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W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w 

gminie Mszczonów odbyły się VI Biegi 

Przełajowe p.n. „Pierwszy dzień wiosny”. 

Udział w zawodach wzięli uczniowie 

szkół: podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. W sumie w imprezie 

uczestniczyło 336 młodych zawodników  

czytaj strona  35 

 

LICEUM BYŁO, 

JEST I BĘDZIE 
 

 „Liceum, jak kiedyś powiedział podczas 

oficjalnego wystąpienia burmistrz  

Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek – 

było, jest i będzie. Od maja rozpoczyna-

my nabór nowego rocznika i to chyba jest 

najlepszy dowód na to, iż nikt nie zamie-

rza nas likwidować.” 

czytaj strona  19 
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ISO 9002 DLA URZĘDU 
czyli 

„W  JEDNOŚCI I JAKOŚCI  SIŁA” 
czytaj str. 4 

  

„FILOZOFICZNE LAURY” 
czytaj str. 21 

czytaj str.  

„MAŁY KONKURS NA WYSOKIM POZIOMIE” 
czytaj str. 31 

czytaj str.  

„SZACOWNY JUBILAT” 
czytaj str. 31 
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NA SESJI RADY MIEJSKIEJ MSZCZONOWA 
 

27 marca odbyło się kolejne, XXXVII posiedzenie Rady Miejskiej Mszczonowa.  
 

Pierwszą część obrad zdominowały sprawozdania na temat bezpieczeństwa 

zarówno na terenie miasta i gminy Mszczonów 

jak i powiatu żyrardowskiego. Zaproszeni goście 

Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie 

podinsp. Andrzej Balcerski oraz Komendant Powia-

towy Policji w Żyrardowie mł. insp. Jan Ciesielski 

zapoznali Radnych z wynikami swojej pracy za rok 

2001. Zdecydowanie najlepiej pod względem bez-

pieczeństwa wypadło miasto i gmina Mszczonów. 

Było to możliwe min. dzięki zwiększeniu liczby 

etatów oraz pomocy mszczonowskiego samorządu, 

który wspiera Policję nie tylko finansowo, ale i ma-

terialnie, czego ostatnim dowodem jest zakup dla Komisariatu Polic ji w Mszczo-

nowie samochodu marki FIAT UNO. Jest to już czwarte auto, jakie władze loka l-

ne zakupiły dla Policji po roku 1990, a drugie w obecnej kadencji. W pierwszej 

samorządowej kadencji mszczonowski Komisariat otrzymał od gminy NYSE, w 

drugiej kadencji POLONEZA, w trzeciej również POLONEZA, a obecnie wspo-

mnianego Fiata Uno. Świadczy to o tym, że władze lokalne doceniają wysiłki 

lokalnych stróżów prawa. Statystyki pokazują, że wykrywalność na terenie podle-

głym Komisariatowi wciąż wzrasta. Z pewnością nowe auto ułatwi pracę funkcjo-

nariuszom, a tym samym wpłynie na bezpieczeństwo mszczonowian. Pomoc sa-

morządu Mszczonowa docenili również policjanci z Komisariatu, którzy złożyli 

na ręce burmistrza Grzegorza Kurka i przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza 

Koperskiego podziękowania, których materialnym wyrazem były ładnie oprawio-

ne drewniane tabliczki ze stosownymi napisami. Burmistrz nie ukrywał, że cieszą 

go wyniki, które osiągnął mszczonowski Komisariat. Jednocześnie zapewnił, że 

gmina dołoży wszelkich starań aby już wkrótce w Komisariacie uruchomiony 

został etat pracownika cywilnego, który zajmie się tzw. robotą papierkową odcią-

żając tym samym funkcjonariuszy oraz zakupi dla Komisariatu sprzęt kompute-

rowy, co również usprawni pracę Policji. Drugą stroną tego medalu jest fakt, że 

gdyby inne gminy poszły w ślad Mszczonowa i podobnie wspierały jednostki 

Policji znajdujące się na ich terenie wykrywalność przestępczości a co za tym 

idzie poprawa bezpieczeństwa na terenie powiatu żyrardowskiego, mogłyby 

znacznie wzrosnąć. W przypadku Mszczonowa było to o sto procent. Starania o 

zwiększenie liczby etatów, pomoc finansowa i materialna przyniosły wymierne 

efekty. W tym miejscu można zaryzykować stwierdzenie, że znowu Mszczonów 

,,pociągnął powiat''. Wzrosła wykrywalność w Mszczonowie, a więc wzrosła w 

całym powicie...   

