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Gimnazjaliści wraz z dyrektorem szkoły Anną 
Rusinowską dokonują uroczystego przecięcia 
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Pierwszego września  w Mszczonowie odbyła 
się uroczystość otwarcia gimnazjum 

miejskiego. Udział w niej wzięli  
przedstawiciele –rządu, parlamentu, wojewody 

mazowieckiego, kuratorium oświaty, 
duchowieństwa,  samorządu  powiatu 

Ŝyrardowskiego, samorządów Mszczonowa i 
sąsiednich gmin oraz wszystkich  

mszczonowskich instytucji i organizacji 
społecznych.  Budowa szkoły, którą 

realizowała firma MIRBUD BIS  trwała 
niecały rok. Samorząd Mszczonowa całą 

inwestycję sfinansował z własnych środków. 
W sumie pobudowanie i wyposaŜenie  

gimnazjum kosztowało ponad 6 milionów 
złotych.  Oddanie nowej szkoły  było 

prawdziwie miejskim świętem. Połączone ono 
zostało z mini festynem, podczas którego  

wystąpili:   najstarsza w Polsce orkiestra dęta -
OSP Mszczonów pod kierownictwem dh. 

Janusza Kozińskiego, zespół La Fu z MOK i 
na finał gwiazda muzyki    rozrywkowej  

Gabriel Fleszar. 
O uroczystości otwarcia czyt. w artykule pt. 
„MSZCZONOWSKI BANK WIEDZY- 
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NA SESJI 
RADY MIEJSKIEJ 
MSZCZONOWA 

 
 
Przedmiotem lipcowych obrad Rady 
Miejskiej Mszczonowa były następujące 
uchwały: 
* w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maszczonowa. 
Zmiana obowiązującego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
dotyczy przekształcenia działek z terenu 
rolnego na teren przeznaczony pod 
komunikację tj. pod obwodnicę. Zmianą tą 
ustalone zostały warunki 
zagospodarowania terenu wynikające z 
potrzeb ochrony środowiska, 
przeznaczenia terenu, linie 
rozgraniczające tereny o róŜnych 
funkcjach i zasadach zagospodarowania, 
zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, zasady i warunki podziału 
terenów oraz ustalenia dotyczące wzrostu 
wartości nieruchomości.  
* w sprawie zaciągnięcia kredytu. Rada 
Miejska postanowiła zaciągnąć kredyt 
inwestycyjny w wysokości 500 tys. zł. ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej - ,,Ceunterpart 
Fund” z przeznaczeniem na częściowe 
sfinansowanie inwestycji pn. ,,Budowa 
Gimnazjum w Mszczonowie”. Formą 
zabezpieczenia będzie zastaw hipoteczny 
na nieruchomości zabudowanej połoŜonej 
przy ul. Warszawskiej 23.  
* w sprawie zmian w budŜecie gminy na 
rok bieŜący.  
* w sprawie upowaŜnienia Zarządu 
Miasta Mszczonowa do ustalenia cen i 
opłat za usługi. Zarząd został 
upowaŜniony do ustalania cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze 
uŜyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń 
uŜyteczności publicznej.  
* w sprawie upowaŜnienia Zarządu 
Miasta Mszczonowa do powoływania 
komisji egzaminacyjnych dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
NaleŜy dodać dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mszczonów. W 
skład komisji wchodzą Burmistrz Miasta 
jako przewodniczący, dyrektor lub 
wicedyrektor szkoły oraz trzej eksperci ze 
specjalnej listy  ustalonej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na 
wniosek nauczyciela ubiegającego się o 
awans w skład komisji wchodzi równieŜ 
wskazany przedstawiciel związku 
zawodowego. W pracach komisji moŜe 
uczestniczyć, w charakterze obserwatora, 
przedstawiciel Kuratora Oświaty w 
Warszawie.  
* w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
Zgodnie z uchwałą na terenie gminy 
Mszczonów moŜe być maksymalnie 50 
punktów sprzedaŜy napojów 
alkoholowych zawierających powyŜej 4,5 
% z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do 
spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy (np. 
sklepy) oraz maksymalnie 30 punktów 
sprzedaŜy napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spoŜycia w miejscu 
sprzedaŜy (np. restauracje).  
* w sprawie rozwiązania Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
Na mocy tej uchwały Rada Miejska 
rozwiązała dotychczas działającą Komisję, 
bowiem kompetencje jej powoływania 
przejął Zarząd Miasta.  
* oraz kilka uchwał w sprawie zbycia i 
nabycia nieruchomości.  

Izabella Kamińska 

 
 

Z burmistrzem Mszczonowa Grzegorzem Kurkiem rozmawia  Marcin Letkiewicz. 
 

 

Mszczonów 2001 - czyli słów kilka o gimnazjum, obwodnicy, aqua parku, 
inwestycjach zagranicznych i  bezrobociu 

 

 

 

 

ML- Mszczonów jest jednym z najdynamiczniej 
rozwijaj ących się polskich miast. Panuje powszechna 
opinia, Ŝe to co gdzie indziej jest niewykonalne  w 
Mszczonowie na pewno da się  zrealizować. Wystarczy 
tylko przypomnieć, jak na  polach  byłego miejscowego 
SKR-u  stworzył pan  największe w kraju centrum 

przemysłowo-logistyczne, czy teŜ wykorzystując  stary 
zapomniany odwiert z lat 70-tych zafundował pan 
mieszkańcom  ekologiczne - geotermalne ogrzewanie. 
Jakie natomiast inwestycje  są realizowane na terenie 
Mszczonowa w tym roku? 

GK- Zanim opowiem o tym czym zajmujemy się w 
Mszczonowie obecnie pozwolę sobie zauwaŜyć, Ŝe na 
wymienione przez pana zasługi złoŜyła się praca wielu ludzi.  
Sam bez pomocy  zgodnego w działaniu samorządu nie 
byłbym w stanie zrealizować tych 



Merkuriusz Mszczonowski                                                                             18/4  

przedsięwzięć. Teraz  równieŜ  wykorzystując  odpowiednią 
atmosferę w Radzie Miejskiej, która daleka jest od  
bezsensownych politycznych sporów  i  zajmuje się tak jak 
przystało na samorząd jedynie  kwestiami gospodarczymi 
wybudowaliśmy  gimnazjum miejskie oraz  zbieramy siły do  
przystąpienia  do budowy  mszczonowskiej obwodnicy.    

ML- Jak kosztowne są te inwestycje, które pan 
wymienił?GK- Gimnazjum, którego budowa trwała zaledwie  
rok   kosztowało  miasto 6 milionów złotych, zaś całkowity 
koszt wybudowania obwodnicy wyniesie –bagatela- około 
100 milionów. ML- Czy  niewielki, bo zaledwie 10- 
tysięczny Mszczonów stać na wydatek rzędu 100 milionów 
złotych? 

GK- Mszczonów będzie musiał  wyłoŜyć w granicach 25% 
całości kosztów związanych z budową obwodnicy. 
Chcielibyśmy, aby tyle samo wyłoŜyli  na ten cel miejscowi 
inwestorzy, a resztę pokryje Dyrekcja Okręgowa Dróg 
Publicznych. W tegorocznym budŜecie DODP-u  
zarezerwowane juŜ zostało 5 milionów złotych. z 
przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy węzła bezkolizyjnego 
nad trasą szybkiego ruchu Warszawa - Katowice. Rozwiązanie  
problemów komunikacyjnych miasta, które staje się bardzo 
powaŜnym centrum logistycznym jest warunkiem utrzymania 
tempa  jego dotychczasowego  rozwoju. Bez obwodnicy nie 
ma mowy o powiększaniu się  dzielnicy przemysłowej. Samo 
miasto i jego mieszkańcy równieŜ  z niecierpliwością oczekują  
na moment wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum 
Mszczonowa. ML- Kiedy nastąpi realizacja tego 
przedsięwzięcia?  

GK- JeŜeli tylko nic niespodziewanego nie stanie nam na 
przeszkodzie  to początek budowy  wiaduktu nad trasą 
Warszawa – Katowice, czyli rozpoczęcie pierwszego etapu 
budowy obwodnicy moŜe nastąpić na przełomie trzeciego  i 
czwartego kwartału tego roku.   
ML- Jakie będą  etapy budowy obwodnicy? 
GK- Jak juŜ  wspomniałem w pierwszym etapie  powstanie 
węzeł nad trasą katowicką /E-8/.  Drugim etapem będzie 
połączenie  wiaduktu z trasą TIR-owską /717- Słubice –
Terespol/ na wysokości wsi Słabomierz oraz pobudowanie 
odcinka od wiaduktu do skrzyŜowania przy ul. Wschodniej i 
Warszawskiej. Trzeci etap to- budowa bardzo   długiego 
odcinka od  tegoŜ  skrzyŜowania do wsi ZbiroŜa.  

ML.-Jak -według opracowanego projektu-  będzie 
wyglądał wiadukt nad trasą katowicką? 

GK- Do miasta będzie wjeŜdŜać się górą. Natomiast trasa 
katowicka będzie, tak jak teraz, przebiegła dołem. Taka wersja 
jest tańsza od tej, którą zastosowano np. w Jankach, gdzie 
rozjazdy zastąpiono rondem, a trasa katowicka biegnie górą.  
ML-Jak długo  trzeba będzie czekać na zakończenie 
budowy obwodnicy? 
GK- Niewątpliwie  będzie to długotrwała  inwestycja, jednak 
juŜ po zakończeniu jej dwóch pierwszych etapów - 
wykorzystując dodatkowo  lokalną sieć miejskich  dróg  i  tak 
w miarę skutecznie wyprowadzimy ruch tranzytowy  z miasta. 
Nie chciałbym teraz podawać Ŝadnych konkretnych dat 
zakończenia  budowy, gdyŜ  mówiąc o obwodnicy pamiętać  
musimy, Ŝe jej powstanie wiąŜe się z naprawdę olbrzymimi 
nakładami finansowymi. Gdybyśmy sami posiadali takie 
pieniądze  mógłbym bez wahania  podawać panu terminy 
zakończenia poszczególnych etapów. Skoro jednak jest to 

przedsięwzięcie, w którym partycypuje kilka kapitałów nie  
mogę  wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. 
ML-Na początku rozmowy wspomniał pan równieŜ o 
budowie miejskiego gimnazjum. Sprawy finansowania 
oświaty i inwestycji oświatowych przyprawiają  o  ból 
głowy niejednego  burmistrza i wójta.  Jak w Mszczonowie 
samorząd radzi sobie  z tym problemem? 
GK -Ma pan rację, iŜ  jest to problem i to w skali 
ogólnopolskiej. Przerzucenie przez rząd na barki gmin 
utrzymania placówek oświatowych zahamowało  rozwój wielu 
samorządów.  Po tym posunięciu tylko najsilniejsze gminy 
mają szansę na dalsze przetrwanie. Małe, niezamoŜne  
miejscowości  nie dają sobie rady z tak olbrzymim 
obciąŜeniem. Wprawdzie państwo przekazuje na utrzymanie 
szkół subwencję, ale tak to się  dziwnie składa, Ŝe zwykle nie 
pokrywa ona nawet  pensji dla nauczycieli. Jak więc w takim 
wypadku moŜna jeszcze myśleć o utrzymaniu szkół, ich 
doposaŜaniu, organizowaniu zajęć  dodatkowych, czy teŜ o 
oświatowych inwestycjach? 
ML-W Mszczonowie to się jednak udaje. 
GK -Nie naleŜymy do ubogich gmin i dlatego  dajemy sobie 
radę. W lutym zakończyliśmy budowę  wiejskiego gimnazjum 
wraz z nowoczesną  salą gimnastyczną  w pobliskim 
Osuchowie, teraz oddaliśmy do uŜytku  budynek  gimnazjum 
miejskiego, jeszcze później bo za około dwa lata  
wybudujemy przy nim  pływalnię. Stać nas na takie 
inwestycje dzięki temu, Ŝe    pozyskaliśmy  do naszej 
dzielnicy przemysłowej wielu zachodnich inwestorów, nie 
wszystkie gminy mają takie  szczęście.  Ubolewam nad tym, 
Ŝe państwo przestało się poczuwać  do odpowiedzialności za 
finansowanie oświaty. To przecieŜ przyszłość kraju. AŜ strach 
pomyśleć co się stanie,  jeŜeli nie zapewnimy sobie 
odpowiednio wykształconych następców.  
ML-Wybudowanie nowoczesnej szkoły w niespełna rok 
czasu  było dla gminy nie lada wyzwaniem. Kwota 6 
milionów złotych to blisko 1/3 miejskiego budŜetu. Czy nie 
obawiał się pan, Ŝe inwestycja ta moŜe się  nie udać? 
Teraz mogę juŜ  powiedzieć, Ŝe jestem dumny z nowej szkoły.  
Gimnazjum ma  trzy kondygnacje. Na dwóch pierwszych 
znajduje  się 21 pracowni z zapleczami, natomiast na trzeciej 
duŜa wielofunkcyjna sala z przeszklonym dachem. W sumie 
budynek szkoły ma  blisko 3000 m2 powierzchni uŜytkowej. 
Przypomnę, Ŝe  autorkami projektu gimnazjum są  panie - 
Katarzyna Wrońska  i  Ewa Grzesiak, natomiast  nadzór nad  
realizacją inwestycji sprawował   Eligiusz Łukasiewicz. 
GK- Tu teŜ  czekają nas powaŜne inwestycje. Budynek 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury jest dość zaniedbany i 
wymaga  modernizacji. W tej chwili rozpoczęliśmy juŜ  nawet  
jego przebudowę. W piwnicy MOK-u powstały 
pomieszczenia 
ML- Mszczonów jest znany z niekonwencjonalnych 
działań, jednym z nich jest załoŜenie GMINEJ FUNDACJI 
NA RZECZ RATOWANIA ZDROWIA. Dlaczego  wła śnie 
w  Mszczonowie zainteresowano się utworzeniem  takiej 
fundacji? 

GK - Skłoniła nas do tego niedawna tragedia, mieszkanki 
Mszczonowa,- Liliany Tomaszewskiej. Liliana nie doczekała  
przeszczepu szpiku. Odeszła  na półtora miesiąca  przed 
planowanym terminem operacji. Przypomnijmy, Ŝe  dzięki  
duŜemu  zaangaŜowaniu mieszkańców gminy Mszczonów 
oraz całego regionu, udało się dla niej zebrać z myślą o 
sfinansowaniu  przeszczepu aŜ 420 tys. zł.. Niestety nasze 
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działania okazały się spóźnione. Aby w przyszłości nie doszło 
do podobnego nieszczęścia ja i cały samorząd Mszczonowa 
przyczyniliśmy się do powstania specjalnej   Fundacji  ,,NA 
RZECZ RATOWANIA śYCIA”. Cały czas,  sukcesywnie 
fundacja ta zbiera   fundusze, które w razie pojawienia się 
takowej potrzeby będzie moŜna  uruchamiać natychmiast, nie 
tracąc cennego czasu.  Osoby chorej zwykle nie stać na 
długotrwałe oczekiwanie, które niejednokrotnie oznacza dla 
niej  „przegraną”. 
Przypomnę, Ŝe pomysłodawcą powołania mszczonowskiej 
fundacji był przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski. Bardzo aktywnie uczestniczył on w zbiórce 
funduszy dla Liliany i  dlatego z tym większym zapałem 
przystąpił teraz do  organizowania funduszu, który będzie w 
przyszłości  w stanie zapobiegać  podobnym tragediom w 
Mszczonowie, a moŜe i w całym regionie.  
ML- W całym regionie? 

GK -Liczymy  na to, Ŝe   samorządy innych gmin pójdą 
naszym śladem i załoŜą u siebie podobne  fundacje tak, 
aby w momentach kryzysowych mogły się one nawzajem 
wspierać. Dzięki wspólnym działaniom dziś uratujemy 
Ŝycie komuś w Mszczonowie, jutro w śyrardowie, a 
jeszcze później  w Skierniewicach, Płocku, czy teŜ  
Łowiczu.  Taki wzajemny system bezpieczeństwa mógłby 
uchronić nie jedno ludzkie istnienie. Osoby cięŜko chore 
zmuszone są obecnie Ŝebrać o ratunek dla siebie. Gminne 
fundacje mogą dać im szansę na godne przeŜywanie 
choroby. Fatalny stan naszej słuŜby zdrowia wymaga 
podejmowania niekonwencjonalnych działań zaradczych.  
Jedno jest pewne nie moŜna pozostać obojętnym wobec 
tych, którzy oczekują na naszą pomoc.  

ML- Zmieni ę teraz nieco temat, czy to prawda, Ŝe jednak 
nie będzie tak  mocno rozreklamowanego 
mszczonowskiego Aqua Parku? 
GK –Nie są to informacje do końca prawdziwe. Rzeczywiście 
rozwiązaliśmy umowę z kanadyjskim developerem firmą  
OSKAR, która miała wybudować w Mszczonowie park 
wodnej rozrywki. OSKAR nie wywiązał się z  zobowiązań 
terminowych odnośnie rozpoczęcia inwestycji i dlatego 
przestał być dla nas wiarygodnym partnerem.  Jednak 
zerwanie współpracy z Kanadyjczykami  nie  oznacza wcale, 
iŜ w ogóle rezygnujemy w Mszczonowie z Aqua Parku.  
Prowadzone  juŜ  są  rozmowy z kolejną firmą zainteresowaną 

wybudowaniem na terenach przy trasie katowickiej  takiego 
centrum rozrywki. Nauczony  doświadczeniem nie chciałbym 
teraz jednak zbyt wcześnie ujawniać nazwy firmy, ani 
szczegółów dotyczących przyszłego przedsięwzięcia. Tym 
razem uczynię  to dopiero po rozpoczęciu inwestycji.   

ML- Na zakończenie naszej rozmowy spytam się  jeszcze  
jak rozwija się mszczonowska dzielnica przemysłowa?  

istniejących inwestycji. Nowe hale mają powstać w –Fiege 
Goth, Maersku i Knaufie.  
ML- Inwestorów jest w Mszczonowie  o wiele więcej niŜ w 
sąsiednich miastach, a jak w związku z tym wygląda 
problem bezrobocia? 
GK –Bezrobocie mamy większe niŜ się panu moŜe zdawać. W 
chwili obecnej bezrobotnych w gminie Mszczonowie jest 
ponad pięciuset. Aby przeciwdziałać temu zjawisku oprócz 
zabiegania o   pozyskanie kolejnych inwestorów 
przystąpiliśmy takŜe  do organizowania lokalnego systemu 
przeciwdziałania  bezrobociu. Tworzony jest właśnie  bank 
informacji o osobach poszukujących pracy i posadach  

GK -Miasto dysponuje dwoma dzielnicami przemysłowymi 
wschodnią i południową.  Na terenie całej gminy  działa teraz 
11 duŜych firm zagranicznych oraz 10 liczących się polskich 
inwestorów. Generalnie sytuację gospodarczą miasta naleŜy 
określić jako  bardzo stabilną.  
Jednak mimo świetnie przygotowanych terenów i całego 
zaplecza umoŜliwiającego firmom  rozwijanie ich działalności  
my równieŜ  jak inne polskie oraz europejskie ośrodki 
przemysłowe odczuwamy wyraźne skutki recesji. Panujący 
zastój na rynku sprawił, Ŝe firmy, które miały  lokalizować w 
Mszczonowie swe zakłady  wstrzymują decyzje o rozpoczęciu 
budów. W tym roku  czeka nas chyba  jedynie rozbudowa  juŜ 
oferowanych przez  miejscowych przedsiębiorców. W mieście 
działa juŜ filia śyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości. Organizowane w niej będą szkolenia 
przyuczające dla  starających się o uzyskanie zatrudnienia w 
miejscowych  firmach. Starać się takŜe będziemy o to, aby 
przy jednej z naszych szkół średnich powstały klasy o  profilu 
logistycznym, tak aby moŜna było   w ten sposób 
przygotowywać młodzieŜ  do wymogów,  jakie stawiają 
miejscowe duŜe  firmy z branŜy logistycznej.  

