  japońskiego inwestora. 

Wymagania  firm japońskich są tak wysokie, że w naszym kraju 

sprostać im mogą tylko nieliczne  ośrodki  przemysłowe.   

M.L. 

 

 
 

Wygrać ze śmiecącymi 
 
 W gminie Mszczonów   problem odbioru śmieci od mieszkańców  

rozwiązano już 1996 roku.  Od tej pory  mieszkańcy  co dwa  tygo-

dnie  wystawiają  swe  odpadki w workach foliowych  i  pudłach 

kartonowych  przed posesje, skąd są one następnie   zabierane  

przez  służby komunalne.  Usługa taka w skali   roku  kosztuje  -od 

30 do 112  złotych /+VAT/ w zależności od  ilości osób  zamieszku-

jących dane gospodarstwo   domowe. Niestety  jak się okazuje nie 

wszyscy   mieszkańcy  są  zadowoleni z działające systemu i noto-

rycznie twierdzą, że „śmieci nie produkują i w związku z tym za nic   

płacić nie będą”. Wydział Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego  

jest jednak zdecydowany  skutecznie radzić sobie w takich sytu-

acjach. Jego pracownicy wraz z dzielnicowymi  odwiedzają najbar-

dziej opornych i upominają o ciążącym na nich obowiązku. Jeżeli 

jednak i to nie pomaga  to uchylający się  od  zapłaty karani są 

mandatami.  

M.L. 

 

 
 

KLUB ABSTYNENTA 

  ZAPRASZA 
 
Od wakacji w Mszczonowie działa  -Rodzinny Klub Abstynenta 

oraz  punkt konsultacyjny dla osób, które   zetknęły się z  proble-

mem alkoholowym. Prowadzeniem Klubu zajmuje  się Powiatowe 

Stowarzyszenie  Rodzin Abstynenckich z sąsiedniego  Żyrardowa. 

Cały czas się stara się ono   jednak dążyć  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 każdy wtorek i piątek  od godziny 17.00  

spotykać się z przedstawicielami  stowarzyszenia w sali konferen-

cyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Grójeckiej 45. 

M.L. 
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Przygotuj się 

do podjęcia pracy 
 

W Mszczonowskim Ośrodku Stowarzyszenia  Wspierania 

Przedsiębiorczości prowadzone są  kursy komputerowe dla osób 

dorosłych. Ich program obejmuje  naukę: MS Office, zapoznanie z 

internetem, środowiskiem Windows, a także wybranymi programami 

użytkowymi. Z racji tego, że kursy cieszą się dużym powodzeniem 

już teraz  ośrodek zapowiada, że ich druga tura rozpocznie się  na 

początku listopada.   Szczegółowe informacje na temat szkoleń  

udzielane są pod nr tel. 857 11 99 lub bezpośrednio w siedzibie 

Ośrodka przy ulicy Żyrardowskiej 4. Warto przy okazji zaznaczyć, 

że w ramach  programu aktywizacji bezrobotnych  Stowarzyszenie   

prowadzi także specjalne szkolenia z zakresu obsługi  wózka wi-

dłowego i  kasy  fiskalnej.   

M.L. 

 

 

 

Kolejne zmiany w Lutkówce 
 

W Lutkówce, położonej we wschodniej  części   gminy  Mszczo-

nów dobiegają końca prace renowacyjne zabytkowego kościoła. W 

chwili obecnej na świątyni kładzione jest  nowe pokrycie  dachowe.  

Jak nas poinformował ks. proboszcz  Zbigniew Chmielewski całość 

prac dekarskich kosztować będzie ponad 100.000 złotych.  

Renowacja przepięknego kościółka w  Lutkówce trwa już od  czte-

rech lat. Warto zaznaczyć, że jest ona niemalże w całości finanso-

wana przez parafian.   XVI wieczna modrzewiowa świątynia w 

Lutkówce jest  najstarszym tego typu  obiektem  sakralnym na 

Mazowszu i dzięki wysiłkowi swych parafian i duszpasterza  staje 

się   prawdziwą atrakcją turystyczną, która niewątpliwie  przyczy-

nia się  do promowania nie tylko niewielkiej  Lutkówki, ale całej 

gminy Mszczonów.   

M.L.

 

SYMBOLE MSZCZONOWA 
 

Wiele miast ma swoje symbole. Może nimi być na przykład: charakterystyczny budynek, instytucja lub chociażby klub 

sportowy.  Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez naszą redakcję Mszczonów  w opinii swoich mies zkańców  

takiego jednoznacznego, głównego   symbolu  niestety nie posiada. Miasto kojarzone jest z wieloma rzeczami. Najcz ę-

ściej  przez mszczonowian  wymieniane są: kościół  parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, dzielnica przemysłowa, je d-

nostka OSP wraz  ze swoją   orkiestrą  dętą, zakład Geotermii Mazowieckiej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Sz arych 

Szeregów. Niektórzy  twierdzili także, że w przyszłości  symbolami miasta  stać się  mogą   planowane do wybudowania  

- aqua park i ratusz. 

W naszym nowym cyklu pragniemy przybliżyć   Państwu  historię  mszczonowskich symboli. W tym miesiącu  propon u-

jemy zapoznać się  z dziejami kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. 