 

            Druga część obrad poświęcona została w przeważającej części uchwałom 

w sprawach: zamiany, zbycia, nabycia lub zmian miejscowego planu 

go zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy Mszczonów.  

             

            Ponadto podjęte zostały uchwały: 

* w sprawie utworzenia Związku Mię-

dzy gminnego pod nazwą ,,Mazowsze 

Zachodnie'' i przyjęcia jego statutu. W 

jego skład wchodzą: miasto Mszczonów, 

oraz gminy Radziejowice, Wiskitki, 

Puszcza Mariańska, Jaktorów, Baranów, 

Zabia Wola i Teresin. Zadaniem Związku 

będzie reprezentowanie wspólnych inte-

resów zrzeszonych w nim gmin takich 

jak: prowadzenie pracowni urbanistyczno 

- projektowej, działalności związanej z 

ochroną środowiska, realizacją urządzeń 

infrastruktury technicznej oraz w zakresie 

przeciwdziałania bezrobociu. Związek w 

imieniu zrzeszonych w nim gmin składał 

będzie wnioski o przyznawanie na te 

działania środków SAPARD - owskich, 

co też było głównym celem jego powsta-

nia.  

 

* w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad wydawania i cofania zezwoleń na 

prowadzenie sprzedaży napojów alko-

holowych przeznaczonych na miejscu 

lub poza miejscem sprzedaży oraz kon-

troli przestrzegania zasad obrotu tymi 

napojami. 

 

* uchwałę zmieniającą uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

rok 2002.   

 

Izabella Kamińska  

 

 

WSPÓLNE CELE, 

WIĘKSZE SZANSE!... 
 

                27 marca podczas obrad Rada Miejska Mszczono-

wa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Związku Między 

gminnego pod nazwą ,,Mazowsze Zachodnie''. Jego siedzi-

bą będzie miasto Mszczonów. Uchwalony został również 

statut związku. W skład związku wchodzi siedem jednostek 

samorządu terytorialnego: miasto Mszczonów oraz gminy 

Radziejowice, Wiskitki, Puszcza Mariańska, Jaktorów, Bara-

nów, Żabia Wola i Teresin.  

               Zadaniem związku będzie reprezentowanie wspól-

nych interesów zrzeszonych w nim gmin takich jak:  

- prowadzenie pracowni urbanistyczno - projektowej, która 

zapewni członkom związku przygotowanie dokumentów 

związanych z planowaniem przestrzennym 

- prowadzenie punktu zbiorczego padliny i odpadów poubo-

jowych w celu dalszego ich unieszkodliwienia w wyspecjali-

zowanych jednostkach 
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- prowadzenie działalności w zakresie realizacji urządzeń 

infrastruktury technicznej 

- pozyskiwanie środków finansowych na realizacje inwestycji 

ekologicznych oraz wszelkich przedsięwzięć ekologicznych 

związanych z ochroną środowiska 

- zapewnienie w pierwszej kolejności miejsc pracy przy real i-

zacji zadań związku mieszkańcom gmin - członków związku 

- prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gmin będących 

członkami związku  

Związek w imieniu zrzeszonych w nim gmin składał będzie 

wnioski o przyznawanie na te działania środków SAPARD - 

owskich , co też było nadrzędnym celem jego powołania.        

 

                 Organami Związku są Zgromadzenie Związku i 

Zarząd Związku. W skład Zgromadzenia wchodzą burmi-

strzowie i wójtowie gmin - członków oraz przedstawiciele 

gmin - po jednej osobie, z gmin powyżej 2 tys. mieszkańców - 

po dwie osoby delegowane przez Zarząd Gminy lub przez 

Radę Gminy. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu tylko 

jeden głos.  

       

             Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad 

Gmin. Przedstawiciele Zgromadzenia, których mandat wygasa 

w wyniku upływu kadencji pełnią swoje obowiązki do czasu 

ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.  

 

            Organami nadzoru nad związkiem są Wojewoda Ma-

zowiecki oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.  