ML- Dzi ękuj ę za rozmowę 
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NIECHCIANA POMOC DLA BEZROBOTNYCH? 
 
 
 

 
Beata Sznajder -pełniąca w Mszczonowie funkcje koordynatora ds. 

zatrudnienia 
 

Biuro koordynatora ds. zatrudnienia w Mszczonowie, 
które działa jak lokalne biuro pośrednictwa pracy  i ma na celu   
zmniejszanie  zjawiska bezrobocia na terenie gminy  moŜe się 
juŜ pochwalić pierwszymi sukcesami.  Jak informuje  Beata 
Sznajder pełniąca rolę koordynatora  coraz więcej miejscowych 

firm jest zainteresowanych  współpracą z biurem i przesyła do 
niego  swe oferty pracy.  Nieco gorzej wygląda   niestety sprawa  
rejestrowania się  w ewidencji  biura  osób bezrobotnych. Jak do 
tej pory jedynie 120-tu  mieszkańców gminy Mszczonów 
zgłosiło się  do siedziby koordynatora przy ulicy  śyrardowskiej 
4  i wypełniło  specjalny kwestionariusz osobowy.   Beata 
Sznajder powodów dotychczasowego  nikłego zainteresowania 
działalnością  biura  wśród  osób  pozostających bez stałego 
miejsca pracy upatruje  w ich  niedoinformowaniu  i 
jednocześnie wyraŜa nadzieję, Ŝe dzięki zaangaŜowaniu 
lokalnych   mediów  uda się ten stan rzeczy zmienić.    

Problem bezrobocia w  Mszczonowie- w mieście,  w 
którym w ciągu ostatnich  pięciu lat powstało aŜ 1200 nowych 
miejsc pracy – jest powodem olbrzymiego rozczarowania i 
rozgoryczenia mieszkańców.  Mszczonowianie nie przyjmują do 
wiadomości, Ŝe w swej miejscowości moŜe zabraknąć dla nich  
wolnych etatów. Dzięki  dostępowi do miejsc pracy chcą  mieć 
udział  w  korzystaniu z sukcesu gospodarczego gminy.  Biuro 
koordynatora zostało powołane przez Urząd  Miejski właśnie w 
tym celu, aby spełnić ich oczekiwania, ale niestety jak się  
okazuje po ilości osób korzystających  z usług biura,  moŜe jest 
to tak naprawdę pomoc niechciana.    

M.L.  

 

Zabawa z komputerem 
 

 

 
 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Mszczonowie 
przez cały sierpień organizował  dla  wszystkich chętnych 
uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum cykl 

zajęć pod hasłem „Lato z komputerem”. Była to wspaniała 
zabawa powiązana z  przyjemną nauką.  

KaŜdy z uczestników zajęć: dysponował samodzielnym 
stanowiskiem komputerowym, zapoznał się z popularnym 
środowiskiem Windows i miał moŜliwość  poznania  
nieograniczonych  moŜliwości INTERNETU. Udział w 
wakacyjnych zajęciach, które odbywały się zawsze w godzinach 
przedpołudniowych wzięła liczna grupa dzieci i młodzieŜy. 
Młodzi pasjonaci  komputerów zwykle Ŝałowali, Ŝe zajęcia 
kończyły się  tak szybko. I trudno się im dziwić. Nie kaŜdy z nich 
posiada własny komputer w domu. Niestety dla wielu  polskich 
rodzin jest to jeszcze póki co zbyt droga „zabawka”.  Skromne 
budŜety domowe  nie pozwalają  na zakup  wartego co najmniej 
3000 złotych urządzenia.   

„Lato z komputerem” było prawdziwym strzałem w 
dziesiątkę.   Pozostaje tylko mieć  nadzieję, Ŝe podobne akcje 
będą przez mszczonowski Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości  organizowane częściej, nawet podczas 
trwania roku szkolnego.   

/pio/   
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Z Beatą  Sznajder  Koordynatorem ds. Zatrudnienia UM, która  jest równieŜ kierownikiem mszczonowskiego  oddziału 
śyrardowskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości rozmawia Izabella Kamińska  
 

 

TRUDNE POCZĄTKI 
 

   

 
Kwiaty dla Beaty Sznajder - kierowniczki mszczonowskiej filii 
śyrardowskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości 

 
1.Ośrodek funkcjonuje ju Ŝ od  blisko dwóch  miesięcy. Ile 
osób poszukujących pracy zgłosiło się  do niego? 
Do Ośrodka zgłosiło się ok. 120 osób. 

2.Jakie mogą być powody niewielkiego zainteresowania 
bezrobotnych Ośrodkiem? 
Po pierwsze uwaŜam, Ŝe ok.120 złoŜonych aplikacji na ok.527 
osób bezrobotnych w gminie Mszczonów to dosyć wysoki 
wynik. Choć niewątpliwie mógłby być jeszcze wyŜszy. W tej 
mierze liczę na rozreklamowanie naszej działalności przez 
lokalne media.   

3.Jak powaŜny jest problem bezrobocia  na terenie gminy 
Mszczonów? 

 Tego problemu nigdy nie naleŜy bagatelizować, 
niezaleznie od tego  jaki jest  jego wskaźnik procentowy. Za 
tymi wszystkimi statystykami i liczbami  zawsze kryje się 
ludzka tragedia. Brak pracy to niepewność jutra, a to szalenie 
powaŜna sprawa. Jeśli juŜ jednak mam odpowiedzieć  na pani 
pytanie  to zgodnie z danymi  Powiatowego Urzędu Pracy  
gmina Mszczonów ma najmniej osób bezrobotnych na 1000 
mieszkańców, biorąc oczywiście pod uwagę nasz powiat. Bez 
pracy pozostaje u nas 48 osób na 1000 mieszkańców, w 
śyrardowie są to 64 osoby, w Puszczy Mariańskiej 60 osób, 
w Radziejowicach 55 osób, a w Wiskitkach 63 osoby. 

 

4.Co bezrobotni sądzą o Ośrodku działalności ośrodka? 
Takie pytanie naleŜałoby na pewno zadać samym 
zainteresowanym, czyli osobom bezrobotnym. Ośrodek ze 
swojej strony robi wszystko, aby pomóc znaleźć im pracę, 
oczywiście z róŜnym skutkiem udaje się tego dokonać. 
Wiadomo jednak, Ŝe pracodawcy wtedy przyjmują 
pracowników, gdy mają takie zapotrzebowanie, a nie po to by 
zmniejszyć ilość bezrobotnych. Często potrzeba duŜo 
cierpliwości i czasu aby zostać przyjętym do pracy. Myślę, Ŝe 

osoby bezrobotne doskonale to rozumieją, jednakŜe właśnie 
po wielu nieudanych próbach brakuje im juŜ nie tylko tej 
cierpliwości, ale przede wszystkim pieniędzy. 

5.Przekrój bezrobotnych pod względem wykształcenia i 
wieku? 
Zgłaszają się do nas osoby w wieku od 19 do 55-60 lat. 
Najwięcej jest osób z wykształceniem średnim, są to przede 
wszystkim absolwenci ostatnich roczników (od 1998r. do 
2000r.). Jest duŜa liczba ludzi po Zasadniczej Szkole 
Zawodowej, i niewiele z wykształceniem wyŜszym. Dość liczną 
grupę stanowią równieŜ osoby z wykształceniem średnim, 
aktualnie studiujące w trybie zaocznym. 

6.Jakiej pracy bezrobotni najczęściej poszukują?  
Najgorsze jest to, Ŝe „jakiejkolwiek”, a taką choć pozornie brzmi  
to absurdalnie właśnie najtrudniej znaleźć. Pracodawcy  z reguły 
poszukują osób z doświadczeniem bądź specjalistycznymi 
kwalifikacjami. Zgłaszający się do Ośrodka bezrobotni - jak 
powiedziałam wcześniej - mają w duŜej części  wykształcenie 
podstawowe lub ogólne i to sprawia, Ŝe tak naprawdę nie moŜna 
ich nigdzie dopasować. Taką sytuację odmienia na pewno 
wprowadzane przez nas później  szkolenia i kursy  
specjalistyczne.    

7.Czy zgłosił się juŜ ktoś zainteresowany poŜyczką na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej? 
Zgłosiło się kilka osób zainteresowanych taką poŜyczką, 
zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i 
stworzenie nowych miejsc pracy w firmach juŜ istniejących. Ich 
zainteresowanie przejawiało się jednak jak dotychczas jedynie 
zebraniem niezbędnych informacji  na temat samych zasad 
udzielania poŜyczki. Sadzę, Ŝe to jeszcze zbyt krótki okres, 
abyśmy mogli wykazać się sukcesami w tym zakresie. 
Mieszkańcy muszą oswoić  się z ośrodkiem i nabrać do nas 
zaufania, a wtedy na pewno  sytuacja z poŜyczkami odmieni się 
na lepsze.  

8.Jak się układa  współpraca z miejscowymi firmami? Jak 
wiele ofert odnośnie wolnych miejsc pracy  juŜ wpłynęło do 
ośrodka?  
UwaŜam, Ŝe w tym wypadku nie jest waŜna ilość, ale jakość 
ofert. Znacznie cenniejsze są dla nas firmy, które zgłaszają 
zapotrzebowanie na jedną czy dwie osoby, ale przyjmują je  do 
pracy (oczywiście po odpowiednim procesie selekcji) niŜ  te, 
które zgłaszają duŜe zapotrzebowanie, a w rezultacie nie 
przyjmują nikogo. Do tej pory przesłałam do firm ok. 30 
aplikacji. Poza tym zgłaszają się bezpośrednio do Ośrodka 
pracodawcy, którzy przeglądają oferty i kontaktują się z 
poszczególnymi osobami. 

9.W połowie sierpnia odbyła się uroczystość roboczego 
otwarcia ośrodka. Kto wziął w nim udział? 
8 sierpnia w naszej siedzibie przy ulicy śyrardowskiej 4 odbyło 
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się spotkanie Pana Burmistrza - Józefa Grzegorza Kurka z 
Prezesem śyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości - Panem Marianem CzyŜewskim i 
Dyrektorem śSWP – Panem Piotrem Kurtem. Celem spotkania 
było „robocze” otwarcie Ośrodka i zapoznanie się z najbliŜszymi 
planami dotyczącymi jego działalności. Oficjalne uroczystości  
otwarcia  mszczonowskiego OWP odbędą się  w połowie 
września.   

10.Wiem, Ŝe od września w ośrodku organizowane będą 
specjalne kursy komputerowe, proszę o nich powiedzieć kilka 

słów.    
Pragnę poinformować wszystkich mieszkańców gminy 
Mszczonów, Ŝe od września rozpoczynamy kursy komputerowe 
dla dorosłych. Program kursów przewiduje naukę MS Office, 
zapoznanie z internetem i oczywiście środowiskiem Windows. 
Nie ma Ŝadnych ograniczeń wiekowych. RównieŜ od września w 
OWP będzie moŜna korzystać z komputerów i internetu. 
Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 857 11 99 lub 
bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ulicy śyrardowskiej 4.  

 
 

 

„WYBORCZE PEWNIAKI” 
 

Jak wygrać  wybory? Takie 
pytanie zadają sobie teraz  kandydaci 
ze wszystkich ugrupowań  
politycznych, lecz jak się  okazuje 
tylko   reprezentanci  koalicji SLD-UP 
dysponują jedyną skuteczną metodą  
pozwalającą   odnieść wyborczy 
sukces.  Nie dość, Ŝe  ułoŜyli oni  
pełen atrakcyjnych obietnic  program 
wyborczy to jeszcze  wśród  
zaproponowanych przez nich spraw 
do załatwienia   znajdują się tzw. 
„pewniaki”. Jak się dowiadujemy ze 
specjalnych, pięknie wydanych 
broszur  w  naszym okręgu  koalicja 
SLD –UP  m.in. „zabiegać będzie o 
wyrównywanie  szans  w dostępie do 
edukacji  poprzez inwestycje  
oświatowe takie jak np. Gimnazjum w 
Mszczonowie...”. Bingo! Nic    
trafniejszego, tym bardziej, Ŝe szkoła 
ta oddana zostanie do uŜytku na 
miesiąc przed samymi wyborami. Oto 
jak skuteczne  będą rządy  lewicy. 
Jeszcze tak naprawdę się  nie 
rozpoczęły, a juŜ  widać ich pierwsze 
efekty. W  ulotce wyborczej  jej 
autorzy wymieniają jeszcze szereg 

innych  szkół  do wybudowania, szczerze mówiąc aŜ boję się   sprawdzać ile z nich 
podobnie jak mszczonowskie gimnazjum  zostało juŜ  postawione bez  nijakiej  
pomocy ze strony przewodniej siły  narodu. Bo tak właśnie wygląda sytuacja z 
mszczonowskim gimnazjum. O jego powstaniu  zdecydowała  Rada Miejska III 
kadencji, w  której –co warto zaznaczyć- nie ma ani jednego członka  ugrupowań  
lewicowych. Ani SLD ani teŜ UP nie dołoŜyły takŜe   do  budowy gimnazjum 
Ŝadnych funduszy. Koszt postawienia obiektu w wysokości sześciu  milionów złotych  
pokryty został w całości ze środków samorządowych gminy Mszczonów. Nic dodać 
nic ująć po prostu szkoła jest: nowoczesna, funkcjonalna i  wybudowana została w 
rekordowym czasie jednego roku, jak tu więc nie podpisać się pod takim sukcesem. 
PrzecieŜ są tacy, którzy w to wszystko uwierzą. śeby było ciekawiej to  jak wynika z  
programu  wyborczego    budowa gimnazjum jest jedyną  na  zbliŜająca się  kadencję  
propozycją koalicji dla Mszczonowa, a skoro tak to nie miejcie juŜ drodzy 
mszczonowianie  Ŝadnych złudzeń. SLD i UP nie zafunduje  wam w ciągu następnych 
czterech lat niczego więcej ponad to co juŜ sami sobie wybudowaliście. 

Drodzy wyborcy podsumowując ten temat  naleŜy stwierdzić, Ŝe  ktoś  tu 
próbuje zrobić nas na szaro i moŜe  nie byłoby w tym nic aŜ  tak zdroŜnego, gdyŜ jak 
nam wszystkim powszechnie  wiadomo, kaŜda kampania wyborcza to  prawdziwy 
festiwal obietnic bez pokrycia oraz kłamstw, w które wierzą tylko naiwni, ale  w 
przypadku naszej gminy to „ubijanie  wyborczej piany” trwa juŜ stosunkowo  za 
długo i zaczyna być  coraz bardziej natarczywe.  Dziś kandydat na posła mówi o 
gimnazjum, a wcześniej jego partyjny kolega  o obwodnicy. To takŜe  duŜa 
inwestycja, której przygotowanie kosztowało samorząd niemało  wysiłku. JakŜe miło 
jest jednak  o niej rozprawiać i udzielać wywiadów, choć to przecieŜ zasługa zupełnie 
innych osób. Członkowie SLD widać nie widzą nic złego w podpisywaniu się pod  
cudzymi  osiągnięciami.   

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

Czekamy na  LISTY  
Redakcja MM  

Adres- Urząd Miejski  ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 
 
* CZYTELNICY PISZ Ą * CZYTELNICY PISZ Ą * CZYTELNICY PISZ Ą * CZYTELNICY PISZ Ą * 

 

A najbardziej mi Ŝal, 
kolorowych... 

Kiedy w latach 70-tych Janusz Laskowski na Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu zaśpiewał „Kolorowe jarmarki", 
szanowne jury dyskwalifikując autora i jego utwór uznało 
występ za nieporozumienie, nie przyznając ani jednego 
punktu - ocena ta była całkowicie odmienna od opinii 
publiczności. W następnym roku piosenka ta w innym 
wykonaniu i aranŜacji zbierała najwyŜsze wyróŜnienia. 

Cztery lata temu z okazji 620-tej rocznicy uzyskania przez 
Mszczonów praw miejskich, grupa osób skupionych wokół 
Rady Miasta - wśród których byłem ja - zaproponowała 
Zarządowi Miasta zorganizowanie cyklicznej imprezy 
kulturalno-gospodarczej „Jarmark Mszczonowski". Wybrana 
nazwa miała jednoznacznie wskazywać na charakter imprezy 
jako symbolu przywileju udzielonego miastu 620 lat temu 
przez Księcia Ziemowita III. 
„Jarmark Mszczonowski" miał być imprezą organizowaną 
przez mieszkańców Mszczonowa dla Mszczonowiaków oraz 
gości z okolic. Zdecydowano się wykorzystać potencjał 
intelektualny i materialny wszystkich grup społecznych i 
zawodowych w tym nauczycieli szkół średnich i 
podstawowych, dzieci, młodzieŜy, harcerzy, młodzieŜy 
skupionej przy M.O.K., rzemieślników i handlowców, 
właścicieli firm, znanych osób, które związane są z tym 
terenem, a takŜe mieszkańców Mszczonowa, do których 
kierowany był specjalny apel. Zaprosiliśmy równieŜ twórców 
ludowych z odległych okolic naszego regionu. 
Jarmarki z ich lokalnym kolorytem i pomysłami oraz 
profesjonalnym programem rozrywkowym, są atrakcją nie 
tylko dla mieszkańców, ale przede wszystkim dla osób 
odwiedzających. 
Dla Mszczonowa, który zaczął swoje „5 minut" moŜliwość 
promocji miasta oraz wyrobów firm lokalnych była potrzebą 
chwili. To właśnie wtedy duŜo mówiono o Unii Europejskiej, 
takŜe o toŜsamości środowisk lokalnych tzw. "małych 
ojczyzn". Jarmark miał spełniać te wyzwania i według oceny 
środowisk opiniotwórczych impreza ta dobrze spełniała swoją 
rolę i była wzorem dla wielu jednostek samorządowych. 
Sukces Jarmarku tkwił nie w ilości wydanych pieniędzy 
społecznych na występy estradowe, lecz w zaangaŜowaniu 
organizatorów imprezy i mieszkańców Mszczonowa, którzy 

czynnie akceptowali tą formułę m.in. poprzez organizowanie 
bardzo atrakcyjnych stoisk np. „Flis", Cukiernia Lewandowski, 
cegielnia „Jopek" itp.. Wiele ciepłych słów o Jarmarku 
wypowiadali przedstawiciele władz gminnych, bardzo dobrze 
kolejne edycje oceniał Burmistrz Grzegorz Kurek. 
Przewodniczący Rady Miasta Łukasz Koperski mówił, Ŝe 
„tradycją stało się organizowanie Jarmarku 
Mszczonowskiego". 
Wielkim zaskoczeniem dla mnie był artykuł „Piąty równa 
się ostatni" w „Merkuriuszu Mszczonowskim"4-5/2001. W 
pełni zgadzam się z autorem, Ŝe „tegoroczny festyn bardzo 
odbiegał formułą od swych poprzednich edycji i nie miał nic 
wspólnego z Jarmarkiem". Zaskoczenie jest tym większe, Ŝe 
„jarmarki" to historyczny symbol dla rzemiosła wynikający 
z przywileju nadanego przez monarchę. Forum 
Rzemieślnicze winno myśleć o rozwoju tej formuły, a nie o  
jej likwidacji. 