 
 

Historia Kościoła Parafialnego 

pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie 
 

 

Mszczonów w XI i XII wieku należał do 

archidziekanatu Czerskiego Datę wybu-

dowania pierwszej świątyni trudno 

ustalić bo brak jest odpowiednich źródeł 

historycznych. Pierwsze wzmianki o 

kościele we wsi książęcej Mszczonów 

znalazły się w aktach Archiwum Kapitu-

ły Poznańskiej w 1324 roku. W tym też 

roku Książę Mazowiecki Ziemowit II 

zmienia grunty kościelne we wsi Gzdów 

na odpowiedni teren w Mszczonowie. 

W 1377r książę Ziemowit III nadał wsi Mszczonów prawa miejskie, a 12.10.1380r B i-

skup Mikołaj z Kórnika  na prośbę księcia Ziemowita i proboszcza ks. Marcina Szramka na 

nowo ustanawia granice parafii Mszczonów, do której oprócz miasta należeć miało 26 wiosek. 

Około roku 1430-40 z inicjatywy Księcia Mazowieckiego Ziemowita IV wybudowano 

wspaniały kościół murowany z cegieł, który uległ zniszczeniu w czasie pożaru miasta (całe było  

drewniane) w nocy z 15 na 16 sierpnia 1800 roku Przez wiele lat odprawiano nabożeństwa w 

drewnianej kaplicy postawionej wśród zwalisk spalonej świątyni. Budowę obecnego kościoła 

murowanego w stylu toskańskim wg projektu znanego ówcześnie architekta Tournelle'a rozpo-

czął   ks.   proboszcz     Władysław Polkowski 
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W dniu  11 mąja 1862 Arcybiskup Warszawski Zygmunt Szczęsny Faliński w obecności    

licznego duchowieństwa z Biskupem Sufraganem i hrabią Platerem na czele  oraz z kilkoma 

tysiącami    wiernych, dokonał   poświęcenia kamienia węgielnego w budującej się świątyni 

pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela  W 1863 roku wybucha powstanie styczniowe. Dalsze   

prace   przy budowie, po zsyłce ks. Władysława  Polkowskiego na Sybir do I rkucka, prowadził 

jego następca ks. proboszcz Marcin Polkowski w latach 1864-86 

Kościół jest murowany, jednonawowy, długi na 39m, a szeroki na 12m, kryty blachą. 

Sufit jest drewniany, pokryty tynkiem i ozdobiony polichromią z 1814 roku przez ks. dziekana 

Antoniego Zakrzewskiego, a odnowiony w latach 1962-64. Wewnątrz kościoła są cztery ołtarze 

drewniane i jeden z marmuru. Na ścianach pod chórem, w kaplicach i w kruchcie są epitafia: 

śp. dziedzica wsi Gurba- Michała Wolskiego zm. 11.01 1809 roku, Henryka Pruskiego zm. w 

Irkucku na Syberii, 26.02.1869r. dziedzica dóbr lennych, śp. Aleksandra Prażmowskiego 

1857r, śp. Antoniego Daszkowskiego- 23.11.1885r., śp -Aleksandry z Moniuszków Dmochow-

skiej- 8.10 1867r. śp. Władysława Gołędowskiego (rozstrzelanego przez Niemców we wrześniu 

1939 roku w czasie opatrywania rannego) W prezbiterium jest epitafium śp . Ks. Wacława Giza-

czyńskiego 21.07.1912r. 

Na zachodniej ścianie  świątyni od strony kościelnego cmentarza, znajduje się tablica 

pamiątkowa  rozstrzelanych przez Niemców w dniu 11.11.1939r. śp. ks. kanonika Józefa Wie-

rzejskie-go, lekarza  Stanisława Zarachowicza i burmistrza Mszczonowa Aleksandra Tańskiego.  

Uroczystej konsekracji kościoła dokonał w niedzielę 4 XI 1973 roku JE. Stefan Ka r-

dynał Wyszyński, Prymas Polski. 

 

 

W podzięce  za trud 
nauczania 

 
W piątek 13 października w  nowo pobudowanym mszczo-

nowskim gimnazjum z okazji Dnia  Komisji Edukacji Narodowej 

odbyło  się uroczyste spotkanie pracowników oświaty z  przedstawi-

cielami władz samorządowych. Organizatorami spotkania byli  Rada 

Miejska, dyrekcja gimnazjum i Mszczonowski Ośrodek Kultury. 

Udział w  uroczystościach wzięła liczna grupa  nauczycieli i perso-

nelu  obsługi  placówek oświatowych z terenu gminy. Wszyscy 

przybyli na uroczystość zostali przez uczniów  gimnazjum   obdaro-

wani symbolicznymi  czerwonymi różami. Powitania  gości  dokona-

li     przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz bur-

mistrz Grzegorz Kurek. W swych wystąpieniach  obaj samorządowcy 

podkreślali rolę nauczycieli w procesie nauczania i wychowywania 

młodego pokolenia mszczonowaian.  Gospodarze  miasta  przypo-

mnieli  osiągnięcia samorządu związane z  rozbudową  i utrzyma-

niem  sieci  mszczonowskich szkół. Ubolewali jednak równocześnie  

nad tym, że póki co realia budżetowe nie pozwalają im jeszcze  na 

poczynienie odpowiednich kroków w kierunku zwiększenia nauczy-

cielskich  dochodów. – Na razie mają  Państwo jedynie  satysfakcję 

wynikającą  ze świadomości   dobrze spełnionego obowiązku, jed-

nakże coraz bliższa jest  chwila, kiedy to   poczujecie również  za-

dowolenie  z  solidnego uposażenia- zapewniał burmistrz Kurek. 