        

I. Kam.  
 
 

 

*** ISO   9002 *** ISO   9002 *** ISO   9002 *** 
  

 

W mszczonowskim  Urzędzie Miejskim został wdrożo-

ny system zarządzania jakością wg normy ISO 9002. Prace nad 

opracowaniem dokumentacji i wdrożeniem systemu trwały pra-

wie 2 lata. W pierwszej kolejności odbyły się szkolenia pracow-

ników urzędu w zakresie znajomości normy ISO 9002 . Równo-

cześnie rozpoczęto prace nad opracowaniem, a następnie wdro-

żeniem dokumentacji systemu zapewnienia jakości, procedur 

oraz instrukcji . Prawidłowe opracowanie powyższej dokumenta-

cji oraz efektywne jej wdrażanie  zostało zweryfikowane poprzez 

cykl auditów wewnętrznych i wynikających z nich działań kory-

gujących. Proces został zakończony sukcesem i  końcowym 

wnioskiem o przyznanie  Urzędowi  certyfikatu.  Ostateczna 

decyzja  Polskiego  Centrum Badań i Certyfikacji /PCBC/ w 

sprawie ISO 9002 dla mszczonowskiego urzędu zapadła 4 kwiet-

na.  

Urząd Miejski w Mszczonowie znalazł  się tym samym   

w pierwszej dziesiątce urzędów gminnych z terenu woj. mazo-

wieckiego, któremu przyznano  certyfikat. Do tej pory posiadają  

go jedynie gminy warszawskie. Mszczonów stał się tym samym   

pierwszą z mazowieckich gmin  pozawarszwskich, której urząd 

został  wyróżniony w tak szczególny sposób.  

 

Dokumentacja systemu jakości wg normy ISO 9002 obejmu-

je: 

        politykę jakości, która określa główne cele Urzę-

du, 

        księgę jakości, która opisuje sposób realizacji 

wymagań normy, 

        procedury opisujące sposób postępowania w cza-

sie realizacji poszczególnych zadań do których do-

łączone są karty informacyjne i formularze dla pe-

tentów. 

W Polityce Jakości, jako główne cele jakościowe Urzędu 

zostały wymienione następujące zadania: 

-      profesjonalna obsługa interesantów i organów gminy 

nastawiona na osiągnięcie ich zadowolenia, 

-      realizacja Strategii Gminy zapewniająca poprawę wa-

runków życia społeczności lokalnej 

-      utrzymanie konkurencyjnej pozycji w stosunku do in-

nych gmin, 

-      pozyskiwanie inwestorów, co pozwoli na stworzenie 

kolejnych miejsc pracy. 

Te cele realizowane będą przez: 

-      prowadzenie zrównoważonego rozwoju infrastruktury 

miejskiej i wiejskiej 

-      promocję gminy, 

-      tworzenie nowych miejsc pracy 

-      wdrożenie i utrzymanie systemu doskonalenia jakości w 

oparciu o normę ISO 9002 

-      ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu 

-      otwartą, życzliwą i kompetentną obsługę interesantów 

- wybudowanie ratusza miejskiego, co jest głównym z 

warunków  polepszenia obsługi interesantów i poprawy 

wizerunku  miasta. 

*  *  * 

Doświadczenia krajów zaawansowanych we wdrażaniu zarzą-

dzania jakością w administracji publicznej /jak np. Wielka Bry-

tania/ wskazują, że system jakości przynosi samorządowi kon-

kretne korzyści, takie jak: 

 zwiększenie sprawności administracji przy jednoczesnym 

zmniejszeniu nakładów pracy 

 lepsze rozdysponowanie środków budżetowych 

 poprawę jakości usług 

 wzrost satysfakcji klientów 

 poprawę wizerunku urzędu w otoczeniu 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości rozwoju 

lokalnego. 

 

Izabella Kamińska  

O ISO 9002 dla Urzędu Miejskiego i nowo powstałym Związku Międzygminnym MAZOWSZE ZA-

CHODNIE z Józefem Grzegorzem Kurkiem burmistrzem Mszczonowa rozmawia Marcin Letkiewicz 
 

-Kiedy  Urząd Miejski w Mszczonowie  

otrzymał certyfikat ISO 9002? 
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-Stało się to 4 kwietnia po długotrwa-

łym okresie, podczas którego   Urząd  

przeszedł szereg kontroli.  

-Co dla urzędu oznacza pomyślne  za-

kończenie  całej procedury związanej z 

przyznaniem certyfikatu ? 

-Na urzędników zostały  nałożone stałe 

procedury i standardy, które bez-

względnie będą musieli przestrzegać. 

Ma to swoje dobre strony, gdyż  dzięki 

temu praca urzędu będzie   przebiegać   

zawsze na tym samym wysokim pozio-

mie i to niezależnie od  zmian politycz-

nych w  Radzie Miejskiej. Poza tym  

ISO przyczyniło się  także  do tego, że  

urząd  na dobre zaistniał w internecie. 