W tym miejscu pragnę zadać kilka pytań radnym-
członkom Zarządu Miasta: 
-Panowie, dlaczego próbujecie zniszczyć coś, co zaistniało 

w Mszczonowie, co zyskało akceptację społeczną - czyŜby 
zerwana została więź między wyborcami a władzą, zabrakło 
pomysłów, czy teŜ chętnych do pracy społecznej? 
-Jakie macie pomysły - inne niŜ komercyjne - na rozwój 
kultury i moŜliwość samorealizacji w tym zakresie dla 
młodzieŜy miasta i gminy Mszczonów?  
-Jakie jest Panów samopoczucie po tym jak młodzieŜy zamiast 
dyskoteki zafundowaliście „pałowanie"? 
-Czy organizowanie Biesiady Piwnej (u nas nie ma tradycji 
uprawy chmielu ani produkcji piwa) to realizacja rozszerzonej 
oferty placówek kulturalnych, czy teŜ rozwój agroturystyki? 
Jednocześnie chciałbym zwrócić Panów uwagę, Ŝe wszelkie 
działania o zachowanie toŜsamości lokalnej oraz kultywowania 
tradycji na naszym terenie.  Nie będą jej przecieŜ podejmowali 
przedstawiciele firm zagranicznych, ani ich zamiejscowi 
pracownicy. To naleŜy do nas mieszkańców. Obowiązkiem 
władz gminy jest m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej 
mieszkańców w zakresie kultury. 
Pomyślny rozwój gospodarczy naszej gminy, plasowanie się w 
„złotej setce" najbardziej przedsiębiorczych winno równieŜ 
przekładać się na stan kultury w mieście i gminie, bo jak głosi 
porzekadło ludowe „szlachectwo zobowiązuje". 
 
P.S. Przez kilka ostatnich lat młodzi sprawni mieszkańcy 
Mszczonowa oprócz imprez własnych - mszczonowskich - za 
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pieniądze zabezpieczali imprezy w innych miastach. W tym 
roku było inaczej, inni zabezpieczali porządek u nas. Jak to się 
ma do działań zwalczających bezrobocie w naszej gminie? 

Sierpień 2001  
Tadeusz Staszewski

 

* BURMISTRZ ODPOWIADA* BURMISTRZ ODPOWIADA* BURMIST RZ ODPOWIADA* 
 

W odpowiedzi na pana list dotyczący Jarmarku pragnę 
zapewnić, Ŝe nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje odnośnie 
likwidacji Jarmarku Mszczonowskiego. Nie wykluczone, Ŝe 
powrócimy do tej formuły. Nasze próby zmierzające  do 
wypromowania „Biesiady” mają  na celu pozyskanie nowych  
sponsorów. Dotychczas organizowane festyny  stały się za 
drogie, a  poszukiwanie firm chcących je  sfinansować 
nastręczało nam coraz większych problemów.  

Nie zamierzamy równieŜ jak pan sugeruje  
uniemoŜliwiać mszczonowskiej młodzieŜy  zaprezentowania 
swych osiągnięć podczas festynów. Wręcz przeciwnie 
tegoroczny występ  laureatów   Spotkań Artystycznych Szkół 
był przecieŜ bardzo udany  i śmiem twierdzić okazał się 
jednym z najmocniejszych  punktów Jarmarku. Jestem za tym, 
Ŝeby coroczne, czerwcowe, mszczonowskie święto było 
robione dla i przez jego mieszkańców. Chcieliśmy w tym roku 
doprowadzić do festiwalu  miejscowych kapel. Niestety 
propozycją tą była zainteresowana zbyt mała liczba chętnych, 
aby  na festynowej scenie mógł się odbyć  taki szczególny, 
muzyczny przegląd. Jednak to nas nie zraziło i nadal będziemy 

szukać innych form zachęcenia  młodych mszczonowian do 
włączenia się w organizację festynu. Zapewniam, Ŝe jeśli za rok 
zgłoszą się do  mnie  młodzi mszczonowianie i zaproponują 
jakieś  własne oryginalne propozycje to osobiście dopilnuję  
tego, aby umoŜliwiono im  ich realizację.  

Zgadzam się   z pana  twierdzeniem , Ŝe Jarmark 
wypromował Mszczonów. Rzeczywiście była to impreza, która 
potrafiła zadziwić i sprawić, Ŝe o naszym mieście pisano i 
mówiono w samych superlatywach. Prawa ekonomii są  jednak 
nieubłagane. Historyczne  inscenizacje kosztują, a Mszczonów 
jak równieŜ cały nasz kraj przezywa teraz niełatwe chwile.  
Doceniam pracę osób, które uczestniczyły w tworzeniu  
Jarmarków, tym bardziej, Ŝe niejednokrotnie  wiązało się to dla 
nich  ze sporymi wydatkami finansowymi.  Nie mogę  jednak 
zgodzić się z tym, aby organizatorów tej imprezy  obwiniano  
za „urządzone pałowanie”. Wydarzenie do jakiego doszło 
podczas ostatniej  edycji Jarmarku jest bardzo przykre i jak 
sądzę  nie powtórzy się juŜ nigdy w naszym mieście.  

Burmistrz Grzegorz Kurek    

 
* CZYTELNICY PISZ Ą * CZYTELNICY PISZ Ą * CZYTELNICY PISZ Ą * CZYTELNICY PISZ Ą * 

 
Jestem mieszkańcem Mszczonowa i jak wielu, często 
odwiedzam groby zmarłych na Nowym Cmentarzu. JuŜ 
wcześniej zwróciły  moją  uwagę  pewne praktyki stosowane 
przez kierowców, którzy  swymi pojazdami  skracają sobie 
drogę przejeŜdŜając z duŜą szybkością przez parking 
przycmentarny, a nie  jadą zgodnie  z przebiegiem  drogi.  

 Nie muszę  tu podkreślać jak  takie praktyki  są  
niebezpieczne dla ludzi i dzieci wysiadających  z parkowanych 
pojazdów!  
Do napisania tego listu skłonił  mnie ostatnio widok tak 
przejeŜdŜających  szybko samochodów cięŜarowych z 
naczepami! 

 Moim zdaniem, aby zapobiec w tym miejscu 
wypadkom /lepiej na zimne dmuchać/ wystarczy  wybudować 
przy wjeździe i  wyjeździe z parkingu muldy, zwane 
powszechnie „leŜącymi policjantami, a skutecznie zapobiegnie 
się   dalszym takim  drastycznym sytuacjom oraz poprawi w 
tym miejscu bezpieczeństwo ludzi /nieraz w podeszłym wieku/ 
odwiedzających groby.  
 

Licząc na przychylne potraktowanie 
tego tematu pozostaję z  

szacunkiem w anonimowości.  

 
* BURMISTRZ ODPOWIADA* BURMISTRZ ODPOWIADA* BURMIST RZ ODPOWIADA* 

 

Autor powyŜszego listu ma 
słuszność, Ŝe  praktyki niektórych 
kierowców skracających sobie drogę 
przez  przycmentarny parking 
zagraŜają  bezpieczeństwu 
mieszkańców odwiedzających groby 
swoich zmarłych. Szczególnie 
niebezpieczne są  samochody 
cięŜarowe, które jeszcze dodatkowo 

prędzej czy później doprowadzą do zniszczenia nawierzchni parkingu. Pragnę poinformować 
autora listu oraz wszystkie osoby zainteresowane tą  sprawą, Ŝe władze miejskie  planują 
ustawienie przy wjazdach  na parking słupków, które wymuszą zwolnienie  jazdy na 
kierowcach samochodów osobowych i uniemoŜliwi ą wjechanie na ten parking  samochodom 
cięŜarowym. Zastosowanie muld naszym zdaniem nie przyniosłoby naleŜytego efektu i 
niepoŜądany ruch  przy cmentarzu odbywałby się nadal.  

Burmistrz Miasta  
Grzegorz Kurek  
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List otwarty do  Zarządu Koła  SLD w Mszczonowie   

Czy rzeczywiście nie będzie obiecanek?  
 
W ostatnim numerze śycia śyrardowa  z dnia 8 sierpnia ukazał się artykuł  pt: „Nie będzie obiecanek” opisujący zebranie 

członków mszczonowskiego koła SLD, w którym wziął udział   kandydat na posła  do sejmu RP Bendykt Suchecki. Podczas tego 
zebrania -jak dowiadujemy się z  treści artykułu-  biorący udział w dyskusji zaapelowali, aby  pierwszą część  hasła wyborczego SLD 
„Przywróćmy normalność...” wdraŜać w warunkach mszczonowskich. Zainteresowani jesteśmy  tym gdzieŜ to  członkowie Sojuszu  
dostrzegają przejawy nienormalności  w naszym mieście? Czy ich zdaniem  to co udało się  osiągnąć w ciągu ostatnich dziesięciu lat  
działalności samorządu jest czymś złym, co wymaga podjęcia  niezwłocznych działań naprawczych  ze strony    lewicowych 
ekspertów od spraw zarządzania? Czy  nienormalny jest zdaniem członków koła  obecny dynamiczny   rozwój Mszczonowa? 
Sprowadzenie do miasta  14 duŜych firm zagranicznych i krajowych, które zainwestowały tu około 750 milionów dolarów 
amerykańskich? Podwojenie  dochodów budŜetu miejskiego? Trzykrotne  zakwalifikowanie się gminy do Złotej Setki Polskich 
Samorządów? A moŜe  inne wyniki  gospodarcze dzięki, którym Mszczonów zdobył  nagrodę Gazety Bankowej oraz nagrodę Miasto 
–2000”? 

Obawiamy się, Ŝe „normalność” w rozumieniu   członków koła moŜe oznaczać nic innego jak tylko inwestycyjny zastój  i  
gospodarczy marazm.  Nasz niepokój wzbudza  takŜe  coś jeszcze, a mianowicie  powoływanie się  podczas spotkania  na  „trafne” i 
podobno korzystne dla gminy Mszczonów  załoŜenia  programu wyborczego koalicji SLD-UP. To chyba jakieś nieporozumienie? 
PrzecieŜ z tego programu wynika  jasno, Ŝe dla gminy Mszczonów  lewica nie ma nic do zaoferowania. W pierwszym punkcie  
obiecanek wyborczych /patrz tytuł artykułu/  zapewnia wprawdzie, Ŝe wybuduje w Mszczonowie gimnazjum, ale  chyba nie jest to 
dla nikogo tajemnicą, iŜ  budowa gimnazjum zostanie zakończona jeszcze przed wyborami, a  SLD nie przyczyniło się w Ŝaden 
sposób ani do  rozpoczęcia  ani tym bardziej do ukończenia  tej inwestycji.  

Liczymy na  przekazanie  odpowiedzi na postawione przez nas pytania i ich przesłanie  do  redakcji prasowych 
działających  na terenie  powiatu.  

 
Członkowie Zarządu Miasta Mszczonowa      

 
 
 
 
 
 
Treść listu przekazano do Zarządu  Koła SLD w Mszczonowie oraz do  
następujących redakcji prasowych: 
śycie śyrardowa 
śyrardowski Tydzień 
Wiadomości Mszczonowskie  
Merkuriusz Mszczonowski  

 
Niestety nasza redakcja nie doczekała się odpowiedzi na list  otwarty skierowany przez członków Zarządu Miasta do 

mszczonowskiego Koła SLD, zmuszeni więc jesteśmy przedrukować ją dla Państwa z śycia śyrardowa.  
Wygląda na to, Ŝe ktoś tu próbuje chować głowę w piasek.  
 

*  *  * 

PoniŜsza odpowiedź została opublikowana w śyciu śyrardowa nr 34 z dnia  22 sierpnia 2001 roku.  

 

W liście otwartym Zarządu Miasta Mszczonowa 
do Zarządu Kola SLD w Mszczonowie, jednoznacznie 
stwierdza się, Ŝe hasło wyborcze koalicji SLD - UP - 
„Przywróćmy normalność..." nie dotyczy Mszczonowa. 
Wielokrotnie uŜyto stwierdzenia, iŜ wszystko jest w jak 
najlepszym porządku. Dowodzi się, Ŝe moŜna się tylko 
cieszyć, klaskać i dziękować twórcom samorządowego 
sukcesu. Wszystko jest, 

przecieŜ normalnie, są inwestorzy, jest 750 
milionów dolarów, są sukcesy w konkursach, złote setki i 
nagrody. To wszystko prawda - tego nie kwestionujemy. 
Pozornie więc wygląda na to, Ŝe „nic ma o co kopii 
kruszyć". Jednak naleŜałoby odpowiedzieć na pytanie, czy 
to, co jest normalne dla Zarządu Miasta w Mszczonowie 
jest równieŜ  normalnym dla mieszkańców miasta i gminy? 

Odnosimy wraŜenie, Ŝe Państwa działania są nakierowane 
na| propagandowy sukces osobisty, a władze miasta 
zapominają, o ludziach, którzy ich wybrali i dali 
legitymację do zarządzania ich sprawami. 

Naszym zdaniem normalność to zapewnienie pracy dla 
mieszkańców miasta w miejscowych firmach. Okazuje się, Ŝe 
wraz powiększającą się liczbą firm rośnie armia 
bezrobotnych. W listopadzie 2000 bez pracy w Mszczonowie 
było 466 osób, a w lipcu 2001  liczba bezrobotnych wzrosła 
do 527.  Za coś zupełnie normalnego uwaŜamy spokojne i 
partnerskie traktowanie petentów w Urzędzie Miasta, jak i 
załatwianie ich spraw w ustawowych terminach. Te kwestie są 
nierzadko dalekie od oczekiwań. UwaŜamy, Ŝe pieniądze 
przeznaczane na upowszechnianie kultury, nie koniecznie 
muszą trafiać do kie 
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kieszeni przyjezdnych artystów  ku uciesze 
garstki widzów. MoŜna byłoby podnieść jeszcze wiele 
tematów, w których nie ma zgodnej opinii Zarządu Miasta 
i mieszkańców. Naszym zdaniem dyskusja o sprawach 
miasta i gminy, nie powinna odbywać się w takiej formie. 
Jesteśmy przekonani, Ŝe stać nas, abyśmy jako partnerzy 
usiedli przy jednym stole i rozmawiali o najistotniejszych 
sprawach, jakimi Ŝyją nasi mieszkańcy.  

Jest rzeczą niepokojącą, Ŝe apolityczny Zarząd 
włącza się publicznie do kampanii wyborczej i komentuje 

program wyborczy koalicji SLD - UP z pozycji czysto 
politycznych. Wyborcy mają prawo do indywidualnych 
decyzji i raczej nie oczekują od władz samorządowych 
politycznych ukierunkowań.        

Zarząd Koła SLD w Mszczonowie    
*  *  * 

 

Zarząd Miasta Mszczonowa  po zapoznaniu się z odpowiedzią Koła SLD  podjął decyzję o wysłaniu  II listu otwartego, 
którego treść publikujemy poniŜej.  II list otwarty został przesłany do czterech redakcji prasowych- śycia śyrardowa, 
śyrardowskiego Tygodnia, Wiadomości Mszczonowskich i Merkuriusza Mszczonowskiego.  

 

 

 

 

 

II list otwarty do Zarządu Koła SLD w Mszczonowie. 
 

Czy moŜliwa jest współpraca dla dobra miasta? 
 

Po przeczytaniu  odpowiedzi, jaką Zarząd  mszczonowskiego Koła  SLD skierował do  nas w związku z opublikowaniem  
pierwszego listu otwartego z zadowoleniem stwierdziliśmy, iŜ miejscowi działacze Sojuszu jednak doceniają i potwierdzają 
znaczenie dotychczasowych  osiągnięć gminnego samorządu. Miło nam, iŜ  nie  musimy juŜ Państwa  przekonywać, Ŝe Mszczonów 
naprawdę jest jednym z najdynamiczniej rozwijających  się miast w Polsce. Ze zdziwieniem zauwaŜyliśmy jednak, Ŝe  mimo to  
nadal   pozostajecie Państwo w błędnym przekonaniu, iŜ sukces  gminy  nie  przekłada się w Ŝaden sposób na Ŝycie jej mieszkańców. 
Jako dowód na lansowaną przez Państwa tezę podajecie wciąŜ  rosnące  bezrobocie, a to wybaczcie  proszę  śmiałe stwierdzenie-  
jakieś nieporozumienie. PrzecieŜ kaŜdy kto zada sobie choć  trochę  trudu i zechce zapoznać się  z materiałami  Powiatowego Urzędu 
Pracy  zauwaŜy, Ŝe  gdyby nie pozyskane  przez mszczonowski samorząd zachodnie firmy   wskaźnik bezrobocia  w gminie uległby 
co najmniej podwojeniu. W ciągu ostatnich pięciu lat powstało w Mszczonowie ponad 1000 nowych miejsc pracy, gdyby wszystkie 
okoliczne samorządy gminne i samorząd powiatowy mogły się wykazać podobnymi wynikami to bezrobocie na naszym terenie 
byłoby zjawiskiem marginalnym. Obecnie bez pracy  w gminie Mszczonów pozostaje 8% jej mieszkańców.   To aŜ o połowę mniej 
niŜ wynoszą  dane ogólnopolskie. Czy to mało? Nie, a jednak  nadal  czynimy starania  o zwiększenie w mieście liczby miejsc pracy, 
a ponadto poprzez  uruchomienie  przy Urzędzie Miejskim  Biura Koordynatora  ds. Zatrudnienia, który pośredniczy w procesie 
zatrudniania w lokalnych firmach,    zabiegamy o to, aby to głównie nasi mieszkańcy pozyskiwali posady   u miejscowych  
pracodawców.  Nie znamy lepszych sposobów na walkę  z przeraŜającym  nas wszystkich problemem bezrobocia, ale  jeŜeli  znają ją  
członkowie SLD   to  szczerze zapraszamy do współpracy.  Podzielcie się publicznie swymi rozwiązaniami, jeśli będą skuteczne  to 
wspólnie dla dobra mieszkańców wcielimy je w Ŝycie. Nie kaŜmy mszczonowianom czekać do  kolejnych wyborów. Jeśli 
dysponujecie  receptą na polepszenie sytuacji Mszczonowa  to zgodnie ze składanymi przez siebie deklaracjami  podejmijcie z nami 
współpracę.  Jesteśmy na nią otwarci. My naprawdę nie prowadzimy kampanii wyborczej - jak to sugerujecie Państwo w swej 
odpowiedzi. Nie ma wśród nas  członków  Ŝadnego ugrupowania politycznego.  Skierowanie do Was pierwszego  listu otwartego 
było  spowodowane nie  względami politycznymi, ale  potrzebą wyjaśnienia  raŜących  nieporozumień. Po pierwsze pragnęliśmy  
zanegować to, jakoby –jak  to stwierdzili  „bardziej radykalni dyskutanci” zebrania Państwa Koła-  gmina  Mszczonów  była 
przesycona nienormalnością , a po drugie chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę, Ŝe  nie moŜna w programie wyborczym kandydata do 
Sejmu proponować mieszkańcom wybudowania  juŜ przecieŜ wybudowanego Gimnazjum.  