Następnie  wraz z przewodniczącym złożył szczególne gratulacje  

profesor Genowefie Śledź z Liceum Ogólnokształcącego, w związku 

z otrzymaniem przez nią  dzień wcześniej  przyznawanego przez 

Ministerstwo Oświaty  -Medalu  Komisji Edukacji Narodowej.      

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania przyszedł czas 

na  atrakcje artystyczne.  Nauczycieli  rozśmieszał znany parodysta  

Waldemar Ochnia, zaś  miłe dla ucha  piosenki śpiewał dla nich  

Marcin Lenc. Program bardzo się podobał. Szczególne  oklaski  

towarzyszyły   występowi  Waldemara  Ochni, za przyczyną którego 

tego wieczoru  w Mszczonowie  usłyszeć można było głosy   wielu 

polskich polityków,  aktorów i piosenkarzy.    Miłe spotkanie  za-

kończone zostało   bankietem przy szwedzkim stole oraz zwiedza-

niem  nowej szkoły.  

Mszczonowskie spotkania samorządowców z obchodzący-

mi swe święto pracownikami oświaty, zostały zapoczątkowane  

jeszcze podczas kadencji poprzedniej rady.  Od tej pory są one wy-

śmienitą  okazją wymiany  poglądów i uwag  dotyczących współpra-

cy szkół z władzami miejskimi.  

/pio/  

  
Profesor Genowefa Śledź (druga od lewej) została uhonorowana 

Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
Dla nauczycieli śpiewał Marcin Lenc 
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Dęby dla Liceum 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów co roku 

27 września  obchodzi swoje święto.  Przypomnijmy, że w tym 

właśnie dniu w pamiętnym 1939 roku   powstała organizacja, która 

jest     patronem  szkoły, czyli Szare Szeregi-  konspiracyjne ZHP z 

okresu okupacji hitlerowskiej. Podczas tegorocznych obchodów  

uczczono 62 rocznicę powstania Szarych Szeregów.  Uczniowie i 

grono pedagogiczne szkoły  wzięli z tej okazji  udział w  uroczy-

stym apelu, w trakcie którego dyrektor Bogdan Laskowski przeka-

zał  całej szkolnej społeczności obraz „Dęby” autorstwa, profesora 

warszawskiej ASP Emila Czajkowskiego. Obraz ten przed pięćdzie-

sięciu laty wisiał w mieszkaniu   drugiego dyrektora  szkoły pani 

Janiny Tymińskiej. Teraz Liceum otrzymało go dzięki  swej   ab-

solwentce  pani Krystynie Czarneckiej Majewskiej. Dyrektor  La-

skowski po przekazaniu    cennego  daru odczytał list, jaki wraz  z 

nim otrzymał od ofiarodawczyni /treść listu publikujemy poniżej/.   

Następnie przyszedł czas na tradycyjny konkurs  wiedzy o 

patronie szkoły, w którym co roku biorą udział klasy drugie. Po-

prowadziły go przebrane za  harcerki Szarych Szeregów z okresu 

powstania warszawskiego -Zuzanna Molak i  Monika Ciszewska. 

Pytania konkursowe losowano  z  autentycznego  hełmu z okresu 

wojny. Po zaciętej rywalizacji, która w planowych  pięciu kolejkach 

nie przyniosła rozstrzygnięcia jury  zarządziło  dogrywkę, w wyniku  

której  zwycięstwo przypadło drużynie klasy  IIc.  Na drugiej pozy-

cji uplasowała się  reprezentacja klasy II b, a trzecie  miejsce zajęła 

IIa. W skład zwycięskiej drużyny  wchodziły- Katarzyna Wójcik, 

Adam Łęczycki i Agnieszka Strzelecka. Nagrodą dla zwycięzców 

było  pozowanie do    zdjęcia, które  następnie umieszczone  zostało   

na honorowej stronie w szkolnej kronice.  

/pio/ 

 

  
Konkurs wiedzy o patronie szkoły Zwycięzcy w otoczeniu prowadzących konkurs 

 

List* List* List* List* List* List* List* List* List* List* List* List* List* List*  
 

List autorstwa Krystyny Majewskiej-Czarneckiej przesłany na ręce dyrektora LO Bogdana  Laskowskiego w związku z przekazaniem obrazu “Dęby”: 
 

Obraz  „Dęby”, był własnością i zdobił mieszkanie Pani Dyrektor Janiny Tymińskiej. Namalował go Profesor Ak ademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, Pan Emil Czajkowski.  

Zapewne otrzymała go od Pana Profesora  na ważną okoliczność.  

Po śmierci Pani Tymińskiej byłam  trochę rozżalona, że nie mam pamiątki po drogiej  mi Osobie. Po paru latach otrzymałam  „Dę by” –

obraz  bardzo zniszczony, brudny, odnalazła i mi przekazała  moja babcia Marianna Kurabiak. Jak potraf iłam tak też go oczyściłam, przy 

tym zmył się podpis Pana Profesora i część farby, zwłaszcza w dolnej części obrazu.  

Zdeformowany obraz  oprawiłam w nową ramkę i po dłuższym okresie czasu wyprostował się i stał się  moją  radością i bardzo ce nną 

pamiątką.  