Nasi interesanci mogą już teraz  wiele 

spraw załatwić  dzięki poczcie elektro-

nicznej. Wzory pism i podań są dostęp-

ne  na naszej stronie internetowej. Sza-

lenie istotne jest też, że   zmiany, jakie  

zaszły w urzędzie z powodu ISO, przy-

bliżyły   nas    do standardów  unijnych.  

 -A czy  nie obawia się  pan, że za pe-

wien czas  ktoś może dojść do wniosku, 

iż skoro ISO już  zostało przyznane to 

tak naprawdę nie ma się po co dalej 

starać i można  nieco obniżyć loty? 

-Na pewno tak nie będzie. ISO nie jest  

przyznawane na stałe.  Decydując się  

na  uzyskanie certyfikatu trzeba się 

liczyć,  ze stałymi  kontrolami  Polskie-

go Centrum Badań i Certyfikacji.  Gdy-

by taka kontrola wykazała  poważne 

zaniedbania certyfikat natychmiast 

zostanie nam odebrany, a to byłaby 

kompromitacja. Właściwie  to nieuzy-

skanie certyfikatu  jest  o wiele mniej-

szym wstydem niż  jego utracenie.   

-Teraz certyfikaty ISO są rzadkością, a 

czy w przyszłości w związku z integra-

cją europejską  staną się   czymś po-

wszechnie wymaganym? 

-Troszkę  inaczej, w krajach europej-

skich ISO również  otrzymują  tylko 

najlepsi, lecz tam  czy się  to komuś  

podoba czy też nie  to apolityczne  

organy  certyfikacyjne  stale  poddają 

surowym kontrolom  wszystkie firmy i 

instytucje. W Polsce póki co staranie o 

ISO  następuje  jedynie na życzenie 

samego zainteresowanego. Trzeba Jed-

nak pamiętać o tym, że  uzyskanie cer-

tyfikatu jest  już  wymownym sygnałem 

dla  potencjalnych inwestorów i urzę-

dów unijnych, że z takim polskim po-

siadaczem  ISO  warto nawiązać  

współpracę.  To tak jak  uzyskanie  

wejściówki do elitarnego unijnego klu-

bu.  

-Tak  więc liczy pan  na to, że dzięki 

ISO  Mszczonów pozyska kolejnych 

inwestorów zagranicznych? 

-Tak i wcale tego nie ukrywam, poza 

tym  po wejściu do Unii jeśli będziemy 

chcieli  korzystać  z  dostępnych środ-

ków i funduszy to  właściwie już na 

starcie  musimy znać   unijne procedu-

ry, a te opierają się akurat na wprowa-

dzonych przez nas teraz innowacjach. 

Mszczonów  odniósł gospodarczy suk-

ces właśnie dlatego, że zawsze potrafi-

liśmy wcześniej przygotowywać się  do 

zmian, jakie zachodziły w  naszym 

kraju.  Tak też  będzie i tym razem.  

-Czy starania o certyfikat mają coś 

wspólnego ze zbliżającymi się wybo-

rami samorządowymi? 

-Z góry  chcę  uprzedzić  złośliwe uwa-

gi, że ISO to chwyt przedwyborczy.    

Tu naprawdę nie chodzi o to, abyśmy 

udowadniali  komukolwiek ile warta 

jest nasza praca. Certyfikat to nie żadna 

laurka, ale  czek, na który kiedyś temu 

miastu  inwestorzy wypłacą  konkretne 

pieniądze.   

-Są  jednak w gminie Mszczonów oso-

by, które głośną wyrażają swe opinie na 

temat niekompetencji, braku profesjo-

nalizmu   i wręcz złośliwości urzędni-

ków.  

-Trzeba wiedzieć dlaczego tak się dzie-

je. Niejednokrotnie Urząd występuje w 

roli arbitra i musi  opowiedzieć się  po 

jednej ze stron, które zgłaszają do nie-

go daną sprawę.  W takim przypadku 

niemalże na 100% można zakładać, iż 

strona „przegrana”,  która  nie osiągnę-

ła zamierzonego celu,  będzie  wyrażać 

nieprzychylne  sądy na temat urzędnika, 

który go obsługiwał. Na tego typu nie-

zadowolonych petentów nie pomogą  

żadne certyfikaty. Ich nie przekona 

nawet ISO. Muszę jednak wyraźnie 

zaznaczyć, że gdyby  Urząd Miejski w 

Mszczonowie faktycznie miał  dużą 

ilość odwołań, w których by dowie-

dziono  urzędniczej niekompetencji  to 

na pewno  nie otrzymalibyśmy  certyfi-

katu. Skoro  jednak  całą procedurę 

przeszliśmy  pozytywnie to chyba naj-

lepszy dowód na to, że  nieliczni 

mieszkańcy  opowiadający  o  braku 

profesjonalizmu  i złośliwości urzędni-

ków  najzwyczajniej w świecie   nie 

mają racji.   