Liczymy, Ŝe  wyjaśnicie Państwo publicznie te dwie sprawy i   oczekujemy jednocześnie na  opublikowanie  znanych Wam 
skutecznych sposobów na rozwiązanie  problemu  bezrobocia.  

 
PS. Tym razem Ŝywimy nadzieję, Ŝe udzielicie Państwo  odpowiedzi we wszystkich,  pismach które opublikowały 

powyŜszy list.   
 
 

 

*  *  * 

 

Niestety - do momentu zakończenia składu niniejszego numeru nie doczekaliśmy się odpowiedzi na drugi list otwarty. 
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JAK PROBLEMY FINANSOWE PA ŃSTWA 
ODBIJAJĄ SIĘ NA SYTUACJI GMINY 

MSZCZONÓW  
 

o tym i o innych sprawach z burmistrzem Grzegorzem Kurkiem rozmawiała Izabella Kamińska 

 
 

KRYZYS FINANSOWY W PA ŃSTWIE 
- Co gmina traci na skutek panującego obecnie kryzysu i  do 
finansowania, jakich zadań będących zadaniem instytucji 
państwowych  samorząd zmuszony jest  dokładać własne środki? 
- Niestety gmina traci dosyć duŜo dlatego, Ŝe ma mniejszy udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan w 
podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowany jest 
dotychczas zaledwie w 30 %. Brakuje 20 % do wykonania planu, 
co stanowi ok. 1 mln zł. mniej. Są równieŜ mniejsze wpływy z 
podatku od nieruchomości, poniewaŜ część firm ma kłopoty i 
zaczyna nieterminowo płacić podatki, a niektóre wręcz 
zapowiedziały, Ŝe będą ubiegały się o umorzenia. Nie 
wspominając o rolnikach, czy właścicielach prywatnych posesji, 
którzy takŜe składają podania o umorzenie. Poza tym budŜet 
państwa nie wywiązuje się z planowanych dotacji celowych, min. 
gmina nie otrzymała złotówki na oświetlenie ulic, są teŜ bardzo 
niskie dotacje na opiekę społeczną. Praktycznie juŜ wydaliśmy 
własne środki, które zostały zaplanowane na opiekę społeczną na 
cały rok. Niestety brakuje równieŜ na bieŜące funkcjonowanie 
pomocy społecznej, poniewaŜ Rząd i Wydział Finansowy Urzędu 
Wojewódzkiego nie przekazują gminom naleŜnych środków.  
- Czy do działalności placówek oświatowych gmina równieŜ 
dokłada własne środki? 
 - Oświata jest cały czas na deficycie. Mniejsze wpływy 
otrzymaliśmy jeŜeli chodzi o subwencję oświatową, a to grozi 
powaŜnymi  kłopotami pod koniec roku. Niestety Rząd 
przyzwyczaił się do tego, Ŝe jeŜeli ma komuś czegoś nie dać, to w 
pierwszej kolejności samorządom, bo one przecieŜ muszą sobie 
dać radę, a niestety moŜliwości samorządów są na wyczerpaniu.  
- Czy problemy budŜetowe państwa nie przyczynia się do 
zastopowania budowy  obwodnicy Mszczonowa? 
- Jeśli tylko uporamy się z wykupem gruntów budowa obwodnicy 
zostanie rozpoczęta, bowiem środki przewidziane w r. b. na tę 
inwestycję nie są środkami budŜetowymi, ale pochodzą z opłat za 
tranzyt. Dlatego teŜ są niejako zabezpieczone. Natomiast mamy 
powaŜne problemy z wykupem gruntów. Nieszczęście polega na 
tym, Ŝe nasi mieszkańcy, których posesje znajdują się przy trasie 
TIR - owskiej, nie chcą się zgodzić na sprzedaŜ swoich 
kawałeczków gruntów pod obwodnicę uwaŜając, Ŝe gmina 
proponuje im za niską cenę. UwaŜam, Ŝe tak nie jest bowiem za 
te kawałki, które chcemy od nich odkupić nikt i nigdy więcej im 
nie zapłaci! Ludzie ci powinni zrozumieć, Ŝe to od nich zaleŜy czy 
obwodnica będzie czy teŜ  nie.  
- A moŜe oni tak polubili TIR-y?... 
-Być moŜe ma pani rację, ale naleŜy jeszcze pamiętać o 
pozostałej części mieszkańców miasta, którzy wręcz Ŝyją teraz 
nadzieją  szybkiego pozbycia się  cięŜkich samochodów z miasta. 
Dzięki temu ich domy przestaną pękać, a oni sami w końcu będą 
mogli spokojnie zaŜywać snu.     
- Ogólnie zły stan polskiej gospodarki przyczynia się  równieŜ do  
zahamowania  napływu inwestorów do Mszczonowa. W tym 

roku  nie wmurowano jeszcze   Ŝadnego kamienia węgielnego 
pod nowe firmy. 
- Nie wmurowano, ale jest szansa, Ŝe moŜe wmurujemy. Trzeba 
cierpliwie czekać. Prowadzimy rozmowy z firmami. Mam 
nadzieję, Ŝe coś w tej materii zacznie się dziać. Niestety recesja 
powoduje, Ŝe część firm wstrzymała decyzję o rozpoczęciu 
budowy.  

 ŚCIEśKI ROWEROWE 
- Jedna juŜ powstaje na odcinku od ronda na przecięciu ulic 
Tarczyńskiej, Maklakiewicza i Spółdzielczej aŜ do firmy 
ROCHE... 
- W przyszłym roku będziemy budowali kolejne. Na razie nie 
został jeszcze rozstrzygnięty plan inwestycyjny na rok 2002. 
Dlatego teŜ za wcześnie jest by mówić o tym gdzie powstaną 
następne.  
- Dlaczego akurat w tym rejonie powstaje pierwsza ścieŜka 
rowerowa? 
- Połowę pieniędzy na ten trakt rowerowy przekazała gminie 
firma EUROPA PARK dlatego teŜ trzeba uszanować wolę 
darczyńcy i zrealizować ją tam, gdzie on sobie Ŝyczył. Poza tym 
funkcjonowanie osób pieszych i rowerzystów po ul. Tarczyńskiej 
było zagroŜone ruchem TIR - ów. W dzielnicy przemysłowej 
pracuje ok. 900 osób, więc w pierwszej kolejności, moim 
zdaniem, niezbędne było wybudowanie ścieŜki z chodnikiem 
właśnie w tamtym rejonie.  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - 
MONITORING MIASTA 

-Czy w  Mszczonowie pojawi się monitoring? 
- Na razie sprawę bezpieczeństwa publicznego oraz kwestie 
związane ze z monitorowaniem miasta wnikliwie  analizujemy. 
Myślę, Ŝe w przyszłym roku uda się nam zainstalować kamery 
monitorujące w najbardziej niebezpiecznych punktach miasta. 
- Czyli? 
- Na pewno na rynku, w parkach oraz koło budynku Urzędu 
Miejskiego. 
 

KOORDYNATOR D/S ZATRUDNIENIA 
- Dotychczas, jak wynika z danych, do Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości w Mszczonowie zgłosiło się niewiele, bo 
zaledwie około 80 osób, a pozostających bez pracy jest przecieŜ 
przeszło 500 osób. Jak pan to skomentuje? 
- Mieszkańcy muszą się przyzwyczaić, Ŝe koordynator jest to 
przede wszystkim osoba pierwszego kontaktu. Część osób była 
przekonana, Ŝe jak przyjdzie do koordynatora to od razu otrzyma 
pracę, co jest po prostu nieporozumieniem.  Póki co musimy 
zrobić bazę danych i zorientować się kto tak naprawdę pracy 
potrzebuje i kto na nią czeka, bowiem dane statystyczne, co do 
liczby pozostających bez pracy, a jej poszukujących  bardzo się 
róŜnią. Niestety, gmina teŜ nie moŜe stosować takiej polityki, Ŝe 
prace w lokalnych firmach oferuje tylko swoim mieszkańcom, bo 
takie działanie moŜe obrócić się przeciwko niej. PrzecieŜ inne 
miasta i gminy równieŜ tak mogą zacząć postępować i w końcu 
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kaŜde miasto, czy gmina staną się małymi zamkniętymi 
państwami. Byłaby to sytuacja anormalna.  

TELEFONIZACJA GMINY 
- MoŜna powiedzieć, Ŝe nareszcie zaczęło się coś dziać w tej 
sprawie. Obecnie wykonawca instaluje sieć rozdzielczą w rejonie 
wsi: Bobrowce, Machałowszczyzna, Janówek, Poręby oraz 
Pawłowice. Kolejnym krokiem będzie połączenie Bobrowiec 
kablem z centralą w Osuchowie. Następnie telefonizowane będą 
wsie: Lindów, Piekary, Piekarowo, Michalin, Kamionka, 
Adamówek, Badów Górny, Marków Towarzystwo, Marków 
Świnice i Grabce.  
- Kiedy ewentualnie moŜna będzie powiedzieć, Ŝe gmina 
Mszczonów jest juŜ całkowicie stelefonizowana?  
- Niestety proces ten jeszcze trochę potrwa, bowiem nie cała 
gmina objęta została tegorocznym planem telefonizacji. Pierwsze 
efekty telefoniczne będą widoczne prawdopodobnie w ostatnim 

kwartale b.r. Tak przynajmniej zakłada Telekomunikacja. Czy 
nie będzie poślizgów w wykonawstwie, trudno przewidzieć, 
poniewaŜ czasami sami mieszkańcy utrudniają przejście z 
kablem przez teren swoich posesji mimo, Ŝe wcześniej wyrazili na 
to  zgodę. Wówczas trzeba zmieniać dokumentację.  
- A co z wieŜą przekaźnikową telefonii komórkowej, która ma 
stanąć w Lutkówce? 
- Decyzje są juŜ wydane. Myślę, Ŝe w tym roku powinna juŜ się 
pojawić.  
- Kiedy mieszkańcy bloków przy ul. JeŜynowej i ... będą mieli 
dostęp do sieci TP.SA?  
- Zadanie to równieŜ weszło do planu. W tym roku bloki te 
podłączone zostaną do sieci.  
 

rozmawiała izabella kamińska 

 
 

Długa inwestycja 
 

W lipcu w Mszczonowie  zakończyła się  budowa 
jednego z najdłuŜszych z dotychczas  wykonanych odcinków  
sieci kanalizacyjnej. Kolektor ściekowy przebiegający 
ulicami-  Piekarską, Opłotki i Zarzeczną ma w sumie  1.5 
kilometra długości.  Kosztował  około 1300tys złotych. 
Wydatną pomoc w realizacji tej inwestycji  okazał  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z Warszawy, który udzielił  gminie Mszczonów 
niskooprocentowanego kredytu w wysokości 900 tys. złotych.  

 

 
Budowa kolektora na skrzyŜowaniu ulicy Zarzeczna i Rawskiej 

-zdjęcie z czerwca br. 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Mszczonowie jest traktowana 
przez władze samorządowe w sposób priorytetowy. Burmistrz 
Grzegorz Kurek zapewnia, Ŝe jeŜeli uda się utrzymać  obecne 
tempo  robót  to juŜ  w następnej kadencji uda się zakończyć 
długotrwały i szalenie kosztochłonny proces budowy sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej, które swym zasięgiem obejmą  
całe miasto.     

/pio/ 

Pomoc dla Dwikoz 
 

Mieszkańcy Mszczonowa pomogli  ofiarom powodzi z 
podsandomierskich Dwikoz. W piątek 3 sierpnia do 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Dwikozach  dotarł 
transport darów zebranych przez mszczonowski MOPS i  
miejscowe  piekarnie. Wśród  trzech ton  darów przewaŜało 
pieczywo, woda mineralna oraz środki czystości. Oprócz 
tego w mszczoowskim transporcie znalazły się  takŜe 
paczki z ubraniami i zabawkami dla dzieci. Zebrane rzeczy 
przewiózł do Dwikoz  własnym samochodem dostawczym  
radny  Tadeusz Federowicz.  
 

 
 

Akcja pomocy przeprowadzona została bardzo sprawnie. 
Pracownicy socjalni mszczonowskiego MOPS-u  
przyjmowali dary w siedzibie ośrodka przy ulicy 
Warszawskiej  oraz  sami  odwiedzali  miejscowe  sklepy i  
zbierali  produkty  przydatne dla ofiar powodzi. 

Osoby, które zechcą   jeszcze ofiarować powodzianom  
pomoc w formie pienięŜnej proszone są o wpłacanie 
pieniędzy na konto Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
PKO S.A. I Oddział w śyrardowie 10801499-2990-360-
80300 z dopiskiem „POWÓDŹ”.   

M.L.   
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MSZCZONÓW DAWNIEJ i DZI Ś,  

CZYLI JAK BUDOWANO MIEJSKIE GIMNAZJUM 
 

W naszym kolejnym odcinku cyklu  MSZCZONÓW 
DAWNIEJ I DZIŚ proponuję Państwu  podróŜ w czasie do  
nie tak odległej przeszłości. Największym wydarzeniem  
ostatnich tygodni w Mszczonowie było  uroczyste otwarcie  

miejskiego Gimnazjum.  Przypomnijmy więc sobie jak 
powstawał  budynek szkoły, jak  rosły jego mury i jak  
spieszono się, aby w czasie zaledwie jednego roku  
wybudować  obiekt wart aŜ  6  milionów złotych.    

 

 
wrzesień 2000 r.  

listopad 2000 r. 

 
marzec 2001r. 

 
maj 2001 r. 

 
 

lipiec 2001 r. 
 

... i uroczyste otwarcie - 1.09.2001 r. 
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Otwarcie miejskiego 
gimnazjum - 

1 września 2001 r. 
 
 
 

 

MSZCZONOWSKI 
BANK 

WIEDZY  
 

- rozpoczął swą 
działalność 

 
 
 
 

Na ten dzień mszczonowianie 
czekali z niecierpliwością. Wielu nie 
wierzyło, aby udało się wygrać 
wyścig z czasem i w rekordowym 
wręcz czasie 10 - miesięcy postawić 
szkołę  na miarę  XXI wieku.  
Inwestor, czyli samorząd i 
budowniczowie – utarli jednak nosa 
wszystkim niedowiarkom i  dopięli 
swego. Na uroczystość oddania 
szkoły do uŜytku w dniu  pierwszym 
września zjechało do Mszczonowa 
wielu znamienitych gości. Minister 
Mirosław Koźlakiewicz, który jest 
sekretarzem stanu  w Kancelarii 
Premiera podczas swego wystąpienia 
stwierdził, Ŝe dzięki takim  obiektom 
oświatowym jak mszczonowskie 
gimnazjum polska młodzieŜ będzie 
mogła doganiać pod względem 
wykształcenia swych rówieśników z 
Unii Europejskiej. Poseł Mariusz 
Ambroziak  spoglądając na nową 
szkołę  przyznał rację  tym, którzy 
Mszczonów uwaŜają za jedno z 
najdynamiczniej rozwijających się 
polskich miast. Wicekurator Cezary 
Pomarański  mówił natomiast o 
rosnącym prestiŜu zawodu 
nauczycielskiego i najwyraźniej miał 

 
Budynek nowej  szkoły poświęcił  ks.  prałat Lucjan Świderski 

 

 
Właśnie dzięki takim nowoczesnym szkołom  nasza młodzieŜ moŜe  doganiać pod 

względem wykształcenia  swych rówieśników z Unii -powiedział obecny na otwarciu 
minister Mirosław Koźlakiewicz 

 

 
Kwiaty dla  burmistrza Mariana Jackowskiego, który w sposób szczególny przyczynił 

się do powstania gimnazjum 
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tu podobnie jak jego przedmówcy na 
myśli przede wszystkim  imponujące, 
nowo pobudowane gimnazjum, które 
ma być miejscem pracy 
mszczonowskich pedagogów, gdyŜ 
jeŜeli chodzi  o wynagrodzenia 
nauczycieli to nadal są one jeszcze 
dalekie  od  powszechnych 
oczekiwań.    

Ciepłych słów  o  zakończonej 
inwestycji nie szczędzili takŜe 
przedstawiciele miejscowego 
samorządu. Przewodniczący RM 
Łukasz Koperski  z zadowoleniem 
podkreślał, Ŝe jest dumny z tego, Ŝe to 
właśnie  Rada  pod jego 
przewodnictwem podjęła decyzję o 
przeznaczeniu  gminnych funduszy 
na budowę  szkoły, która była miastu 
potrzebna juŜ od co najmniej dwóch 
dziesięcioleci. Burmistrz Grzegorz 
Kurek  rozpoczął  natomiast  swe 
przemówienie  od  nieco zmienionego 
refrenu znanego przeboju popularnej 
kapeli  GOLEC ORKESTRA – „Tu 
gdzie jeszcze wczoraj było 
kretowisko teraz  stoi nasz bank- 
bank  wiedzy. Inwestowanie w ten 
bank  zapewni  miastu   młode,   
wykształcone pokolenia, które 
wyniosą Mszczonów na  wyŜyny.”  
Burmistrz Kurek nie omieszkał 
zaznaczyć takŜe, iŜ dzięki  powstaniu 
nowoczesnego gimnazjum udało się 
przywrócić w mieście .... normalność, 
o którą przecieŜ tak dopominają się 
niektórzy polityczni działacze. 
Publicznie  zawarł takŜe umowę z 
młodzieŜą, która gromkim okrzykiem 
zapewniła go,  Ŝe oszczędzi  mury 
kolorowej szkoły, a swe  plastyczne 
zdolności  ujawniać będzie jedynie 
podczas  zajęć plastyki. Na 
zakończenie wystąpienia burmistrz 
gorąco  podziękował swemu zastępcy 
Marianowi Jackowskiemu, „...który w 
sposób szczególny  poprzez 
zaangaŜowanie i fachową wiedzę 
przyczynił się  do  powstania  
gimnazjum.”   

Budynek  szkoły poświecił   
ks. Prałat Lucjan Świderski. 

 

 
Poczty sztandarowe obecne podczas uroczystości  otwarcia gimnazjum 

 

 
Burmistrz Kurek w otoczeniu młodzieŜy jako pierwszy przekracza próg nowej 

szkoły 
 

 
Łukasz Koperski przewodniczący RM III samorządowej  kadencji pokazuje tablicę 

informującą o tym kto i z jakich funduszy  wybudował  gimnazjum 
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Proboszcz  określił  gimnazjum 
mianem  świątyni umysłu. 
Duszpasterz mszczonowian  
pochwalił  takŜe władze miejskie, za 
to, Ŝe nie tylko dbają o sprawy 
doczesne, ale  zawsze pamiętają i 
potrafią odpowiednio docenić sprawy 
wiary. „Oni inwestują i budują, a 
podczas  uroczystości oddania do 
uŜytku jeszcze nigdy nie zapomnieli o 
tym, Ŝe nowy obiekt powinien być 
wyświęcony”- powiedział ks. prałat. 