Z okazji Święta Szkoły, 

pragnę przekazać te piękne Dęby 

moim Następcom 

ku ich radości i  zachowania ciągłości 

historii Szkoły. 

 

Krystyna Majewska 

 z d. Czarnecka 

 

Mszczonów, wrzesień –2001r. 
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Z dyrektorem Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Januszem Czają, o bieżącej działalności placówki, 

rozmawia Izabella Kamińska. 
 

KULTURA DLA DUCHA I CIAŁA 
 

 
 

-Rozpoczął się nowy rok szkolny i jednocześnie kolejny dla 

instytucji kulturalnych. Jaką ofertę, zajęć pozaszkolnych, na 

sezon 2001/2002, przygotował dla dzieci i młodzieży Mszczo-

nowski Ośrodek Kultury? 

Oferta MOK - u to: zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne - 

opieka nad zespołami muzycznymi, nauka gry na instrumentach: 

gitara akustyczna i basowa. Ośrodek prowadzi też studio emisji 

głosu. Od b. r. szkolnego uruchomiliśmy formację disco oraz 

studio piosenki. Proponowane zajęcia skierowane są do dzieci i 

młodzieży mieszkającej na terenie miasta i gminy. Podkreślam 

gminy, ponieważ w tym roku, korzystając z tego, że w Osucho-

wie jest piękne gimnazjum, niejako otworzyliśmy tam filię 

ośrodka. W budynku gimnazjum prowadzona jest formacja disco 

oraz studio piosenki.  

 

-Czy oferta MOK-u  cieszy się zainteresowaniem ze strony 

dzieci i młodzieży? 

Przyznam, że zainteresowanie jest  duże. Wszystkie grupy są już 

utworzone, niemniej jednak każdy, kto zdecyduje się na uczes t-

nictwo w zajęciach jest jeszcze mile widziany.  

 

-Swojego czasu w MOK -u planowane było uruchomienie 

zajęć komputerowych, ale, co dziwne, praktycznie  nie było 

chętnych. 

Zgadza się, ale w związku z tym, że tego rodzaju zajęcia prowa-

dzone są w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości, zrezygno-

waliśmy z nich. Nie ma potrzeby ich dublowania.    

 

-Jeszcze przed tegorocznymi wakacjami ośrodek rozpoczął 

comiesięczny cykl koncertów gwiazd znanych ze szklanego 

ekranu. Wystąpili min. Alosza Awdiejew, Zbigniew Wodec-

ki, kabaret ,,Koń Polski'' oraz Stare Dobre Małżeństwo. 

Sądząc po wrześniowym koncercie z okazji otwarcia mszczo-

nowskiego gimnazjum, kiedy to mszczonowianie mieli okazję 

podziwiać kunszt  Gabriela Fleszara, cykl ten będzie konty-

nuowany? 

Tak. Już wkrótce w Mszczonowie zaprezentuje swój dorobek 

artystyczny Michał Bajor. 

 

-Rozpoczęta została modernizacja budynku MOK - u. Na 

razie remontowi poddane zostały podziemia, gdzie mieścić 

się będzie klub, a jak klub to i min napoje. Piwo też?...  

Tak. Będzie piwo, ale też dobra kawa, herbata jak również i 

inne napoje orzeźwiające.  

 

-Czy to nie jest sprzeczne: ośrodek kultury i piwo?  

Nie wydaje mi się, bowiem klub nie będzie stanowił podstawo-

wej działalności MOK - u. Poza tym będzie się on znajdował w 

pomieszczeniu po kotłowni. Z oddzielnym wejściem. Przecież 

młodzież pełnoletnia może spożywać piwo i aby nie musiała 

robić tego na ulicy czy w parku, stworzyliśmy jej ku temu kultu-

ralne warunki.  

 

-Rozumiem, że MOK będzie sprawował nad tymi kamera l-

nymi warunkami nadzór? 

Tak, zaś fundusze w ten sposób pozyskane będą przeznaczane na  

funkcjonowanie ośrodka. 

 

-W klubie będzie preferowana muzyka na żywo, czy też mu-

zyka mechaniczna? 

W moich planach przewidziałem w pomieszczeniu klubowym 

małą scenę, jednak trzeba był z niej zrezygnować z powodu  

braku miejsca.  Ale przecież nad klubem jest sala ze sceną i 

odpowiednim nagłośnieniem oraz oświetleniem. Właśnie w niej 

będą odbywać się koncerty. Publiczność natomiast po wysłu-

chaniu zespołu  będzie mgła udać się  do  klubu i tam spokojnie 

porozmawiać lub czegoś się napić.  

 

-Używa pan słowa ,,klub'', a tego rodzaju miejsca wiążą się z 

jakimś specyficznym „klimatem”. Muzyka to nie wszystko. 

Owszem. Oprócz muzyki bardzo ważny jest wystrój. Jaki on 

będzie nie powiem. Każdy, kto będzie chciał zobaczyć jaki wy-

strój i klimat będzie panował w naszym klubie, może przyjść i 

sam sprawdzić. Poza tym, co się robi w klubie? Dyskutuje. W 

kulturalnych warunkach, przy kawie czy herbacie. W pomiesz-

czeniu klubowym będzie też duży telewizor, na którym kibice 

sportowi wspólnie będą mogli emocjonować się sportowymi 

rozgrywkami.  

 

-Ile osób jednocześnie znajdzie miejsce w klubie?  