-Jak długo wprowa-

dzano w urzędzie 

zmiany  pozwalające 

na otrzymanie certy-

fikatu? 

-Trwało to blisko dwa lata. Cały proces 

przygotowywania i wdrażania odpo-

wiednich procedur rozpoczęliśmy jesz-

cze na początku  2000 roku. 

-Kiedy i gdzie odbędzie się oficjalna 

uroczystość przyznania certyfikatu? 

-Nie zostało to jeszcze ustalone.   

-Do jakich wydarzeń, które już miały  

miejsce w Mszczonowie można pana 

zdaniem porównać otrzymanie certy-

fikatu?  

-To szalenie doniosłe wydarzenie. Wła-

ściwie trudno je do czegokolwiek  po-

równywać, jeśli jednak  mam już  wy-

bierać to  myślę, że przypomina ono   

umieszczenie  naszej gminy na liście 

Złotej Setki, do  której co roku  kwali-

fikuje się  najbardziej przedsiębiorcze    

polskie miasta i gminy.  

-Drugim istotnym  wydarzeniem. Które 

przeszło  jakby niezauważone  jest  

powołanie  do życia  Związku Mię-

dzygminnego  „Mazowsze Zachodnie”. 

Rada Miejska na swej   ostatniej sesji  

podjęła  uchwałę  odnośnie utworzenia 

związku  i  przyjęcia jego  statutu, czy 

podobne uchwały  podjęły  także pozo-

stałe  gminy   wyszczególnione  jako 

członkowie założyciele? 

-Tak wszystkie gminy, czyli – Mszczo-

nów, Radziejowice, Wiskitki, Puszcza 

Mariańska, Jaktorów, Baranów, Żabia 

Wola i Teresin -  podjęły już takie 

uchwały. Niedługo odbędzie się spo-

tkanie założycielskie Związku, na któ-

rym wybrane zostaną jego władze. 

-Jakie są cele  nowo powstałego  

Związku?  

-Związek „Mazowsze Zachodnie” został 

powołany po to aby w ramach tych  

ośmiu  gmin prowadzić: wspólną pra-

cownię  urbanistyczno- projektową, 

działalność związanej  z ochroną śro-

dowiska, punkt  zbiorczy  padliny i  

odpadów poubojowych, działalności  w 

zakresie przeciwdziałania bezrobociu 

oraz  działalności  mającej na celu  

rozbudowę urządzeń infrastruktury 

technicznej.  

-Patrząc  na cele Związku  można od-

nieść wrażenie, że związek  przejmuje 

część  z kompetencji  powiatu? 

W  jedności i jakości  siła 
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-Nie zgodzę się z tym. Nie jest to żaden 

powiat bis. Związki celowe są bardzo 

popularne na całym świecie. Dzięki nim  

można rozwiązywać wiele  spraw prze-

kraczających możliwości pojedynczych 

samorządów i  o wiele skuteczniej za-

biegać o  unijne dotacje. My też  liczy-

my na odniesienie podobnych korzyści. 

W przyszłości chcemy starać  się  o 

przyznanie pomocy z funduszu  SA-

PARD  na  przeprowadzenie  kanaliza-

cji  terenów wiejskich i rozbudowę   

sieci wodociągowej.  Brukselscy urzęd-

nicy decydujący o podziale środków 

faworyzują  wnioski dotyczące kom-

pleksowych i  spójnych  rozwiązań, 

które dotyczą  całych regionów. Dlate-

go trzeba się jednoczyć wokół wspól-

nych celów. W naszym przypadku bę-

dzie to m.in. walka  o  zachowanie czy-

stości wód zlewni Pisi- Gągoliny. 

-A czy gminy wchodzące w skład 

związku współpracowały ze sobą rów-

nież przed jego powstaniem?  

-Oczywiście wspólne biuro urbani-

styczno  - projektowe finansujemy już 

od dawna, podobnie jest z punktem  

padliny i odpadów poubojowych. Teraz 

do wspólnych działań dołączą starania 

o rozbudowę infrastruktury technicznej 

jak też  szeroko pojęta ochrona środo-

wiska. Myślimy też  o  aktywnym prze-

ciwdziałaniu bezrobociu. Z tego zada-

nia będziemy się  chcieli  wywiązać 

chociażby  w ten sposób, że mieszkańcy  

gmin założycieli będą preferowani przy 

zatrudnianiu do przedsięwzięć organi-

zowanych przez Związek. 