Symbolicznego  przecięcia wstęgi  
dokonywali  po kolei wszyscy 
zaproszeni goście, ale to 
najwaŜniejsze ostatnie ciecie 
przypadło w udziale  młodym 
gimnazjalistom, którym 
towarzyszyła dyrektor nowej 
szkoły p. Anna Rusinowska. 
Później przyszedł czas na 
zwiedzanie obiektu. Zebrani na 
uroczystości mszczonowianie 
mogli podziwiać sale lekcyjne i 
inne pomieszczenia   gimnazjum. 
W tym czasie  na  placu przed 
szkołą  rozpoczynał się  juŜ  mini 
festyn, w trakcie   którego 
wystąpili – mszczonowska 
orkiestra dęta  OSP, miejscowy 
zespół  La Fu i na finał  boŜyszcze 
nastolatek Gabriel Fleszar. 
Szczególnie ten ostatni występ 
wzbudził duŜe zainteresowanie. 
Znany solista  cieszy się wśród 
młodzieŜy olbrzymią 
popularnością. Wielu młodym  
mszczonowiankom udało się  
nawet zdobyć autograf  znanego 
artysty. Mini festyn zakończony 
został ogólnodostępną dyskoteką, 
poprowadzoną przez  
pracowników  Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. Na zakończenie 
tej  relacji, nie sposób  nie 
wspomnieć, Ŝe   MOK był  
organizatorem całej uroczystości 
otwarcia i  wywiązał się z tego 
zadania  bardzo profesjonalnie. 

/pio/ 

 

 
To dzięki pracy tych osób powstało gimnazjum- projektantki i budowniczowie 

szkoły. 
 
 

 
Czerwone korale - w wykonaniu Sylwii Danik solistki mszczonowskiej orkiestry OSP 

 

 
Występ zespołu „La Fu” z M.O.K. 
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Mszczonowskie gimnazjum ma 
trzy kondygnacje. Na dwóch 
pierwszych znajduje się 21 
pracowni z zapleczami, 
natomiast na trzeciej  duŜa 
wielofunkcyjna sala z 
przeszklonym dachem. W sumie 
budynek szkoły  ma blisko 3000 
m2 powierzchni uŜytkowej. 
Autorkami projektu gimnazjum 
są  panie - Katarzyna Wrońska  i  
Ewa Grzesiak, natomiast  
nadzór nad  realizacją inwestycji 
sprawował   Eligiusz 
Łukasiewicz. Wykonawcą prac 
była firma MIRBUD BIS. 

 
Inwestycja ta była  olbrzymim 
wyzwaniem dla gminy 
Mszczonów. Całkowity koszt 
wybudowania szkoły wyniósł 
ponad  sześć milionów złotych. 
Jest to kwota przekraczająca  
30 % rocznego budŜetu 
miejskiego. Dla porównania  
moŜna jeszcze  podać, Ŝe jest to 
równieŜ suma zbliŜona do tej, 
jaką w ubiegłym roku w gminie 
Mszczonów wydano na 
utrzymanie wszystkich 
placówek oświatowych.   
 
Gimnazjum jest częścią 
składową  nowoczesnego  
kompleksu szkolnego, w skład 
którego oprócz niego wchodzą 
jeszcze - szkoła podstawowa i  
hala  sportowa. W niedalekiej 
przyszłości w kompleksie 
wybudowana równieŜ zostanie 
miejska pływalnia, która 
prawdopodobnie powstanie juŜ 
na przełomie 2002/03 r. 
 

 

 

 
Gabriel Fleszar  gwiazda festynu zorganizowanego z okazji otwarcia gimnazjum 

 

 
Rozbawiona publiczność 

 

 
Gabriela Fleszara  otaczał tłum fanek 
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Pracowite wakacje 
 

Wielu z nas sądzi, Ŝe wakacje  to okres, w którym w 
szkołach  nic się nie dzieje.  To jednak nieprawda. Wprawdzie 
uczniowie  zaŜywają  w tym czasie  letniego wypoczynku, ale 
dyrekcje  szkół i samorząd skupiają swą uwagę   na dokonaniu 
niezbędnych  inwestycji i prac remontowych. W gminie  
Mszczonów  mimo, Ŝe  budŜet  samorządowy bardzo 
powaŜnie obciąŜony  był budową gimnazjum miejskiego w te 
wakacje  na remonty w budynkach  szkolnych  przeznaczona 

została kwota  50 tys. złotych. Jak nas informuje  
kierowniczka Zespołu Placówek Oświatowych Teresa 
Zdzieszyńska  za te  pieniądze  w mszczonowskiej  Szkole 
Podstawowej wymieniona została część okien oraz  
odnowione zostały korytarze i sale lekcyjne, w których  
usunięto starą  stolarkę  okienną. Remont  przeprowadzono   
równieŜ  w Szkole Podstawowej w Piekarach i w Szkole 
Podstawowej w Lutkówce, gdzie  w wybranych klasach i na 
korytarzach  prowadzone były prace malarskie.   
M.L 

 
 

Choć z kasą krucho 
 

Wakacje to wręcz wymarzony czas na 
przeprowadzanie nieuciąŜliwych inwestycji. Skorzystała z 
tego Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która na 
osiedlu Dworcowa I ku  zadowoleniu mieszkańców  
wymieniła   stare wysłuŜone płyty  chodnikowe  na estetyczną 
kostkę brukową. Nowe chodniki, a ponadto  zatoki 
parkingowe pojawiły się równieŜ    na osiedlu Dworcowa III. 
Prace przeprowadzone zostały bardzo szybko i sprawnie, a ich 
jakość nie  wzbudza zastrzeŜeń.    

Jak informuje prezes mszczonowskiej spółdzielni 
Wojciech Horbot  modernizacja osiedlowych chodników  na 
wszystkich spółdzielczych osiedlach  będzie prowadzona  
sukcesywnie, jednak  tempo przeprowadzanych inwestycji 
będzie uzaleŜnione od moŜliwości budŜetu, a ten  niestety nie 
naleŜy do najzasobniejszych.  

/pio/  
 

 

 
 

Pragnę serdecznie 
podziękować Kierownictwu i 
Załodze sklepu spoŜywczego 

GS „SCH” przy ulicy 
Narutowicza za znalezienie i 

zwrot cennej  zguby. 
 

wdzięczny klient 

 
 
 

Pierwsza w gminie 
  
 

 
 
W Mszczonowie  trwa budowa pierwszej miejskiej ścieŜki 
rowerowej. Powstaje ona na odcinku od  ronda na przecięciu 

ulic Tarczyńskiej, Maklakiewicza i Spółdzielczej, aŜ do 
zakładu firmy Roche. Budowa zakończy się we wrześniu.  
ŚcieŜka ta słuŜyć będzie przede wszystkim mszczonowianom 
zatrudnionym we wschodniej dzielnicy przemysłowej. 
Korzystać z niej równieŜ będą osoby  zamieszkałe na osiedlu 
Tarczyńska. Władze Miejskie podjęły decyzję odnośnie 
budowy  ścieŜki mając na względzie  bezpieczeństwo  
mieszkańców. Ruch samochodowy po ulicy Tarczyńskiej jest 
coraz większy, a szczególnie niebezpieczne dla rowerzystów 
są TIR-y, które  zdąŜają do firm  działających  na terenie 
dzielnicy przemysłowej.  
 Samorząd mszczonowski zapowiada, Ŝe po zakończeniu tej 
inwestycji rozpatrzy moŜliwość budowania kolejnych ścieŜek.  
Specjale trasy dla rowerzystów są potrzebne w wielu 
miejscach gminy.   Dla przykładu wystarczy chociaŜby 
wspomnieć  podmszczonowskie  Grabce, których mieszkańcy  
równieŜ zmuszeni są codziennie do poruszania się wzdłuŜ 
ruchliwej trasy,  po której odbywa się ruch  tirowski. 
M.L.
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Zmiany w  
MOK-u 

 
W mszczonowskim Ośrodku 

Kultury trwają prace modernizacyjne. 
Nie są one jeszcze prowadzone na 
taką skalę, jak to zakłada specjalnie w 
tym celu opracowany projekt, ale jak 
zapewniają samorządowcy zaraz po 

zakończeniu innych kosztownych 
miejskich inwestycji jest szansa na 
zintensyfikowanie  prac. Docelowo 
władze miejskie Mszczonowa 
zapowiadają  gruntowną przebudowę 
budynku MOK-u, włącznie ze zmianą 
jego dotychczasowej mało atrakcyjnej 
elewacji. Obecnie  prowadzone  prace 
zmierzają do  wybudowania  w  
piwnicach  MOK-u klubu 
młodzieŜowego, do którego równieŜ 
przeniesiony zostałby bar. 

Pomieszczenia klubu mają być 
klimatyzowane oraz  wygłuszane tak, 
aby  zbierająca się w nim w 
przyszłości młodzieŜ nie zakłócała  
zajęć odbywających się w  duŜej   sali 
ośrodka.  Dyrektor MOK-u Janusz 
Czaja zapowiada, Ŝe  uroczyste 
otwarcie klubu nastąpi jeszcze we 
wrześniu.      
/pio/

 

 

Funkcjonalnie i 
estetycznie 

 
Władze samorządowe Mszczonowa przykładają duŜą 

wagę do rozbudowy gminnej sieci drogowej. W okresie 
wakacji zakończyła się  duŜa inwestycja  polegająca na   
połoŜeniu  nawierzchni asfaltowych na ulicach osiedla  
domów jednorodzinnych TARCZYŃSKA.   Utwardzone 
zostały  ulice –Wierzejskiego, Wrzosowa, Storczyków i Armii 
Krajowej. Te cztery ulice mają  w sumie około kilometra 
długości.  Całe przedsięwzięcie drogowe kosztowało budŜet 
gminy  blisko 280 tys. złotych.  Nowe drogi w 
przeciwieństwie do starych nawierzchni są przejezdne 
niezaleŜnie od pory roku  i ilości opadów, a dodatkowo 
przyczyniają  się  poprawy estetyki osiedla. 

 
 
 

 
Utwardzone ulice na oś. Tarczyńska  

 
 
 

/pio/ 
 

 

Wygrać ze 
śmieciami 

 
Nic tak nie psuje letnich, 

plenerowych wycieczek jak widok  
wszechobecnych w naszym 
krajobrazie  dzikich wysypisk. Jedyną 
radą na ich  zwalczanie  i sukcesywne 
likwidowanie   jest zorganizowanie  
sprawnego systemu zbiórki śmieci. W 
gminie Mszczonów  z problemem tym 
poradzono sobie  juŜ w 1996 roku.  Od 

tej pory  mieszkańcy  co dwa  
tygodnie  wystawiają  swe  odpadki w 
workach foliowych  i  pudłach 
kartonowych  przed posesje, skąd są 
one następnie   zabierane  przez 
miejskie  słuŜby komunalne.  Usługa 
taka w skali   roku  kosztuje  -30  
złotych /+7%VAT/  od osoby 
mieszkającej samotnie, 60 złotych  
+VAT od rodziny  dwuosobowej, 76 
złotych +VAT zapłaci  rodzina  
trzyosobowa, 86 zł +VAT  
czteroosobowa, 96 zł+ VAT 
pięcioosobowa,  106zł +VAT   

sześcioosobowa i 112zł złotych takŜe 
z podatkiem VAT rodzina licząca  
powyŜej 6 osób. Natomiast od jednego 
gospodarstwa domowego na terenie 
gminy właściciel odprowadzać  musi 
roczną opłatę w kwocie 36 złotych 
+VAT.   JeŜeli zaś chodzi o - sklepy, 
firmy i punkty  usługowe to podpisują 
one  oddzielne umowy na wywóz  
śmieci  z Mszczonowskim  Zakładem  
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej.   
M.L.

 
 

GRZYBOWA z PARKU 
 

Prawdziwego miejskiego grzybiarza nic nie powstrzyma, 
gdy tylko zobaczy w parku wymarzony przez siebie okaz nie bacząc 
na innych  przechodniów, krzewy i ozdobne rabatki  zdąŜa do celu. 
Po prostu –MUSI GO MIEĆ.  NiewaŜne jest nawet to, Ŝe przecieŜ 
zgodnie ze wszystkimi znakami na niebie i ziemi prawdziwki w 
parku rosnąć nie powinny.  Brązowy łepek i smukła szyjka są jednak 
tak kuszące, iŜ  zacierają się  granice  zdrowego rozsądku.  

To wszystko oczywiście dowcip. Ale się  udał. Grzybki w parku 
Narutowicza rosły jak malowane. Wiele osób dało się na nie nabrać, 
na ale któŜ byłby  wstanie oprzeć się takiej pokusie. Wyobraźmy 
sobie tylko – wychodzimy po chleb i wędlinę, a tu jeszcze  pod 
drzewem znajdujemy materiał na pyszną zupkę. ToŜ to wymarzona 
sytuacja i szkoda tylko drodzy grzybiarze, Ŝe prawdziwki były........ 
robaczywki.   
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Harmonia w Zbiro Ŝy 
 

W niedzielne popołudnie 22 lipca  członkowie Mszczonowskiej 
Orkiestry Dętej OSP przyjmowali    zaprzyjaźnioną  z nimi 
polonijną  orkiestrę  HARMONIA  z francuskiego  BULLES 
LES  MINES. Była  to  krótka rewizyta  za majowy pobyt  
mszczonowian  we Francji. Do spotkania doszło   w 
podmszczonowskim ośrodku rekreacyjnym w ZbiroŜy.  Muzycy 
z Harmonii gościli w gminie Mszczonów zaledwie jeden dzień..  
Na dłuŜszy pobyt w zaprzyjaźnionym Mszczonowie niestety  
zabrakło czasu w ich bardzo napiętym  programie  wycieczki do  
ojczyzny. Polonusi wraz ze swymi rodzinami podczas tych 
wakacji zwiedzali stary kraj. Chcieli  pokazać dzieciom gdzie są 
ich korzenie i jak wygląda współczesna Polska.  

Gorące przyjęcie w ZbiroŜy było  wspaniałym pokazem typowej 
polskiej gościnności. Przy muzyce, daniach z grilla oraz  
prawdziwej wojskowej /a moŜe straŜackiej?/ grochówce 
wspominano wspólne koncerty i wcześniejsze wzajemne 
odwiedziny.   Warto zaznaczyć, Ŝe kontakty pomiędzy  
mszczonowską orkiestrą, która jest  najstarszą orkiestrą dętą w 
Polsce i  Harmonią, która jest  jedną z najstarszych  orkiestr 
polonijnych  mają juŜ swoją kilkunastoletnią tradycję i odbywają 
się w ramach  współpracy kulturalnej pomiędzy Mszczonowem i 
Bulles les Mines.  Prezes  Towarzystwa Muzycznego Harmonia 
Ryszard Rybski, aŜ nadto dobrze zdaje sobie sprawę z wartości 
wzajemnych  kontaktów. On wie, Ŝe to najlepszy sposób na 

podtrzymywanie  polskiej tradycji. Gdy w maju tego roku 
mszczonowianie grali  w Bulles les Mines „Mazurka 
Dąbrowskiego” to  nawet młodym jego mieszkańcom łzy płynęły 
z oczu.  Warto mieć takich przyjaciół –podkreślał teraz w 
ZbiroŜy  prezes Rybski. Podczas powitania  polonusi obdarowali  
burmistrza Grzegorza Kurka i  kierownika orkiestry OSP Janusza 
Kozińskiego  zestawami prawdziwie francuskich  trunków.  
Mszczonowianie  typowo polskimi napojami dla całej grupy 
gości  zrewanŜowali się zaraz potem,  w trakcie poczęstunku i 
wspólnej zabawy.    

Ci z gości, którzy przed laty  mieli juŜ okazję odwiedzić   
Mszczonów byli zaskoczeni jego szybkim rozwojem. Podczas 
krótkiego objazdu ulicami miasta mogli się teraz zorientować, 
jakie zmiany zaszły w nim   ostatnio. Bulles  les Mines  jest 
miasteczkiem przemysłowym, więc jego mieszkańcy potrafili 
docenić mszczonowskie inwestycje oraz  pokaźnych rozmiarów 
dzielnicę przemysłową. Bardo podobała im się takŜe posiadłość 
w ZbiroŜy. To świetne miejsce do wypoczynku i spotkań,  do 
którego  -jak  zapewniali-  na pewno będą jeszcze chcieli kiedyś 
wrócić.  

Marcin Letkiewicz 
  

 
 

Powitanie przyjaciół z francuskiego Bulles les Mines 
Prezes Towarzystwa Muzycznego Harmonia -Ryszard Rybski 
dziękuje mszczonowskim straŜakom i władzom miejskim za 

gorące przyjęcie 

Miejski O środek Pomocy Społecznej  dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy Mszczonów, którzy 
włączyli się w akcję pomocy dla ofiar tegorocznej powodzi. 

 
Jednocześnie nadal zachęcamy do przynoszenia darów  do siedziby MOPS-u przy ulicy Warszawskiej 23, 
lub dokonywania wpłat na konto Urzędu Miejskiego w Mszczonowie PKO S.A. I Oddział w śyrardowie 

10801499-2990-360-80300 z dopiskiem „POWÓDŹ”.   
 

Kierownik MOPS Mszczonów 
Barbara Ciszewska 
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HAL -2001 
 

 

40-osobowa grupa harcerzy z hufca ZHP Mszczonów w dniach od 8 do 22 sierpnia 
uczestniczyła  w obozie letnim. 

Druhowie na miejsce swego letniego 
wypoczynku wybrali   GORZEWO w 
powiecie  gostynińskim, nad jeziorem 
SUMINO. W miejscowości tej znajduje 
się   Stanica Chorągwi Mazowieckiej. 
Ośrodek, w którym wypoczywali  
mszczonowianie  jest świetnie 
wyposaŜony. Są w nim: boiska sportowe, 
kąpielisko, zaplecze kuchenne, zadaszona 
stołówka, sanitariaty, prysznice i własna 
ekologiczna oczyszczalnia ścieków. 
Harcerze obozowali w namiotach typu 
NS.    

Podczas trwania obozu  odbyły  się 
trzy autokarowe wycieczki do: Torunia, 
Ciechocinka i Płocka. 

/pio/  
 

Więcej o obozie napiszemy w 
„Wakacyjnych wspomnieniach”, które  

zamieścimy w następnym numerze „MM”.

Udane wakacje  w MOK-u  
 

  
 
Tegoroczna wakacyjna oferta Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury była bardzo atrakcyjna. Dzieci, które spędzały  
wakacje  w mieście nie mogły narzekać na brak zajęć. MOK 
juŜ tradycyjnie  zaproponował  im cykl letniego  kina, w 
którym  zaprezentowano osiem seansów. Były to  filmy o 
tematyce  baśniowej: „StrzeŜ się dziewiątego syna”, 
„Zamieniona królewna”, „Rycerzyk czerwonego serduszka”, 
„Narzeczona księcia z krainy soli”, „Za siedmioma morzami”, 
„Zadziwiające przygody muszkieterów”, „Wodne dzieci” oraz 
„Jacek i Placek”. Dla najmłodszych ośrodek zorganizował  
takŜe  konkurs lepienia  w glinie pt. „Moje marzenia”, Zabawę 
Plastyczną –„Malowanie na płótnie”  oraz  wspaniale 
przygotowany  Dzień Zabawy  Teatralnej, w którym 
występowały dwie gminne grupy teatralne KLEKSIK i 
SKORPION. Dzień Zabawy Teatralnej obserwowali   

goszczący tego dnia w Mszczonowie państwo  Halina i Jan  
Machulscy. MłodzieŜ z ich prywatnej szkoły  teatralnej 
urzeczona  tym co pokazali na scenie  ich mszczonowscy  
koledzy zaprezentowała później etiudę  teatralną „Poznaj sam 
siebie, a poznasz świat”. Adepci sztuki teatralnej  pobierający 
nauki  u państwa Machulskich  w geście przyjaźni  wystawili 
takŜe  w MOK  „Świętoszka” Moliera. Miejmy nadzieję, Ŝe 
tak  wspaniale rozpoczęta  znajomość będzie kontynuowana. 
Kto wie moŜe  dzięki niej, któryś  z młodych mszczonowskich  
aktorów trafi w przyszłości  do szkoły  państwa Machulskich, 
a po  jej skończeniu wystąpi  w trzeciej  części filmu 
VABANK. śe niby niemoŜliwe? Ucho od śledzia? A to 
dlaczego? PrzecieŜ mamy naprawdę zdolne dzieci, które 
niczym  nie róŜnią  się od swych rówieśników  z większych 
miast i  jeŜeli tylko
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starczy im wytrwałości  liczyć mogą na karierę w świecie 
filmu i teatru.  