Między 40 a 50. 

 

-Klub to pierwszy etap prac modernizacyjnych. Co jeszcze 

poddane zostanie remontowi? 

Elewacja budynku oraz samo wnętrze. Myślę, że w przyszłym 

roku, wspólnie z Zarządem Miasta, uda się wygospodarować 

odpowiednie środki, aby budynek ośrodka wyglądał o wiele 

lepiej niż to ma miejsce obecnie.  
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MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY 

UL. WARSZAWSKA 33 
 

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ 

DO KÓŁ ZAINTERESOWAŃ: 
 

FORMACJA TAŃCA DISCO (ŚRODA) 

zielona sala OSiR 

Dzieci w godz. 14.30-16.30 

Młodzież w godz. 16.30-18.00 

 

STUDIO PIOSENKI (ŚRODA) 

Sala MOK 

Godz. 16.00-18.00 

 

KOŁKO TEATRALNE (WTOREK) 

Sala MOK 

Godz. 14.30-16.00 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE 

Szkoła Podstawowa 

WTOREK godz. 12.40-14.20 

SOBOTA godz. 9.00-12.00 

 

EMISJA GŁOSU 

Sala MOK 

PONIEDZIAŁEK godz. 13.30-15.00 

WTOREK godz. 15.00-16.00 

 

NAUKA GRY NA GITARZE 

Sala MOK 

PONIEDZIAŁEK godz. 15.00-19.00 

WTOREK godz. 16.00-18.00 

 

GRUPA HIP-HOP (WTOREK) 

Sala MOK 

Godz. 18.00-20.30 

 

ZESPOŁY MUZYCZNE 

Sala MOK 

Każdy dzień tygodnia od godz. 15.00-22.00 

 

ZAPRASZAMY! 
 

UWAGA! 
Komisariat Policji w Mszczonowie informuje, że w sytuacjach nagłych osoby potrzebujące pomocy ze 

strony policji powinny dzwonić pod numer interwencyjny 997. Dyżurny oficer z Komendy Powiatowej Po-

licji w Żyrardowie, który przyjmie zgłoszenie, przekaże je niezwłocznie patrolowi operującemu na t erenie 

KP Mszczonów. 

Numer mszczonowskiego komisariatu 857 12 07, szczególnie w godzinach nocnych, może być nieczynny. 
 
 

Promujemy młode talenty 
 
Redakcja Merkuriusza pragnie pomagać  uzdolnionym młodym 

osobom, które mogą się  pochwalić różnego rodzaju zdolnościami 

artystycznymi.  Chętnie publikować będziemy ich prace tak by 

mogła je  zobaczyć liczna grupa naszych czytelników. Zachęcamy  

Państwa do przysyłania na adres redakcji- wierszy, fotografii, opo-

wiadań,  komiksów lub  rysunków -  autorstwa swych: dzieci, wnu-

ków i  znajomych.  

W tym miesiącu prezentujemy  narysowaną przez 12 - letniego Jasia 

Ruska historyjkę  obrazkową opowiadającą jedną z wielu  przygód 

zabawnego Snorta. Ten odcinek nosi tytuł ZEMSTA ZEUSA.   
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Origami dla nauczycieli 

 
W kolejne trzy październikowe środy 3, 10 i 17 w Msz-

czonowskim Ośrodku Kultury odbywał  się kurs   japońskiej sztuki 

wykonywania papierowych kompozycji – origami. Udział  w nim 

wzięli  nauczyciele z terenu  gminy Mszczonów oraz sąsiednich 

gmin, a także  osoby, które nie są  na co dzień związane z oświatą, 

a  wyraziły zainteresowanie tą egzotyczną dla Polaków sztuką.  

Zajęcia były niezmiernie interesujące, a zdobyte podczas nich umie-

jętności  zapewne  okażą się bardzo pomocne podczas organizowa-

nia zajęć  plastycznych w szkołach. Kurs poprowadziła   pani  Tere-

sa Polińska autorka podręczników  „Technika dla smyka” i  „Smyk 

tworzy i działa”, które służą  do nauczania zintegrowanego w kla-

sach I-III. Ze strony MOK-u  kurs koordynowała  instruktor  Danu-

ta Wójt. 

  M.L. 

 

 
 

 

Zginął Pies ! 
 

Krzyżówka shih-tzu i jamnika długowłosego, beżowy, długie 
uszy, bródka, biała krawatka 

wabi się FUNKY 
miał dwie obroże – skórzaną i przeciwpchelną 

za znalezienie nagroda 
tel. 0-46 857 24 79 
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OGŁOSZENIE: 
Uwaga! Pilnie sprzedam - tanio - opony lekko używane firmy „Go-

odyear” wraz z felgami aluminiowymi- rozmiar 175/70 R13. 

Kontakt telefoniczny: 0-601 98 36 33. 
 

Festyn na rzecz powodzian w Kuklówce, czyli  

 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM 
 

W niedzielę 14 października w Szkole Podstawowej im. 