-Czy wiadomo już o jakiej liczbie 

miejsc pracy  mówimy? 

-Wszystko będzie zależało od tego, jak 

dynamicznie będzie działał Związek i  

ile funduszy  pozyskamy na jego dzia-

łalność. Polityka regionalna nakierowa-

na na przeciwdziałanie bezrobociu 

może przynieść konkretne rezultaty. 

Pojedyńcza gmina nie ma takiej możli-

wości i jej starania muszą się właściwie 

ograniczać tylko do  jak najskuteczniej-

szego pozyskiwania inwestorów.  Tak 

jest właśnie w przypadku Mszczonowa.  

 

 

Mszczonów dnia 2002.04.03 

 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU MIASTA MSZCZONOWA 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z roku 1999 Dz.U.Nr 15 póz. 

139) oraz uchwałą nr XXXVI/367/02 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2002 roku 

zawiadamiam o przystąpieniu   do sporządzania   miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mszczonów 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów będzie określał przeznaczenie terenu oraz linie roz-

graniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych, za-

sady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, warunki zagospodarowania terenów wynikający z potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzeń terenu, zasady i warunki podziału tere-

nów, ustalenia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w planu. Wnioski na piśmie mogą być zgłaszane w terminie do dnia 30 czerwca 2002 

roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ul. Grójecka 45 codziennie w godzinach urzędowania. 

Wniosek powinien zawierać : nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 

której dotyczy. 

 

Przewodniczący Zarządu Miasta 

Mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 

 
 

 

Urząd Miejski w  Mszczonowie przypomina mieszkańcom o potrzebie 

utrzymywania porządku na posesjach oraz dbania o chodniki i pobocza 

przebiegające wzdłuż prywatnych działek. 

Na osoby, które w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki, może zostać 

nałożona kara administracyjna. 
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CZY ZNASZ SWOJEGO DZIELNICOWEGO? 
JEZELI NIE, 

PRZECZYTAJ PONIZSZY TEKST! 
 

 

 
 

Starszy posterunkowy Mirosław 

Bartkowicz.  Od końca 2000 roku 

dzielnicowy, którego terenem dzia-

łania jest gmina Radziejowice.  

 

 

* W Komisariacie Policji w Mszczo-

nowie pracuje od 1997 roku.  

* Lat 30. Żonaty. 

* Zainteresowania: wędkarstwo, film, 

sport. 

 

Na czym polega praca dzielnicowe-

go na terenie wiejskiej gminy jaką 

są Radziejowice 

Jest to gmina charakterystyczna pod 

kątem ilości działek letniskowych. 

Dużo pracy przy obsłudze zdarzenia, 

jak i później przy wykryciu sprawców 

przestępstwa. Moje działania polega-

ją przede wszystkim na współpracy z 

ludźmi. Bez tego sama policja nie-

wiele jest w stanie zrobić. Gmina jest 

dosyć rozległa, jeżeli chodzi o po-

wierzchnię, dlatego też nie zawsze 

mogę, jako dzielnicowy, być obecny  

każdego dnia i wszędzie. Granice 

mojego terenu wyznaczają: miejsco-

wość Krze, Kuklówka Zarzeczna, 

miasto Mszczonów, aż po Żyrardów. 

W sumie ponad 30 wsi.  

 

Najczęstsze zdarzenia do których 

dochodzi na terenie tej gminy? 

Przede wszystkim włamania do dom-

ków letniskowych. Sporadycznie - 

kradzieże z włamaniem do mieszkań. 

Niewiele jest też kradzieży bydła. 

Związane jest to z faktem, że rolnic-

twem zajmuje się na tym terenie 

znacznie mniej ludzi niż np. na tere-

nie gminy Mszczonów. Można po-

wiedzieć, że Radziejowice to jeszcze 

nie miasto ale już nie wieś. Może 

właśnie dlatego nie odnotowuje się 

zbyt dużej ilości rozbojów czy pobić, 

do których niestety o wiele częściej 

dochodzi w miastach, zwłaszcza du-

żych. 

 

Czy pana zdaniem w ciągu ostat-

nich lat zmienił się stosunek miesz-

kańców do Policji? 