Wracając jednak  do tematu  wakacyjnych  propozycji  
MOK-u to trzeba  powiedzieć, Ŝe  i dla młodzieŜy  ośrodek  
podczas  wakacji  zorganizował  wiele atrakcji. Rozgrywki i 
turnieje  tenisa stołowego, dyskoteki  i rockoteki, a takŜe  dzień 
Reggae pozwoliły  młodym mszczonowianom  miło spędzać 
letnie  popołudnia i wieczory.  

Podsumowując  tegoroczną wakacyjną  ofertę  MOK-u  
naleŜy stwierdzić, Ŝe nie było dnia, aby w ośrodku  nie działy się 
jakieś ciekawe rzeczy. Dyrekcja i instruktorzy MOK-u stanęli na 
wysokości zadania i udowodnili, Ŝe nawet dysponując  
skromnymi środkami moŜna   zorganizować wiele atrakcyjnych 
zajęć, które  zainteresują dzieci i  młodzieŜ.    

Marcin Letkiewicz 

 

Wyniki wakacyjnych turniejów tenisa stołowego: 
 

Turniej I  z 11 lipca. 
1 miejsce Daniel Karolak 
2 miejsce Jakub Kuran 

3 miejsce Sebastian Wojtczak 

Turniej II  z 25 lipca. 
1 miejsce Radosław Kopczak 

2 miejsce Łukasz KsiąŜek 
3 miejsce Sebastian Wojtczak 

 
 
 

 
 
 

Dyrekcja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dziękuje Ryszardowi  Stusińskiemu za pomoc 
w przeprowadzeniu turniejów  tenisa stołowego  rozegranych w ramach  zajęć „Lata w 

Mieście 2001”. 
 

Dyrekcja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dziękuje opiekunom  Świetlicy  Integracyjnej 
za pomoc  w organizacji  Zabawy Plastycznej Malowanie na Płótnie pt. „Moje miasto, moja 

wieś, moja okolica”. 
  

  

 
 

Krajobraz po wichurze 
 

Nie wszystkie  drzewa wytrzymały  
wichurę, jaka przyszła  po sierpniowej fali 

upałów. Ta lipa z zabytkowej alei w 
Badowo –Mściskach zatarasowała wiejską 

drogę na długie godziny.

 

Molier w MOK-u 
 
19 lipca  w Mszczonowskim Ośrodku Kultury  w 

ramach Przeglądu Warsztatów Teatralnych Szkoły Aktorskiej 
działającej przy  polskim ośrodku  ASSITEJ, wystawiona 
została sztuka  „Świetoszek” Moliera.  Opiekunami i 
nauczycielami  młodych artystów, którzy zaprezentowali 
podczas przeglądu swe sceniczne umiejętności, są Halina i Jan 
Machulscy. Wstęp na przegląd w MOK-u był darmowy, ale 
niestety nawet mimo takiej zachęty  publiczność nie dopisała. 
Nieliczna widownia składała się głównie z miejscowych 
pasjonatów  teatru, oraz aktorów  grup dramatycznych 
działających przy  MOK-u i gminnych szkołach.  

M.L.  
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TEATRALNE  
ZABAWY 

 

Goście teatralnych zabaw w MOK-u państwo Machulscy 

 

W sobotę 14 lipca w Mszczonowskim Ośrodku Kultury  
bawiono się w teatr i „bawiono się teatrem”. Czytelnicy 
mogą być  nieco zdziwieni tym określeniem, ale to chyba 
właśnie ono najlepiej  oddaje to co działo się w MOK-u 
podczas  Dnia  Zabawy Teatralnej. Nieczęsto udaje się 
podczas takich imprez, zatrzeć granicę sceny. Niemal 
zawsze pozostaje pewien dystans pomiędzy grającymi a 
publicznością. Organizatorom  zabawy udało się jednak 
zmienić ten stan rzeczy. Dzieci przybyłe do ośrodka nie 
tylko  oglądały to co przygotowali dla niej młodzi artyści, 
ale takŜe same stawały się aktorami. Do odegrania scenki, 

w której komar oświadcza się przepięknej muszce, dzieci 
wprost wbiegały na scenę. Nikogo teŜ  nie trzeba było zbyt 
długo zachęcać, aby wspólnie z aktorami grupy Kleksik  
odśpiewał  przebój imprezy- piosenkę URSZULI – pt.  
„Konik na biegunach”. Dzieci bardzo Ŝywo reagowały 
takŜe podczas oglądania   wyreŜyserowanych  przez panią 
GraŜynę Pływaczewską przedstawień- „W sprawie 
ogłoszenia”, „OSIOŁ” i „Bajka o Złotej Rybce”. 
Poczynaniom mszczonowskiej młodzieŜy, a takŜe temu co 
zaprezentowali  na scenie artyści z grupy Kleksik z SP w 
Lutkówce, oraz zespołu SKORPION z MOK-u przyglądali 
się  Halina i Jan Machulscy. Goście odpowiadali później 
na  pytania dotyczące pracy scenicznej oraz tego jak działa 
prowadzona obecnie przez nich szkoła aktorska. Na 
zakończenie  spotkania wystąpił zespół  prowadzony przez 
państwa Machulskich.  Uczniowie sztuki aktorskiej 
zaprezentowali  publiczności etiudę „Poznaj  siebie, a 
poznasz świat”.  JakŜe jednak róŜnił się ich występ od tego 
co  przez blisko dwie godziny  pokazywali aktorzy z 
lutkówieckiego Kleksika i mszczonowskiego Skorpiona. 
Podopieczni państwa Machulskich odbyli po prostu 
kolejny egzamin, w którym  musieli się  sprawdzić  przed 
swymi nauczycielami, natomiast  artyści z gminy 
Mszczonów pozbawieni tremy i przesadnej powagi bawili  
się słowem, gestem i kontaktem z publicznością. MoŜe  
jeszcze ich kunszt aktorski wymaga specjalnej obróbki i 
stosownego ukierunkowania, ale z pewnością  nie brak im 
poczucia humoru, pewności siebie i scenicznego  luzu,  
jakiego uczyć  się od nich powinni  nawet zawodowi 
aktorzy. 

M.L.

 

Moja okolica na płótnie 
 

W połowie lipca  w Mszczonwskim Ośrodku 
Kultury w ramach  zajęć wakacyjnych przeprowadzona 
została  Zabawa Plastyczna dla MłodzieŜy. Jej uczestnicy  
malowali na płótnie prace pt.- Moje miasto, moja wieś, 
moja okolica. W  zajęciach uczestniczyła liczna grupa 
dzieci i młodzieŜy, wśród której znaleźli się   takŜe  
podopieczni  mszczonowskiej świetlicy integracyjnej. 
Wspólne malowanie w niczym nie przypominało konkursu. 
Nikt tu ze sobą nie rywalizował, a wręcz przeciwnie. 
MłodzieŜ pomagała sobie, podpowiadała,  doradzała jakiej 
barwy uŜyć- słowem  naprawdę bawiła się tworząc  
przepiękne prace.  Obrazy powstałe  w MOK-u zawisnąć 
mają w przyszłości w jednej z  mszczonowskich szkół. 
Bardzo barwne,  duŜe  płótna o wymiarach  2x1.5 m., będą 
na pewno  wspaniałą ozdobą  szkolnego hallu. 

/pio/ 
  

Obok prezentujemy  prace  powstałe podczas Dnia Zabawy 
Teatralnej. 

 Praca Dominiki Naziębło i Katarzyny Krześniak 
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Praca Agnieszki i Magdy Majewskich, Pauliny Tylkowskiej 

oraz Oli Karolak 
Praca -Angeliki Gargol, Tomasza Karasiewicza, Dariusza 

Karolaka, Karoliny Tylkowskiej i Kuby Tylkowskiego 

  
Praca Ani Badowskiej, Ewy Kostrzewy i Marleny 

Szadkowskiej 
Praca Magdy Tomaszewskiej, Kai Rutkowskiej i Agnieszki 

Stan 
 

Wakacyjny Turniej Piłkarskich Pi ątek – Radziejowice 2001 

Zwycięski ADAMÓW II  
 

 
Przez cały sierpień w gminie Radziejowice 

rozgrywany był  Wakacyjny Turniej Piłkarskich Piątek. Jego 
organizatorem była Rada Gminna LZS. Udział  w 
rozgrywkach wzięło sześć druŜyn- reprezentujących – 
Radziejowice, Kuklówkę, Krze, Adamów i  Budy 
Józefowskie. Gminne rozgrywki   składały się z rundy 
wstępnej, podczas której odbyły się  cztery niezaleŜne turnieje 
prowadzone  na zasadzie spotkań „kaŜdy z kaŜdym” i  rundy 
finałowej,  podczas której systemem pucharowym ustalono 
zwycięzcę  całych zawodów. Układ pary w grupach  rundy 
finałowej był ustalony  dzięki wynikom osiągniętym w 
rundzie wstępnej.   

Wakacyjne turnieje w gminie Radziejowice stały się  
juŜ tradycją i zawsze wzbudzają duŜe zainteresowanie wśród  
mieszkańców. Tak teŜ stało się i tym razem  w ostatnia 
niedzielę sierpnia  boisko szkolne w Kulklówce zaroiło się  od 
zawodników  i kibiców.  Wszyscy  byli ciekawi komu 
przypadnie  

 
tegoroczny laur zwycięzcy. Organizator Turnieju 

Dariusz Koziarski do końca nie był pewny wyników  
rywalizacji. DruŜyny prezentowały wyrównany poziom i  
trudno było wcześniej typować kolejność miejsc. Po rundzie 
wstępnej klasyfikacja przedstawiała się następująco- Mapety 
Budy Józefowskie, Adamów II, Adamów I, Koinonia 
Kuklówka, Krze i Pokemony Radziejowice.  Końcowy turniej  
przyniósł całkowite przetasowanie  kolejności. Turniej wygrał 
Adamów II, drugie miejsce zajęła Koinonia Kuklówka, zaś 
dopiero na trzeciej pozycji  uplasowały  się  Mapety Budy 
Józefowskie. Następne miejsca przypadły – Pokemonom 
Radziejowice, Adamowowi I i ostatnie Krzom.  
Puchar dla  zwycięzców, oraz dyplomy za uczestnictwo i 
upominki dla pokonanych wręczyła wójt gminy Radziejowice 
Anna Majchrzak. 

M.L. 
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TERMINARZ ROZGRYWEK KLASY OKR ĘGOWEJ SENIORÓW- GRUPA PŁOCKA  
RUNDA JESIENNA SEZONU 2001/2002 

 
Termin IV- 09.09.01r. godz. ll.oo             
 Wisła - Relax                   
Skra   - Orzeł S. 8.09.01r g.l7.00 
Ciółkowo  - Świt  
Orzeł G. - Mazur  
Unia  - Wicher  
śyrardowianka  - Amator  
Mszczonowianka - Orkan-Peklimar 
Termin V - l6.09.01r godz. ll.oo 
Relax- Orkan-Peklimar 
Amator - Mszczonowianka-Keramzyt 
Wicher -śyrardowianka 
Mazur  - Unia 
Świt - Orzeł G. 
Orzeł S.  - Ciółkowo l5.09.01r g. 17.00 
Wisła  - Skra  
Termin VI - 23.09.0lr 
godz. ll.oo 
Skra  - Relax  
Ciólkowo  - Wisła  
Orzeł G. - Orzeł S.  
Unia   - Świt  
śyrardowianka - Mazur  
Mszczonowianka- Wicher  
Orkan-Peklimar- Amator 
Termin VII- 30.09.0Ir godz. ll.oo 
Relax  - Amator 
Wicher- Orkan-Peklimar 
Mazur  - Mszczonowianka-Keramzyt 

Świt  - śyrardowianka 
Orzeł S. - Unia 
Wisła  - Orzeł G. 
Skra  - Ciółkowo 
Termin VIII- 07.10.01r godz. ll.oo  
Ciółkowo - Relax  
Orzeł G.   - Skra  
Unia  - Wisła  
śyrardowianka  - Orzeł S. 06.10.01r 
g.l4.00 
Mszczonowianka -Świt   06.10.0lrg.l4.00 
 Orkan-Peklimar - Mazur  
Amator - Wicher 
Termin IX- 14.10.01r godz. ll.oo 
Relax  - Wicher 
Mazur- Amator 
Świt  Orkan-Peklimar 
Orzeł S. - Mszczonowianka-Keramzyt 
13.10.01rg.l3.00 
Wisła- śyrardowianka 
Skra - Unia 
Ciółkowo  - Orzeł G. 
Termin X-21.10.01r godz. ll.oo 
Orzeł G.-  Relax 
Unia - Ciółkowo 
śyrardowianka -Skra 20.10.01rg.l2.00 
Mszczonowianka - Wisła 20.10.01r g.l2.00 
Orkan-Peklimar - Orzeł S. 
Amator - Świt 

Wicher - Mazur 
Termin XI- 28.10.01r godz. ll.oo 
Relax - Mazur 
Świt  - Wicher 
Orzeł S- Amator 
Wisła  - Orkan-Peklimar 
Skra - Mszczonowianka-Keramzyt 
27.10.01r g. 12.00 
Ciółkowo- śyrardowianka   
27.10.01rg.l2.00 
Orzeł G. - Unia 
Termin XII - 04.11.01r godz. ll.oo 
Unia - Relax 
śyrardowianka -Orzeł G. 3.11.01rg.l2.00 
Mszczonowianka  - Ciółkowo 3.11.01r 
g.l2 
Orkan-Peklimar - Skra 
Amator - Wisła 
Wicher - Orzeł S. 
Mazur - Świt 
Termin XIII - 11.11.01 r godz. ll.oo 
Relax - Świt 
Orzeł S. - Mazur 
Wisła  - Wicher 
Skra  - Amator 
Ciółkowo - Orkan-Peklimar 
Orzeł G.- Mszczonowianka-Keramzyt 
l0.11.01r g.l2.00 
Unia  - śyrardowianka 10.11.01rg.l2.00 

Mszczonowianka w Zimnej Wodzie 
 

36-osobowa grupa piłkarzy Klubu Sportowego 
Mszczonowianka  w dniach od 31 lipca do 10 sierpnia  wzięła 
udział w zgrupowaniu kondycyjnym. Młodzi sportowcy przez 
dziesięć dni  przebywali  w miejscowości  Zimna Woda koło  
Łukowa.   Trampkarze, juniorzy i seniorzy Mszczonowianki 

trenowali  podczas obozu pod okiem swych trenerów-
Zbigniewa Cytryniaka i Kamila Sochy.  Letni wypoczynek 
połączony z tęgą zaprawą kondycyjną  pozwolił 
mszczonowskim  piłkarzom  zebrać siły przed rozpoczęciem 
sezonu.  

M.L.

 

Lato w hali 
 

  
Bardzo atrakcyjny był tegoroczny program LATA na 
SPORTOWO zorganizowanego przez mszczonowski  
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przez cały sierpień   w godzinach  
od 9.00 do 14.00 w hali OSiR-u odbywały się   rozgrywki  w 
grach  zespołowych  i inne zajęcia sportowe pod okiem 

instruktorów. Natomiast  w kaŜdy piątek  na podsumowanie 
tygodnia   rozgrywany był    turniej w  wybranej  dyscyplinie.  
MłodzieŜ rywalizowała ze sobą w: piłce siatkowej,  tenisie 
stołowym oraz piłce noŜnej /wyniki poszczególnych turniejów 
publikujemy poniŜej/.
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Dyrektor OSiR-u  Krzysztof Brzóska  jest zadowolony  z 
uczestnictwa młodzieŜy w programie LATA na SPORTOWO, 
wprawdzie jak  zaznacza na początku frekwencja na zajęciach 
nie była najlepsza, ale  końcówka  miesiąca  wyglądała juŜ 

zupełnie inaczej.  Młodzi sportowcy dzięki moŜliwości 
nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń hali bardzo 
aktywnie spędzali nawet deszczowe dni wakacji.  
M.L.

 

 
Wyniki  Turniejów Wakacyjnych Odbytych w hali OSIR-u: 

 
Turniej Tenisa Stołowego - 10.08.2001 r. 

 
 W turnieju tym uczestniczyło 30 osób z Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Zawodnicy podzieleni 
zostali na dwie grupy , gdzie rozgrywali mecze systemem 
kaŜdy z kaŜdym , a końcowe rezultaty przedstawiały się 
następująco: 
 

 Grupa A – Gimnazjum 
- I miejsce Tomasz Bińkowski  
- II miejsce Damian Karolak  
- III miejsce Daniel Sas  
-  

Grupa B – Szkoła Podstawowa  
- I miejsce Rafał Kalisiewicz  
- II miejsce Piotr Adamczyk  
- III miejsce Tomasz Skórzyński  

 
 

Nagrodami w turnieju były pamiątkowe dyplomy oraz 
rakietki do tenisa stołowego dla zwycięzców poszczególnych 
grup.  
 

Turniej   Piłki NoŜnej -17.08.2001  
 
W turnieju tym brało udział 5 druŜyn.. W meczu finałowym 
spotkały się następujące druŜyny w składzie: 
 
DruŜyna BORUSSIA 

1. Dariusz KsiąŜek  
2. Michał Krawczyk  
3. Damian Karolak  
4. Tomasz Skórzyński  

5. Rafał Kalisiewicz  
6. Paweł Brzózka  

 
DruŜyna APACZE 

1. Sebastian Trójkowski  
2. Mirosław Walczak  
3. Daniel Sas  
4. Wiktor Koperski  
5. Wojciech Sielski  
6. Paweł Sas  

 
 
W rezultacie wygrała druŜyna APACZE wynikiem 9:8 
DruŜyna zwycięska otrzymała piłkę do gry w piłkę noŜną oraz 
pamiątkowy dyplom.  
 

Turniej siatkówki –31.09.2001r.  
 
W turnieju wzięły  udział cztery druŜyny. W meczu 
finałowym spotkały się ze sobą druŜyny  - Gladiatorzy i Beat. 
ZwycięŜyli Gladiatorzy wynikiem 2:1. Końcowa klasyfikacja 
turnieju była następująca: 
1 miejsce- Gladiatorzy  
skład druŜyny: Kamil śelazo, Artur Szwagrzyk, Bartłomiej 
Karliński, Tomasz Bińkowski, Paweł Miszczak, Krzysztof 
Świderek. 
2.m. Beat  
3.m. Pogoń Bydło 
4.m. Amazonki  
 

Zwycięska  druŜyna otrzymała w nagrodę prawo 
nieodpłatnego skorzystania z sauny. 