Józefa Chełmońskiego w Kuklówce w gminie Radziejowice  od-

był się  „Festyn charytatywny na rzecz powodzian”. W bogatym 

programie zabawy  znalazły się – wielobój rodzinny, strzelanie z 

wiatrówki, przeciąganie liny, pokazy judo, przejażdżki konne, 

konkurs na najlepsze ciasto, występy zespołów muzycznych i 

tanecznych ze szkół podstawowych w Lutkówce i Kuklówce oraz  

aukcja obrazów i  innych  prac plastycznych. Oprawę muzyczną 

festynu zapewniły zespoły: Schola Cantorium, Fzhut, DNA i 

Wernisaż  z Żyrardowa, prestiż z Mszczonowa  i Koinonia  z 

Kuklówki. Patronat nad festynem sprawował Międzygminny Klub 

Sportowy z siedzibą w Radziejowicach. Przez cały czas trwania 

zabawy  fundusze dla powodzian były zbierane do puszek. Konto  

na rzecz powodzian  wsparły również  środki uzyskane z loterii 

fantowej. W sumie zebrano 8100 zł. Jak podkreślali organizato-

rzy- celem  festynu oprócz pozyskania pieniędzy i darów rzeczo-

wych  dla  ofiar powodzi były ponadto: 

-uwrażliwienie uczniów na nieszczęścia innych ludzi,  

-wyrabianie w młodzieży  nawyku niesienia pomocy  potrzebują-

cym,  

-integracja lokalnego środowiska, 

-zaprezentowanie  uczestnikom zabawy  dorobku kulturalnego 

Kuklówki i okolicznych  miejscowości.   

/pio/

 

 

Wielkie bieganie w Radziejowicach 

 

 

W ostatnią niedzielę /30.09/   w  Radziejowicach  

odbyły się   VII Jesienne Biegi Przełajowe. Ta znana im-

preza  sportowa cieszy się dużą popularnością  i co roku  

ściąga  do Radziejowic  liczne rzesze pasjonatów biegania.  

W ramach  tegorocznej edycji  zawodów  odbyło się siedem 

biegów, w których  wystartowali  uczniowie  reprezentujący 

szkoły podstawowe i gimnazja  z całego regionu oraz  doro-

śli  niezrzeszeni sportowcy i członkowie  LZS-ów-  w sumie 

około 770  osób. Organizatorom  czyli  Międzygminnemu  

Klubowi  Sportowemu oraz  Zespołowi  ds. Oświaty, Kultu-

ry i Sportu w Radziejowicach  udało się również doprowa-

dzić  do  przeprowadzenia  biegu rodzinnego, w którym 

wzięły udział trzyosobowe drużyny składające się  z dwójki 

dzieci i jednego rodzica. Konkurencję tą wygrała rodzina 

Fabiańskich z Domaniewic, przed  zespołem  rodziny Wi t-

ków  z Warszawy i reprezentacją  rodziny  Walczaków z 
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Teresina.  W biegu otwartym  sportowców niezrzeszonych,   

w grupie mężczyzn zwyciężył  Robert Celiński 

/Trzebieszów/, zaś  w grupie  kobiet najlepiej  pobiegła  

Krystyna Foks /AWF Warszawa/. Spośród zawodników  

LZS-ów najszybsi  byli  Łukasz  Fabiański /MARATON 

Domaniewice/ i  Ewa Chilińska /MKS Radziejowice/. W 

klasyfikacji drużynowej  szkół podstawowych  zwyciężył 

Kozłów Biskupi przed  Boguszycami  i Radziejowicami, zaś   

wśród gimnazjów  zdecydowanie wygrały Radziejowice   z 

dużą  16 punktową przewagą  nad  drugimi w tabeli Doma-

niewicami i  trzecimi  Boguszycami.  

Wszystkie tegoroczne biegi w przeciwieństwie do lat ubiegłych  

odbywały się  na terenie zabytkowego,   malowniczego parku  

pałacu w Radziejowicach. Pogoda  wbrew wcześniejszym oba-

wom  dopisała  sportowcom, którzy  narzekać mogli jedynie na   

trochę zbyt mocno wiejący  wschodni wiatr, który w opinii 

gości  oczywiście  jak zwykle pomagał gospodarzom. Faktycz-

nie postawa miejscowej młodzieży była tym razem  wręcz wzo-

rowa. Widać, że biegi  przełajowe stały się  sztandarową kon-

kurencją radziejowickiego  sportu.  Na szczególne słowa uzna-

nia  zasłużyli  sobie tacy zawodnicy jak –Julita Biedrzycka, 

Klaudia Leniarska i Przemysław Jakubowski  z Gimnazjum w 

Radziejowicach oraz Katarzyna Leniarska i Kamila Biedrzycka  

ze Szkoły Podstawowej w Radzejowicach.    

Mimo  wszystkich wymieniony plusów dotyczą-

cych zawodów nie sposób  nie zaznaczyć jednak, że  tego-

roczne biegi nie były zorganizowane z takim rozmachem 

jak  ich poprzednie edycje. Mniejsza ilość zawodników i 

publiczności  była zauważalna i często  podkreślana  przez  

postronnych obserwatorów.  Niewątpliwie  kryzys gospo-

darczy odbija się  również na sporcie. Tym większe jednak  

brawa należą się organizatorom, że mimo  przeciwności 

doprowadzili do pozyskania  całkiem  sporej grupy sponso-

rów  i przeprowadzenia zawodów.  