Podobnie jak kiedyś tak i obecnie jest 

on różny. Ludzie rzadko chcieli 

współpracować z Policją. Ta relacja 

się zmienia, kiedy mamy do czynienia 

z poszkodowanym. Wówczas taka 

osoba chętniej współpracuje jak też 

chętniej współdziała z nami. Jednak 

w wielu przypadkach jest już za póź-

no. Gdyby opór ze strony społeczeń-

stwa był mniejszy można byłoby 

wielu zdarzeniom zapobiec. 

 

iza kam      

 

NUMER TELEFONU DO KOMISARIATU POLICJI W MSZCZONOWIE 

857 - 12 - 07 
JEZELI NIKT NIE ODBIERA TELEFONU, BOWIEM POLICJANCI SĄ W TERENIE POZA KO-

MISARIATEM, NALEZY DZWONIĆ POD NUMER 

997 
DYŻURNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZEKAŻE INFORMACJĘ  

DO KOMISARIATU. 

 

 

Atrakcyjniejsze granie 
 

 

Mszczonowska Orkiestra Dęta sukcesywnie przygo-

towuje do pierwszych występów  swe nowe formacje, czyli 

werblistów, marżonetki i tamburmajorki. Te trzy  grupy mają 

w znacznym stopniu uatrakcyjnić występy mszczonowskiej 

orkiestry. Ich pierwszą prezentację przed mieszkańcami 

miasta    kierownik orkiestry druh Janusz Koziński zapowia-

da na 3 maja. Później przyjdą o wiele surowsze egzaminy. W 

czerwcu /21-23.06/ strażacy  wystąpią bowiem  na Między-

narodowym Festiwalu  Orkiestr  w czeskim Dečinie, zaś w 

lipcu /13-15.07/ orkiestra   ma na  zaproszenie  wyjechać na 

występy  do  dwóch podparyskich miast: Soissoms i Valusie-

ne. We Francji  orkiestra ma dać  cykl koncertów  oraz  za-

prezentować swe umiejętności podczas  parad organizowa-

nych z okazji  świąt obu  miejscowości. 

/pio/ 
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W pierwszej połowie marca odbyło się dwudniowe Mazowieckie Forum Samorządowe na temat: ,,System 

finansowania gmin''. Miejscem spotkania była Warszawa oraz Serock. Honorowy patronat sprawował 

Marszałek Sejmu Marek Borowski. Prezydium Forum stanowili: sekretarz stanu w Min isterstwie Infra-

struktury - minister Andrzej Piłat, Wojewoda Mazowiecki - Leszek Mizieliński oraz przewodniczący Sej-

miku Województwa Mazowieckiego - Włodzimierz Nieporęt. W forum uczestniczyli: burmistrzowie i wój-

towie gmin województwa mazowieckiego, przedstawiciele powiatów oraz działacze samorządowi. Mszczo-

nów reprezentował burmistrz Grzegorz Kurek. 
 

,,SYSTEM FINANSOWANIA GMIN” 
 

Było to pożyteczne spotkanie przedsta-

wicieli samorządów województwa ma-

zowieckiego z administracją Urzędu 

Wojewódzkiego i Rządu. W poprzed-

niej kadencji Rządu podobnych spotkań 

praktycznie nie było, a moim zdaniem 

są one bardzo potrzebne.  

 

Wiceminister Jerzy Mazurek z Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji przybliżył kwestie związane z 

październikowymi wyborami samorzą-

dowymi.  

 

Drugi temat brzmiał: ,,Założenia syste-

mu finansowania gmin w świetle budże-

tu państwa na rok 2002''.  

 

 
 

W kolejnym punkcie spotkania wygło-

szono referat zatytułowany: ,,Zadania i 

obowiązki administracji publicznej 

wobec wejścia Polski do Unii Europej-

skiej. System wspierania finansowego 

gmin środkami celowymi i pomocowy-

mi unii ze szczególnym uwzględnie-

niem funduszu SAPARD''.  

 

 
 

Wiceminister Andrzej Piłat z Minister-

stwa Infrastruktury omówił w nim to, co 

może czekać w najbliższym czasie kraj 

i samorządy jeżeli chodzi o rozwój i 

dostosowanie infrastruktury w świetle 

przystąpienia Polski do Unii.  

 

 Izabella Kamińska 

 

 

Waldemar Suski - od 1997 roku przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, od  

września 2001 również przewodniczący RR Gimnazjum w Mszczonowie.  Rada Rodziców współpracuje z 

dyrekcjami obu szkół oraz Radą Pedagogiczną. Działalność członków Rady na rzecz szkół ma charakter 

społeczny.  
 

      

RADA RODZICÓW BEZ POMOCY 

RODZICÓW – NIEWIELE ZDZIAŁA!... 
 