 

 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie składa serdeczne 
podziękowanie swym byłym członkom: 

• nadkom. Andrzejowi  Balcerskiemu, 
• Tadeuszowi Staszewskiemu, 
• Andrzejowi Janiakowi  i  
• Januszowi Bieńkowskiemu   

za działalność na rzecz komisji  i  trud włoŜony w pracę profilaktyczną na terenie gminy Mszczonów.  
Sekretarz GKRPA  

Barbara  Ciszewska 
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Ciąg dalszy listy z poprzedniego numeru: 
 
KRYSTIAN SMOGUR  ROGOśNO WLKP. 

RADZIEJOWICE UL.SŁONECZNA 3  

NAUCZYCIELE I DZIECI 
PUBL.GIMNAZJUM    GRÓJEC 

AGNIESZKA WASILEWSKA   WARSZAWA 

FELICJA  ŚPIEWAK  ŁAZISKA GÓRNE 

WALĘCZAK  KRZYSZTOF   MILANÓWEK 

‘GRN’INTROLIGATORNIA   POZNAŃ 

DOMI-POL SP.ZOO.  WARSZAWA 

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI 
ROŚLIN  BLONIE 

PAWEŁ  ROMAN  WARSZAWA 

KAROLINA  CHRZĄTEK   WARSZAWA 

ZAWITOWSKA  KRYSTYNA  WARSZAWA 

ANNA  HNATYSZAK   PRUSZKÓW 

MONIKA  MICHALOWSKA  WARSZAWA 

TURCZAK  ARTUR  KROSNO 

OSTROWSKA  ELśBIETA   śYRARDOW 

ZAKL.PRZEM.ODZIEś.INTER MODA   
WROCŁAW 

RADOSLAW  WITKOWSKI  OŁAWA 

PACHOLCZYK MICHAŁ  ŁÓDZ 

DUCAT SP.ZOO.  LUBLIN 

MARIA  BLEDOWSKA   WAESZAWA 

BIURO DORADZTWA GOSPOD.MARIA 
CHRABER  CZĘSTOCHOWA 

ANDRZEJ KONKOŁOWICZ   POZNAŃ 

BOGUCKA MAGDALENA  WARSZAWA 

MAREK KUPIŃSKI  DZIERśANÓW 

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT 
M.GDYNIA-OPOLE 

MICHAŁKIEWICZ ELśBIETA   SZCZECIN 

JOANNA  ERNEST    MSZCZONÓW 

STEFANOWSKI  RYSZARD    
MSZCZONÓW 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODST.NR.1   
śYRARDÓW 

LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE    
PUSZCZA  MARIAŃSKA 

PARAFIA  ŚW.STEFANA    WARSZAWA 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE Z 
KOŚCIOŁA ŚW.PIORRA I PAWLA SKUŁY 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIUŁ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
śYRARDÓW 

JUSTYNA  GEPCHART   MSZCZONÓW 

WIOLETA  OLCZAK     DŁUGOWIZNA 

ARENDARCZYK  ROBERT    MSZCZONÓW 

FIRMA  DRUK   MSZCZONÓW 

KS. PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIUŁ 
PW. ŚW. JAKUBA  SKIERNIEWICE 

WIESŁAW I HALINA LASSOTA   
RADZIEJOWICE 

PRACOWNICY BPR INWESTPROJEKT  
DĄBROWA GÓRNICZA 

DZIEWCZĘTA Z GIMNAZJUM   OSUCHÓW        

KL.III PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA  OSUCHÓW 

MARIA ZAGROJEK   śYRARDÓW 

TERESA  KIEŁBIK  MILANÓWEK 

SZKOŁA PODSTAWOWA  TUROWA 
WOLA 

ANNA JAROSZ    śYRARDÓW 

MORENA  MOSINA 

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KASZUB 
CHARZYKOWY 

WPŁATA 

OPTYKON  TCZEW 

SKIERGAZ  SKIERNIEWICE 

POTASZNIK   WARSZAWA 

TOMASZ JĘDRYSZCZAK  CZĘSTOCHOWA 

HOTEL śUŁAWY   ELBLĄG 

FPH POŁONINY  RZESZÓW 

ADIUTOR  WARSZAWA 

MAŁGORZATA PIEKARSKA  WROCŁAW 

WIESŁAWA KRAŚNICKA  KRASNYSTAW 

RAFAŁ ŚLIWIŃSKI  LUBLINIEC 

ANNA I JANUSZ  KRUK     PUŁAWY 

PPHU POLMAX  CZĘSTOCHOWA 

PC BEST   SZCZECIN 

PRZEMYSŁAW NIKEL BIELSKO-BIALA 

MACIEJ  PALUSZKIEWICZ   PIŁA 

MIROSLAW BIELIŃSKI   GDYNIA 

KUHNE UND NAGEL SP.ZOO. GĄDKI 
K/POZNANIA 

BH KARTA  KOMORÓW 

HUDRO-INSTAL HURT DEDAL  KAMIEŃ 
POM. 

RED TIGER   POZNOŃ 

MICHAŁ I MAŁGORZATA KU Ś    
WARSZAWA        

ANNA GRABIŃSKA  WAŁCZ 

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO   
BOGATYNIA 

NATALIA  KRZECZKOWSKA    GDAŃSK 

JOANNA HAŁUSZCZAK  RESKO 

PAWEŁ  POLLAK   WROCLAW 

BOLESLAW LUBECKI  KRAKOW 

JAN KRZYLAK  UJANOWICE 

HOTEL NEPTUN ŁEBA 

TOMASZ  BERŁA  MYSZKOW 

HANNA  ŁOJSZCZYK  śYRARDOW 

TADEUSZ WALIGÓR   WĘGIERSKA 
GÓRKA 

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 
GOWARCZÓW 

MARIA  PRUS 

DANUTA SITKIEWICZ   GDAŃSK 

ELIZA  BEDNARCZYK  MILANÓWEK 

ALINA  CHMURA    MILANÓWEK 

PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIUŁ  
JESIONKA   WISKITKI 

ELśBIETA UNGER   WARSZAWA 

MAŁGORZATA HERDZIK   STALOWA 
WOLA 

GRONO PROFESORÓW WRAZ Z 
UCZNIAMI LO   MSZCZONÓW 

MARIA SZCZĘSNA  BEŁCHATÓW 

ANTONINA SZULC   TORUŃ 

KS.PROBOSZCZ I PARAFIANIE KOŚCIUŁ 
ŚW.JANA   REMBERTÓW 

URSZULA SMOLICKA 

JUVENTUR  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

WALDEMAR  JABŁOŃSKI  ŁÓDZ 

Redakcja MERKURIUSZA jako współorganizator  prowadzonej w ubiegłym roku akcji „Nie pozwól mi 
odejść” zgodnie z powziętymi wcześniej zobowiązaniami publikuje cd. listy ofiarodawców, którzy wsparli  

wysiłki   
 

ś.p. Liliany Tomaszewskiej  
 

i jej rodziny w zbiórce funduszy na przeszczep szpiku kostnego.  
 

Lista ta zawiera  nazwiska oraz nazwy firm i instytucji, które dokonały za pośrednictwem przelewów lub w inny 
udokumentowany sposób wpłat na konto Fundacji  Urszuli Jaworskiej. Jednocześnie w imieniu organizatorów akcji   jeszcze 

raz składamy  serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wpłacali pieniądze podczas zbiórek publicznych, tym którzy 
skorzystali  z moŜliwości okazania swej pomocy za pośrednictwem  płatnego  numeru telefonicznego, a takŜe tym wszystkim, 
którzy z powodów technicznych /m.in. takich jak brak na czas dostarczonych potwierdzeń wpłaty/  nie zostali wymienieni na  

poniŜszej liście. 
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SAMORZĄD SZKOLNY ZESPUŁ SZKÓŁ 
ROLNICZYCH   MSZCZONÓW 

JANINA FOKS   śYRARDÓW 

WPLATA 

WPŁATA 

WPŁATA 

RUEBENBAUER IZABELA I JACEK  
GŁOCHÓW 

BEATA DURCZEWSKA  SZCZYKOWO 

MONIKA DZIADKOWIC   WROCŁAW 

JAN PORĘBSKI   LIBERTÓW 

ELśBIETA KUśMIŃSKA 

A.ZGIERSKA    BIELSKO-BIAŁA 

ZBIGNIEW STASZOWSK  KATOWICE 

PAXER   OLSZTYN PODGÓRSKA IRENA  
WARSZAWA 

AGNIESZKA ZMIENIECKA  KOŃSKIE 

M.P.E.C.CIEPŁO   SKOCZÓW 

OLESZKIEWICZ  MAŁGORZATA  BYTOM 

INSTAL   WARSZAWA 

JOANNA  MEYER WARSZAWA 

MARZENA SIEK KONRAD SIEK   
BEŁCHATÓW 

MROZOWSKI  ZDZISŁAW  SZCZECIN 

SZLAGOWSKA  MAGDALENA  GDYNIA 

PIASECKI MARCIN,PIASECKA WIOLETTA  
GDAŃSK 

TOMASZ  CHOMKO  WARSZAWA 

JANIAK  HALINA   OśARÓW MAZ. 

MURZYN  ADAM 

ŁUKASIEWICZ-LEBIEDZIŃSKA  
BARBARA  GRODZISK MAZ. 

POLOPREN  ZGIERZ 

GBUREK MAŁGORZATA  MONIKA 

SPOŁEM PSS  NOWY TARK 

JANUSZ CZAJA   WARSZAWA 

STEFANIA TOPOLSKA   KOWIESY 

WPŁATA MILANÓWEK   

BOśENA KOŁUSKA 

PIOTR JANUS   KIELCE 

KRZYSZTOF DERKOWSKI    BIAŁYSTOK 

ROBERT PERCZEK   BĘDZIN 

L.O   PUSZCZA MARIAŃSKA 

DARIUSZ GUGAŁA   BYDGOSZCZ 

AGNIESZKA PIĘTKA  KORYTÓW 

AGNIESZKA MUZYKIEWICZ   
WARSZAWA  

WŁADYSŁAW  SKRZYPEK   WARSZAWA 

PRZEMYSŁAW BAC   śARY 

RÓśA JUSZCZYŃSKA   SOPOT 

FORUM SP. Z O.O   WARSZAWA 

DROG POL   GDAŃSK 

MIROSŁWA PIOTROWSKI    
CZĘSTOCHOWA 

KRYSTYNA WOJCIECHOWSKA   
KATOWICE 

MAŁGORZATA WITKOWSKA   
BYDGOSZCZ 

WACŁAW STROJECKI   GOSTYNIN 

ALEKSANDER  MACIĄG   GDAŃSK 

ANNA PORĘBSKA   JAZGARZEW 

BEATA WRÓBEL     KRAKÓW 

JANUSZ LENKIEWICZ 

ROBERT KASZA   SOKOLNIKI 

EWA MARKOWICZ    

MICHAŁ  ZEMBOWICZ 

KS. MICHAŁ KOTOWSKI   KONSTANCIN  
JEZIORNA 

MARIA WALCZAK   POZNAŃ 

PAWEŁ GŁOWACKI   POZNAŃ 

KRZYSZTOF ROSENKIEWICZ  BARLINEK 

MAREK BARAŃSKI    SZCZECIN 

ZOFIA KRUKOWSKA   MSZCZONÓW 

BOVIN SP. Z O. O    GDYNIA 

INPOL KRAK    TARNOWSKIE GÓRY 

WACŁAW SZELĄG    GLIWICE 

BOGUSŁAW ADO   WARSZAWA 

WARSZAWSKI RYNEK ROLNO 
SPOśYWCZY    OśARÓW  MAZOWIECKI 

HORTON INTERNATIONAL   WARSZAWA 

KATARZYNA MAJCHRZAK    
BYDGOSZCZ 

MPO    JAWORZNO 

INSTYTUT PSYCHITRII I NEUROLOGII    
WARSZAWA 

M. NOWAK   SULEJÓWEK  

TATIANA Z PRZYJACIÓŁMI       

PAWEŁ KULIKOWSKI    SOPOT 

AGNIESZKA  WASIK    CZĘSTOCHOWA 

WIOLETA MICHALIK     ŁÓDŹ 

JANINA SKARśYŃSKA 

WOJCIECH LATEK   PIASECZNO 

ALEKSANDER   MARKIEWICZ   
MILANÓWEK 

MIROSŁWA I PAWEŁ  NOWAK    
RADZIEJOWICE 

HANNA WILCZEK   WARSZAWA 

ROBERT KACPERSKI    WARSZAWA 

EWA NOWACKA    PIASECZNO 

GABRIELA NOWK TUREK   SOSNOWIEC 

DARIUSZ GRELOFT 

JAN SZYBKO LESNA 

BEATA ANDRUSZKIEWICZ   WARSZAWA 

AGNIESZKA UMIŃSKA   WARSZAWA 

MAGDALENA BATOR   KRAKÓW 

ANNA WYSZOGRODZKA  JASIŃSKA   
PŁOCK 

MAŁGORZATA RECHUL    JAWORZNO 

DANUTA MADEJSKA WRÓBEL   LUBLIN 

B. ŚWIERCZEK   RUDNIKI 

JOLANTA HALAT    PRZEMYŚL 

IWONA SZYSZKO   WARSZAWA 

EDWARD DROZDEK   CZĘSTOCHOWA 

APEX LAND   RAMSOWO 

MARCIN POLAŃSKI 

EWA MIRGOS   MSZCZONÓW 

M.P.K.IM.     SŁAWNO 

O.P.GEODEZYJNO-KARTGRAFICZNE    
ŁÓDŹ 

M.P. GEODEZYJNE   ŁÓDŹ 

POM EKO   SZCZECINEK 

DZIUDA EDYTA  DĘBNO 

ELśBIETA I ANDRZEJ KRAWCZYŃSKI  
WARSZAWA 

JACEK RAUK  ZAWIERCIE 

KRZYSZTOF HALABURDA POZNAŃ 

MIROSŁAW SZULC NOWA WIWŚ  
LĘBORSKA 

PP PORTY  LOTNICZE      WARSZAWA 

MAREKADAMIAK  FRANCJA 

MONIKA I ARTUR DZWONEK  
RYDUŁTOWY 

KRYSTYNA KORPIESZCZUK  
CHOROSZCZ 

M. I A. MICHNIEWICZOWIE   LUBLIN 

BOGUMILA TROJANCZYK  śABIA WOLA 

KRZYSZTOF PATKOWSKI  POZNAŃ 

ANNA BIERZYŃSKA   MICHAŁOWICE 

ANETA KRYGIELSKA  WARSZAWA 

MAGDA RANKOWSKA  śYRARDÓW 

BOśENA I BOGUSŁAW RZEMKOWSCY  
WARSZAWA 

TERESA MISKA  MILANÓWEK 

HANDEL OBWOśNY HURT DETAL 

MAŁGORZATA PAWLICKA 

AGATA KORDA STARGARD 
SZCZECIŃSKI 

PAWEŁ WIŚNIEWSKI  WARSZAWA 

JOANNA  FRANKOWSKA  śYRARDÓW 

KLEMENS RADZIKOWSKI  SIEDLCE 

ZOFIA TOBIARZ  JEDLIŃSKA 

BOLESŁAW WACIŃSKI  WARSZAWA 

IZABELA I GRZEGORZ GRYCZNKO  
SZCZECIN 

ANNA PLATEK NAWROCKA  SZCZECIN 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEI 
ŁUKASZ KOPERSK MSZCZONÓW 

WOJCIECH JEDLIKOWSKI  POZNAŃ 

ELśBIETA GAWAŁEK  POZNAŃ 

MAJA MELANIUK  WARSZAWA 

ALEKSANDRA  DANIŁOWICZ 

TERESA TESSA  ŁOCHOWO 

ELIZA MILCARZ  ŁÓDŹ 

NADLEŚNICTWO  NOWY TARG 

EWA KEMPA  WARSZAWA 

BANK SPÓŁDZIELCZY  WISZNICE 

BANK SPÓŁDZIELCZY  KONIECPOL 

KATARZYNA  BIELECKA  PIASECZNO 

DUDEK PIOTR I BARBARA  BIELSKO 
BIAŁA 

KATARZYNA NOWAK  CZĘSTOCHOWA 

KAROL  SEP 

WPLATA 

REMISZEWSKA MARIA  GORZÓW WLKP. 

ADAM ZAJĄC  LUBLIN 

NADLEŚNICTWO   LUBIN 

JOLANTA KRAIŃSKA  MILANÓWEK 

JUSTYNA ŚMIAŁEK  MYSŁAKÓW 

MARTYNA TANIGUCKA  WARSZAWA 

JAROSŁAW KOPER   SKIERNIEWICE 

GRONO  PROFESOROW I UCZNIÓW LO   
MSZCZONÓW 

GRAśYNA  STOLAREK   BŁĘDÓW 

BOśENA SKURA  NOWA  DĘBA 

ALICJA  BEDNARZ  WARSZAWA 

MAREK WILKAN 

BARTŁOMIEJ  MICZULSKI  LUBLIN 

AGNIESZKA  GRABIEC   MSZCZONÓW 

MARIA  PRUSINOWSKA  MSZCZONÓW 

IRENA  TOMASZEWSKA  WARSZAWA 

B. KARWOWSKA  WARSZAWA 

EWA  JACKOWSKA  MSZCZONÓW 
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PARAFIANIE Z KOŚCIOŁA CYRYLA I 
METODEGO  śYRARDÓW 

ANNA  SOBIERAJSKA 

JAN  LUTOSTAŃSKI  WARSZAWA 

RAFAŁ  KOCHANOWICZ  KLICZE 

EWA  CHOJECKA  GDYNIA 

MAŁGORZATA  DOBROWOLSKA   
PRUSZKÓW 

IWONA  SADOWSKA  WARSZAWA 

MIEJSKIE PRZED. ENERTETYKI CIEPLNEJ  
WROCŁAW 

ADAM  BEDNARZ   WARSZAWA 

TAGRA  MATRIX  POZNAŃ 

STACJA  PALIW   śYRARDÓW 

ENERGETYKA  CIEPLNA  IŁAWA 

EDYTA  ZAWADOWICZ  SOSNOWIEC 

STANISŁAW  WIECHOWSKI   
MSZCZONÓW 

AGNIESZKA  IGLIŃSKA  POZNAŃ 

TOMASZ  DĘBKOWSKI  PIOTRÓWEK 
MAŁY 

ANNA  KOTUŁA  BOBRZESZÓW 

MARIUSZ ARAMOTOWSKI   EŁK 

BARBARA  RADZIWON  GRZEBIENIE 

SABINA SKAWCZYŃSKA  
CZĘSTOCHOWA  

JADWIGA BANDURSKA  BIAŁYSTOK  

REMIGIUSZ DOLATA  NOWA SÓL 

PIOTR BALIŃSKI  NAGŁOWICE 

MARIA PASZCZEŁKO  GLIWICE  

MAŁGORZATA KOCHANY  WROCŁAW 

BARBARA ZAWADZKA  ZIELONA GÓRA  

WPŁATA  POZNAŃ  

ELśBIETA  MARCZAK  PŁOCK   

INTER DIAMENT  GRODZISK MAZ. 

MZ COMPUTING  SULWJÓWEK 

INTER DIAMENT  BIS  GRODZISK MAZ. 