VII Jesienne Biegi Przełajowe  swą obecnością za-

szczycili  liczni goście. Obok przedstawicieli lokalnego i 

sąsiednich samorządów  do  Radziejowic przyjechali w tym 

roku:  wiceminister  sportu  Tadeusz Wróblewski, dyrektor 

generalny Polskiego Komitetu  Olimpijskiego, a jednocze-

śnie  mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów  Zygmunt 

Smalcerz, przewodnicząca Komisji Olimpijskiej -

medalistka  olimpijska  w rzucie oszczepem Jadwiga  Kwa-

śniewska-Maliszewska oraz będący w zarządzie MKS-u  

prezes  Polskiego Związku  Podnoszenia Ciężarów Janusz  

Przedpełski.  

Sędzią głównym  zawodów  był  Bogusław  

Kierzkowski. Piknik  towarzyszący  VII Biegom Przełajo-

wym zorganizowali księża salezjanie z Oratorium św. Jana 

Bosko  w Żyrardowie. 

/pio/ 

 

VII Jesienne Biegi Przełajowe Radziejowice 2001- WYNIKI 

 

BIEGI RODZINNE- WYNIKI 

I. RODZINA FABIAŃSKICH - DOMANIEWICE 

II. RODZINA WITKÓW - UWKS WAT WARSZA-

WA 

III. RODZINA WALCZAKÓW - TERESIN 

 

BIEG OTWARTY /3000M/ KOBIETY 

I. FOKS KRYSTYNA - AWF WARSZAWA 

II. SIEROCKA ANETA - MKS RADZIEJOWICE  

III. STĘPNIEWSKA MAGDA - BOGUSZYCE  

IV. WITEK KATARZYNA - WARSZAWA 

 

BIEG OTWARTY /3000M/ MĘŻCZYŹNI/ 

I.CELIŃSKI ROBERT - TRZEBIESZÓW 

II.MARCINKOWSKI SŁAWOMIR – BOGUSZYCE 

III.ROSA ŁUKASZ - BOGUSZYCE 

IV.DRELICH MICHAŁ - LEGIA WARSZAWA 

V.WITEK MIROSŁAW - UWKS WAT WARSZAWA 
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VI.LIBERA PRZEMYSŁAW - SOSW ŻYRARDÓW 

VII.GŁOWIN MARIUSZ -DOMANIEWICE 

 

BIEG OTWARTY /3000M/ LZS - MĘŻCZYŹNI 

1. FABNIAŃSKI ŁUKASZ-MARATON DOMANIEWICE 

2. ROSIŃSKI MICHAŁ-MARATON DOMANIEWICE 

3. NOWOCIEŃ JACEK-NADARZYN 

4. ZIMNY EMANUEL - MARATON DOMANIEWICE 

5. BRÓDKA ZBIGNIEW - MARATON DOMANIEWICE 

6. SZTAMPKE MARCIN-MARATON DOMANIEWICE 

 

BIEG OTWARTY /3000 M/ LZS - KOBIETY 

1. CHYLIŃSKA EWA - MKS RADZIEJOWICE 

2. KMIECIK EWELINA – BOGUSZYCE 

 

Punktacja klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych 

1.Kozłów Biskupi- 52 punkty 

2.Boguszyce – 39pkt. 

3.Radziejowice –26 pkt. 

4.Bartniki –22 pkt. 

5.Domaniewice, Młodzieszyn- 19 pkt. 

6.Rybno –18 pkt. 

7.Jaktorów- 16 pkt. 

8.Wręcza – 15pkt. 

9.Józefina, Kurdwanów –9 pkt. 

10.Osuchów – 7 pkt. 

11.Bocheń, Kamion, Korytów, Lutkówka, Mszczonów –5 

pkt. 

12.Błędów, Stara Wojska, Wiskitki, Żyrardów –4 pkt. 

13.Pukinin, Teresin – 3 pkt. 

 

Punktacja klasyfikacji zespołowej gimnazjów 

 

1.Radziejowice- 52 punkty 

2.Domaniewice-49 pkt. 

3.Boguszyce-47 pkt. 

 

4.Młodzieszyn –46 pkt. 

 

5.Sochaczew- 33 pkt.  

 

6.Wiskitki –25 pkt. 

 

7.Nadarzyn –20 pkt. 

 

8.Łowicz, Teresin- 19 pkt.  

 

9.Warszawa- 18 pkt. 

 

10.Rybno-14 pkt. 

 

11.Stara Wojska, Szymanów –12 pkt. 

 

12.Jaktorów, Kozłów Biskupi- 8 pkt. 

 

13. Błędów 
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W związku  ze skomplikowaną sytuacją międzynaro-

dową i  powtarzającymi się na świecie atakami terrory-

stycznymi Obrona Cywilna przypomina sposoby ogła-

szania alarmów o zbliżających się zagrożeniach 

 
 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW 

ALARMOWYCH 
 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie 

systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed 

grożącym niebezpieczeństwem: klęskach żywiołowych i za-

grożeniach środowiska, uderzeniach z powietrza oraz skaże-

niach promieniotwórczych i chemicznych w celu umożliwie-

nia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub po-

mieszczeniach ochronnych. Do ogłoszenia (odwołania) alar-

mów wykorzystuje się następujące urządzenia: 

1. systemy alarmowe miasta. 

2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i 

ośrodki Telewizji Polskiej, 

3. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych 

(syreny zakładów pracy, straży pożarnej, itd.) Sygnały alar-

mowe oraz sposoby ich ogłaszania (odwołania) przedstawia 

tabela.  

Po usłyszeniu sygnału alarmowego o klęskach żywioło-

wych i zagrożeniach środowiska należy:  

— włączyć odbiornik radiowy i wyregulować na odbiór pro-

gramu Polskiego Radia (program lokalny), w którym zostaną 

podane 

instrukcje dotyczące dalszego postępowania po ogłoszeniu 

alarmu, — postępować według poleceń organów obrony cy-

wilnej,  
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— poinformować osoby znajdujące się w Twoim otoczeniu o 

ogłoszonym alarmie.  

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego  

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:  

— ubrać się, 

— wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz 

wygasić ogień w piecu,  

— zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,  

— zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne 

środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, latar-

kę 

elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.,  

— zawiadomić o alarmie sąsiadów,  

— pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.  

2. Osoby znajdujące się w zakładach pracy, szkole lub mie j-

scu publicznym powinny:  

— udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,  

— pomagać słabszym, chorym i ułomnym,  

— podporządkować się ściśle poleceniom służb porządko-

wych obrony cywilnej. 

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne powinni je zatrzymać. 

Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komu-

nikacyjnych, wejść do schronów i ukryć. Obsługa pojazdów i 

pasażerowie udają się do najbliższego schronu lub ukrycia.  

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:  

— nałożyć indywidualne środki ochrony,  

— udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.  

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub 

zakażeniami należy:  

— sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,  

— sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności 

i wody,  

— sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń 

ochronnych,  

— jeżeli nie ma innych zaleceń  

— udać się do pomieszczeń ochronnych,  

— przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać po-

lecenia organów obrony cywilnej.  

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:  

— opuścić schron, ukrycie. 

 

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLI-

WOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, 

UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ 

TRWAŁĄ OSŁONĄ 

 

PAMIĘTAJ! PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMO-

WEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻ-

NIE l BEZ PANIKI 

 

Urząd Miejski w Mszczonowie przypomina mieszkańcom 

o ustawowym obowiązku sprzątania chodników wzdłuż 

ich nieruchomości. Osobom nie wywiązującym się z tej 

powinności grozi kara administracyjna. 

 

Sekcje OSiR Mszczonów- działające w hali sportowej 
 

-sekcja siatkówki „kadetek" /dziewczęta 85r. i młodsze/- 

opiekun sekcji Marcin Melon 

-sekcja siatkówki dziewczyny młodsze /rocznik 88 i 

młodsze/- opiekun sekcji Michał Szymański 

-sekcja piłki nożnej „orliki" -/ chłopcy rocznik 92 i młodsi/- 

opiekun sekcji - Ryszard Stusiński 

-sekcja JUDO - opiekun sekcji Jarosław Burzyński 

-sekcja tenisa stołowego - opiekun sekcji Andrzej Zieliński 

-sekcja lekkoatletyczna - opiekun sekcji Stanisław Zdunek 

-zajęcia aerobiku - opiekun grupy Agata Szymańska 

-siłownia 

-sauna 

 

Dni i godziny .treningów sekcji do uzyskania w biurze 

Ośrodka Sportu i Rekreacji tel. 857 25 05. Sauna i siłownia 

czynne codziennie w godzinach otwarcia hali sportowej. 

 

* * * 

ZAPRASZAMY ! 



 
 

PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO” 
ADRES REDAKCJI: 

ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów,  

tel. 0-46 857 1004, 0-46 857 1689, fax. 0-46 857 3000 

REDAGUJE ZESPÓŁ 

WYDAWCA: 

Urząd Miejski w Mszczonowie, 

adres j.w. 
Materiałów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  i redagowa-

nia  tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. 

  

 

 

 

 

BEA 

Zakład Fotograficzny 

oraz Videofilmowanie 

Beata Kołodziejczyk - fotograf 

96-320 Mszczonów 

ul. Dworcowa 20 

tel. 046 / 857 1996 

Zapraszamy do  

Kwiaciarni 

 poczekalnia PKS 

Czynne:  

pn - pt  8
00 

- 18
00 

sobota 8
00 

- 19
00

 

niedziela 8
00 

- 17
00 

 

 bukiety okolicznościowe 

 wiązanki 

 wieńce 
 

Z a m ó w i e n i a  t e l e f o n i c z n e  

t e l .  8 5 7  2 2 - 1 1  

!!!!! SOS MICHAŁ !!!! 
 

Zwracamy się z gorącą prośbą do 

wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w 

ratowaniu życia mieszkańca Mszczonowa 

Michałka Biernata, u którego wykryto 

ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
 

 
 

Koszty leczenia chłopca są bardzo wysokie i rodzi-

ców nie stać na pokrycie ich jedynie z własnych 

środków. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc Mi-

chałkowi proszeni są o wpłaty na konto: 
 

Fundacja „Urszuli 

Jaworskiej” 

PKO BP XII ODDZIAŁ W WARSZAWIE 

10201127-30140-270-1 

hasło: MICHAŁ BIERNAT 
 

 

ZAPRASZAMY 
do nowo otwartej  

kolektury LOTTO 
 

ul. Tarczyńska 23 

Mszczonów 
/w sklepie AGD-CHEMIA/ 

 

LEKARZ   MEDYCYNY 

Krystyna Zaniewska 
 

pediatra, homeopata, 

specjalista medycyny rodzinnej 

 

wizyty po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. dom.: 857 14 02 

tel. kom.: 0-601 34 66 24 

tel. służbowy w dni robocze 

w godz. 9.00-13.30: 857 16 56 

 
 