POLMASS  BYDGOSZCZ 

EDYTA GRZEGORZ OŚIŃSCY  
PRZESNYSZ  

BOGUSŁAW DASBIREK   KRAKÓW  

MAREK SEKRETNY   KOMORÓW  

ANNA BRZEZIŃSKA  KRAKÓW  

BIURO INśYNIERSKIE  DELTA ADAM   
PRZEMYŚL  

ADAM KU ŚO  WROCŁAW 

MENICA PAŃSTWOWA  WARSZAWA  

SZEWCZYK PIOTR  POZNAŃ 

ARTUR SOKOŁOWSKI AGNIESZKA 
SOKOŁOWSKA  OTWOCK  

DARIUSZ SAZAR  BIAŁYSTOK  

MAREK BZURA  WARSZAWA  

PIOTR WYZDAŁA  ŁOMIANKI  

ALEKSANDRA GOLIK  OTWOCK  

PARAFIA RZYM-KAT. ŚW. JANA 
CHRZCICIELA  BIELSK DUśY  

PARAFIA NMP MATKI MIŁO ŚERDZIA  
WARSZAWA  

BARBARA ANDRES  WARSZAWA  

BORZENA GALECKA   WARSZAWA  

SEKCJA PASAśERSKA  SKIERNIEWICE  

STANISŁAW JACKOWSKI  POLICE  

BOGUSŁAWA ORLIŃSKA  GIśYCE  

WŁADYSŁAW STAWIARSKI  KRAKÓW 

WIESŁAW SZYMLA  OLSZTYN  

ROBERT NABOśNY  WROCŁAW  

ZESPÓŁ SZKÓŁ MILANÓWEK  

ELśBIETA KRUK   WARSZAWA   

MIROSŁAW URBAŃSKI  WARSZAWA  

WŁODZIMIEś TOLAK  RASZYN  

PAWEŁ HIDUPKA  KRAKÓW   

ELśBIETA DEBEŁEK   SZELĄGOWSKA 
ZIELONKA 

KOPALNIA I ZAKŁAD WZBOGACANIA 
KWARCU   BUKOWA GÓRA 

ZAKŁAD POGRZEBOWY I KWIATY       
ŁOWICZ   

DANUTA I RYSZARD BESZTERDA   
BRZEŹNO  

HYDROMEL   KOŃSKIE 

CIĘśKA MARIA   RADZIEJOWICE  

ANNA FARYŚ  WROCŁAW 

JACEK JAROSZ  STRZYśÓW  

SYLWIA TKACZYK  D ĘBE WIELKIE  

MARTA GRZYWACZEWSKA  RADZYŃ 
PODL. 

GEOMEX    KIELCE  

DEKRET  GARWOLIN  

HONORATA CZAJKA   POZNAŃ  

TEN  WARSZAWA 

BARBARA DOLATA  GDYNIA 

MACIEJ PAWLUK    MACIEJOWICE  

PSE ELECTRA   WARSZAWA  

MEBLARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY   
GDYNIA  

PODLASIE SPEDYCJA 
MIĘDZYNARODOWA   WARSZWA 

KAROL ZAKROCZYMSKI   WARSZAWA  

MIROSŁAW SIKORA  KRAKÓW  

AGNIESZKA I MACIEJ 
ANDRZEJCZAKOWIE   POZNAŃ 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA   SIERPC 

METALBUD  ZIELONA GÓRA  

EMILIA KOSTRZEWA   WARSZAWA 

ROBERT TOPORSKI KATARZYNA 
TOPORSKA   WARSZAWA 

KUSZNIERUK BEATA KUSZNIERUK 
MAREK   WARSZAWA  

PPHU ELMASZ   BIAŁYSTOK  

BEATA BIERNACKA   WARSZAWA 

MAŁGORZATA RACHWAŁ  GLIWICE  

MAGDALENA SPERLING     NOWY 
TOMYŚL  

WPŁATA      WARSZWA 

AGNIESZKA I MAREK KAPŁUCHA     
WARSZWA 

ANNA SAJNOG    WARSZAWA 

STOŁÓWKA I BUFET MIN. ROLNICTWA I 
WSI    WARSZAWA 

ELśBIETA PRZYBYLSKA     MILANÓWEK  

TERESA ŚWIĄTKOWSKA  

URSZULA ORŁOWSKA    MSZCZONÓW  

WYDAWNICTWO PHOENIX    WROCŁAW 

ADRIANA KEDLARSKA     WROCŁAW 

ELśBIETA OLSZEWSKA     SZCZECIN  

MARIUSZ ŁUKASIEWICZ   WARSZAWA  

MARCIN KACZOROWSKI     BYDGOSZCZ  

JOANNA SZYDŁOWSKA    BIELSK 

HALINA POKRAS    KRAKÓW 

D.W. JEDLIKOWSCY    KIELCE  

URSZULA JASTRZĘBSKA    KRAKÓW 

B. GAMARCZYK     PRZECISZÓW   

RENATA KROCZAB    BIELSK DUśY  

PARAFIANIE Z KOŚCIOŁA PW. PRZEM. 
PAŃSKIEGO   GRODZISK MAZ. 

KATARZYNA KOCEMBA   śYRARDÓW 

ARTEMEDIUSZ DUŁKO  POZNAŃ  

SPOŁEM PSS STAROGRAD  GDAŃSKI  

M.B.C.  MARIA CZAPIGO WARSZAWA  

FUNDACJA WYDAWNICTWA 
PRUSZYŃSKI WARSZAWA  

KATOWIVCKI PRZETSIĘBIORSTWO 
GEOLOGI KATOWICE   

MAREK WÓJCIK  OSTROWIEC  

MARI SMOLEŃ MILANÓWEK  

MARZENA OLEŚNIAK WARSZAWA  

PRACOWNICY SOSW   JUHY  

DANUTA KAUFF MILANÓWEK  

STANISŁAW GAJDA  KRAJOWICE  

W. GRZEGORZEWSKA  śYRARDÓW  

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
OSUCHÓW  

URZĄD GMINY   RADZIEJOWICE  

TERESA DYGDON  WARSZAWA  

A. D . KĘPA  JÓZEFÓW 

STANISŁAWA SOKOŁOWSKA  
WARSZAWA  

ALEKSANDER LADACHOWSKI  BŁONIE  

PRACOWNICY INCO WERITAS  GÓRA 
KALWARIA  

BIURO RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ 
MILANÓWEK  

FLORA S.C.   PRASZKA  

WPŁATA ŁÓDŹ 

KANCELARIA RADCOWSKA  
WARSZAWA 

ANDRZEJ ADAMOWICZ  ŁOSICE   

MAŁGORZATA HAJDUK  WARSZAWA 

HENRYKA PNIEWSKA  OSUCHÓW  

WPŁATA SZCZECIN  

IRENA WIKTOR BALUKIEWICZ   

J.MARKIEWICZ SOPOT  

DOMINIKA PAUL SOLF   ELBLĄG  

JANUSZ NIERADKA  KRAKÓW 

ANNA BIEL – PEŁKA  KRAKÓW 

ELśBIETA TOPCZEWSKA- KUC  
BIAŁYSTOK   

MARIA MROCZEK  KAMYK  

BEATA RACIBÓRZ 

 TERESA KUKULSKA  ZABRZE  

JERZY ZADROśNY OLSZTYN  

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I 
KANALIZACJI GARWOLIN 

HERBA – SERWIS LEGNICA   

ANNA MICHA  KRAKÓW 

JACEK KWASEK WROCŁAW 

TOWARZYSTWO HANDLOWE 
DRESMARK  WARSZAWA 

KATARZYNA KWIATEK POZNAŃ  

JAROSŁAW KALINOWSKI śYRADÓW 

WIESŁAW DOBROWOLSKI WROCŁAW  

HERBEX  WARSZAWA 
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KATARZYNA I MAREK  SOKOŁOWSCY 
WARSZAWA  

MAŁGORZATA LAVERGNE  
WARSAZAWA 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA  śYWIEC  

KRZYSZTOF SZUDOK  LĘDZINY  

JÓZEF LENARD  KATOWICE  

TOMASZ SZCZEPAŃSKI  MSZCZONÓW  

MONIKA IRYCKA  śYRARDÓW 

URZĄD POCZTOWY SZCZECIN  

PIOTR STĘPNIAK LUBLIN  

ARTUR BILSKI  WARSZAWA 

JACEK BUGAJ  WARSZAWA  

STEFANIA PASTUSZKA  WROCŁAW  

LECH PACAN OPOCZNO 

JAROSŁAW JABŁOŃSKI  PŁOCHOCIN  

ŁUKASZ POLAK  PIŁA  

JAROSŁAW SKOCZYLAS  POZNAŃ  

MARIA WALCZAK  POZNAŃ  

IRENA GRUCA  CZĘSTOCHOWA  

MARTA ZALICKA   WARSZAWA  

STANISŁAW KSIĄśEK  MSZCZONÓW 

JANUSZ WARCHOŁ  RZESZÓW  

DARIUSZ WINIARSKI  GŁUPCZYCE   

MARTA OŁDAKOWSKA  GŁOSKÓW  

ALEKSANDRA PACH  KATOWICE  

PPH EL.EX.S.A.  WROCŁAW  

GEOFIZYKA  KRAKÓW  

ANDRZEJ BUDZISZEWSKI  WARSZAWA  

POLSKA WĘGIERSKA  S.A.  HALDEX  
KATOWICE 

ANNA KARASIMOWICZ   WARSZAWA 

PIORT JASIŃSKI  SZCZECIN   

BEATA KONTOLAK  OLSZTYN  

AGNIESZKA KANIA  WARSZAWA  

K. I  J. JONAKOWIE  WARSZAWA  

ZYGMUNT GUZOWATA   BRODOWE ŁĄKI  

MAŁGORZAT  BURA  WARSZAWA   

BARBARA BILSKA  ZAWIERCIE   

WPŁATA  WARSZAWA  

BOGUSŁAW MAZGAI  KRAKÓW  

USŁUGI KOSMETYCZNE RASZYN  

JAN KUCHARZ  KATOWICE  

MACIEJ  BIEŃKOWSKI  JÓZEF  

ZBIGNIEW MARSKI  WARSZAWA  

IWONA CICHOWSKA  TWARÓG  

ANNA OTCZYK  WARSZAWA  

PRZETSIĘBIORSTWO ROBUT DROGOWO 
– MOSTOWYCH JASŁO  

MAREK WERNER   PRUSZKÓW  

MARIA PACZOS  WARSZAWA  

ROSTISLAV SHVEDOV  WARSZAWA  

PROEXMOY   LUBLIN  

ANNA LEWANDOWSKA  POZNAŃ 

ZAKŁAD CUKIERNICZY SADOWICE   

WYDZIAŁ INFORMATYKI  UM  SZCZECIN  

WPŁATA  WOŁOMIN  

BOśENA  śACZEK   WARSZAWA  

ANDRZEJ ODROWSKI   WARSZAWA  

JOLA GRAśYNA AGA  MAREK  
WARSZAWA  

MPK  ŁÓDŹ 

MAREK KONOPKA DĘBOWICE   

JANUSZ PARDYKA  KURÓW  

RAFAŁ BAŁACHOWICZ   WARSZAWA  

JOLANTA KICZUŁA  RUDNIK  

EWA DśWIERZYŃSKA  WROCŁAW  

MARIANNA KWIATEK   WARSZAWA 

KRZYSZTOF PAWLIKOWSK  WARSZAWA  

BOśENNA RUDKOWSKA PŁOCK 

BARBARA ORŁOWSK  WROCŁAW 

RENATA WIŚNIEWSKA I JACEK 
WIŚNIWEWSKI  SULMIERZ 

LIDIA MACI Ą  KRAKÓW 

EWA ARSZYŃSKA  TORUŃ   

PIOTR BERNARCZYK  WARSZAWA  

WPŁATA BRWINÓW 

AUTO MICHAL  GRÓJEC  

PAWEŁ KĘPCZYŃSKI  PŁOCK  

NADLEŚNICTWO  PARCZEW  

MARIAN OLEANDER  KRAKÓW  

JANUSZ WINOWSKI  KRAKÓW  

BOśENA  MONEJ  PIASTÓW 

KRZYSZTOF BIAŁOWIELSKI   
WARSZAWA 

DANUTA MODELEWSKA  SOCHACZEW  

MYŁEK ZBIGNIWE  DĘBICA  

HELENA KRASOWSKA  WARSZAWA  

JANUSZ  WPŁATA   WARSZAWA  

WPŁATA JANKI WARSZAWA  

BARBARA I ADAM PRZEPAŁOWSCY  
ŁUDŹ  

BARTŁOMIEJ PRZYWARA  KALISZ  

PPHU JELITEX S.C.  CZĘSTOCHOWA  

JACEK RODAK  WARSZAWA  

ROSIKIEWICZ  DANUTA   WARSZAWA  

RUTKOWSKI BOGUSŁAW  GRANOWO 

BALTKAM  SP.Z.O O  WARSZWA  

FUNDACJA BANKU ROZWOJU EXPORTU  
WARSZAWA 

BARBARA PAUL   GRONOWO GÓRNE  

KULIK JADWIGA   WARSZAWA 

PRACOWNICE SOFTBANK 9ZORBA  3000 
WARSZAWA  

FILIP śURAKOWSKI WAŁUBRZYCH  

SYLWIA śEBROWSKA  WARSZAWA  

E. OBIDZIŃSKA  ŁOMIANKI  

WPŁATA   

KRYSTYNA FICNER śYRARDÓW  

WPŁATA  

KRYSTIAN PRZYBULSKI   POZNAŃ  

ANNA JANIUREK  KATOWICE  

WPŁATA  

GIRZEJKOWSK  MARCIN    SZCZECIN 

POLSKI REJESTR STATKÓW   GDAŃSK 

CZEKALA JOANNA  PIOTRKÓW TRYB. 

MOPS – SDS  WALENTYNKA  
SZCZECINEK  

WPŁATA 

JADWIGA CZERNY GRODZISK.MAZ 

DMOCH WIESŁA  PŁOCHOCIN  

ELśBIETA DZIEWULSKA  WARSZAWA  

BOśENA PIECHOCKA  WŁOCŁAWEK  

AREK I AGATA HULT  KOSZALIN  

POLNEX  SP. Z.O O PPH  TORUŃ  

SPOŁEM  BOCHNI POWSZECNA BOCHNIA 

ANNA KWAPISZ   IZABELIN  

JAN BŁASIAK PUŁAWY  

HANNA ZIÓŁKOWSKA   TARCZYN  

IRENA HOROSZKO  KARDYŚ   
WARSZAWA  

BARBARA  KOZŁOWSKA   WARSZAWA  

MIROSŁAWA WIEŃCEK WARSZAW  

AGNIESZKA BAGDZIŁO  MILANÓWEK  

KRZYSZTOF RĘCZYŃSKI  ŁÓDŹ  

WPŁATA  SYCHY LAS  

DANAK ŁÓDŹ  

ELśBIETA PILNER  SZCZECIN  

JOANNA KIEŁPIKOWSKA  BYDGOSZCZ   

PIOTR KRYGIER  GDYNIA  

BANK SPÓŁDZIELCZY  RUTKA TARTAK  

MACIEJ WIŚNIEWSKI WARSZAWA  

ELWIRA  GÓRNA LUBLIN  

ANNA KULETA  PRUSZKÓW 

MARIA JUZEFOWICZ  MILANÓWEK  

GRAśYNA MATEJSZCZYM MIZERÓW  

KRYSTYNA BUDZISZEWSKA  
MILANÓWEK  

PAWEŁ PACHOLCZAK WARSZWA  

HANNA KRUSZEWSKA   WARSZAWA  

ALICJA  WOJNA  KONHAUSEK   KRAKÓW  

MARTA LEMAŃSKA  JAWORZNO  

WŁADYSŁAWA KULCZYCKA  LUBA Ń  

MARIOLA ROZŁECKA  TARNÓW   

SŁAWOMIR  MAŁKA  SKIERNIEWICE  

NADWIŚLAŃSKA SP. WĘGLA  
BRZESZCZE  

HAND-PROT. SP  PRACOWNICY  NOWY 
TARG  

MONTE BIANCO  GDAŃSK  

EMILIA ZADURA GUZIK  

BOśENA BISZTYGA   ŚWIEBODZICE  

GRZEGORZ BORUCKI WARSZAWA  

PAWEŁ TULIŃSKI   WARSZAWA  

RENATA SZPIEGIEL CZĘSTOCHOWA   

DOROTA ZAWADZKA   MOTYCZ  

IWONA KAUśNA  JASIENIEC  

JANINA TUORA   WARSZAWA  

JAMINA KASPRZYK  SKAWIAN  

JANINA GRZEGORZEWSKA  
MICHAŁOWICE  

JACEK BUKAL  RUDA ŚLĄSKA  

ERNEST JEZIOREK   GDAŃSK  

WYGODA  S.C.  RASZYN  

OLECHOWSKI STANISŁAW  
MSZCZONÓW 

HOLONIA  ANDRZEJ  WARSZAWA  

JOANNA CZAśYŃSKA  WARSZAWA   

SKWAREK  MIROSŁAW   WARSZAWA  

MIKOŁAJ  HUBERT  WARSZAWA  

JUSTYNA SZCZANOWICZ  JASTROWICE  

MONIKA WIERZBICKA  WARSZAWA 

RADOSŁAW FIEOLER   POZNAŃ 

JOANNA CHIŃSKA  SZCZECIN  

BORKOWSKI PIOTR  WARSZAWA  

ANNA I STANISŁAW  LEWECY  
WARSZAWA 

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 
WARSZAWA 
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URBAN – METAL SP. Z.O O 
STARACHOWICE  

ELśBIETA OROŁOWSKA  WARSZAWA  

MIECZYSŁAW JĘDRZEJSZCZAK  ŁÓDŹ  

KAROLINA KOBYŁECKA  WARSZAWA  

ALEKSANDRA SZUCHT  ŁÓDŹ   

BARBARA  SIKORSKA  MILANÓWEK  

HYDROGAZ  GARWOLIN  

NATALIA KRZECZKOWSKA GDAŃSK 

PIOTR MUSIALIK  CZĘSTOCHOWA  

S.KOZAK SOPOT  

KRYSTYNA OLŚIŃSKA   WARSZAWA  

ANNA LACHOWICZ   WARSZAWA 

NADLEŚNICTWO TACZNÓW    

HACO SP. Z.O O GDAŃSK  

ANNA JAWORSKA  OPOLE  

KATARZYANA  URAWSKA  WARSZAWA  

MARZENA SZWEJ – MICUŁA  BĘDZIN    

PEKPOL S.A. WARSZAWA 

SIEDLECKI DARIUSZ WARSZAWA 

FELINA POLSKA SP. ZOO. 

KOZARSKA IWONA 1 

 
 
 

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 redagowania  
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  800 - 1800 

sobota 800 - 1900 

niedziela 800 - 1700 

 

• 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 Ŝycia mieszkańca Mszczonowa 
Michałka Biernata, u którego wykryto 

ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
 

 
 

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

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

 

Fundacja „Urszuli 
Jaworskiej” 

PKO BP XII ODDZIAŁ W WARSZAWIE  

 

ZAPRASZAMY 
do nowo otwartej  

kolektury LOTTO 
 

ul. Tarczyńska 23 
Mszczonów 

/w sklepie AGD-CHEMIA/ 

 

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. słuŜbowy w dni robocze 

w godz. 9.00-13.30: 857 16 56 
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