 

Pierwszym znaczącym efektem działal-

ności Rady było zakupienie, w 1997 r., 

sztandaru dla Szkoły Podstawowej, za 

kwotę ok. 5 tys. zł. Ze składek dobro-

wolnych, płaconych przez rodziców, 

Rada zakupuje min. pomoce szkolne. 

Ostatnio były to słowniki do pracowni 

polonistycznej, słowniki języków ob-

cych oraz albumy. Sukcesywnie środki 

przeznaczane są też na uzupełnianie 

księgozbioru szkolnej biblioteki. W 

związku z reformą oświaty są to 

zwłaszcza lektury szkolne. W sumie 

przeznaczone na ten cel zostało ok. 2 

tys. zł. Rada  zakupiła także, za ok. 3 

tys. zł., komputer. Dodam, że nie jest to 

pierwszy ufundowany przez nas kompu-

ter. Ponadto kupiliśmy oprogramowa-

nie. 

 

Ile obecnie znajduje się komputerów 

w pracowni informatycznej?  

Pracownia komputerowa wyposażona 

jest w 25 komputerów. Tak więc sytu-

acja z dostępem do komputera nie jest 

najgorsza. 

 

Rada Rodziców finansuje zakup na-

gród dla uczniów...  

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym 

roku również przeznaczyliśmy pienią-

dze na nagrody dla dzieci uczestniczą-

cych w tegorocznych zajęciach feryj-

nych. Dla rywalizujących ze sobą, w 

piłce siatkowej i koszykowej, zespołów 

szkolnych zakupiliśmy statuetki, dy-

plomy oraz słodycze. Otrzymały je 

klasy, które zajęły pierwsze trzy miej-

sca. Dodam, że zajęcia odbywały się na 

Hali OSiR - u, przy współudziale kie-

rownictwa hali oraz nauczycieli na co 

dzień opiekujących się drużynami, czyli 

Michała Szymańskiego i Ryszarda Stu-

sińskiego. 
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Rada kupuje również nagrody dla 

uczniów wyróżniających się w na-

uce... 

Tak. Czynimy to w miarę posiadanych 

funduszy. W ub. r. na ten cel przezna-

czonych zostało ok. 3 tys. zł. W tym 

roku będzie podobnie. Średnio otrzy-

muje je po pięć, sześć osób z każdej 

klasy. Nagrody fundujemy również z 

okazji zabawy choinkowej czy Dnia 

Dziecka. Od dwóch lat 1 czerwca orga-

nizujemy olimpiadę sportową. Dla 

dzieci z klas ,,O'' - III Rada organizuje 

występy z udziałem zaproszonych arty-

stów.  

 

Fundowanie nagród to nie jedyna 

forma działalności Rady?... 

Owszem. Dla uczniów o trudnych wa-

runkach socjalnych dofinansowujemy 

wycieczki, zarówno jedno, jak i kilku 

dniowe oraz tzw. zielone szkoły. W 

sytuacji kiedy mszczonowski Ośrodek 

Pomocy Społecznej nie jest w stanie 

pomóc finansujemy dla dzieci z ubo-

gich rodzin zakup podręczników i przy-

borów szkolnych. 

 

Czy dużo uczniów korzysta z tego 

typu pomocy?  

Niestety tak. W miarę możliwości fi-

nansowych Rada Rodziców stara się tej 

pomocy nie odmawiać. To wychowaw-

cy klas piszą do Rady podanie z prośbą 

o pomoc finansową dla konkretnego 

dziecka, wymieniając min. powody, dla 

których danemu uczniowi trzeba po-

móc. Najczęściej przyczyną jest brak 

pracy rodziców, a co za tym idzie brak 

środków na zakup książek czy też wy-

jazd do kina czy na wycieczkę. Dotych-

czas Rada Rodziców nikomu nie od-

mówiła. Może się jednak tak stać, że 

pomagając jednym zabierzemy innym, 

bowiem np. na koniec roku mogą być 

skromniejsze nagrody za wyniki w na-

uce, ale niestety coś za coś. Tym bied-

nym dzieciom też należy pomóc dając 

im równe szanse. Wiadomo, po powro-

cie z wycieczki klasa rozmawia o niej 

jeszcze przez tydzień, a co byłoby gdy-

by jedna czy dwie osoby z tej klasy nie 

pojechały na daną wycieczkę... Dlatego 

też dzięki pomocy Rady każde dziecko 

może wyjechać.  

 

Praktykowaną w wielu szkołach for-

mą pomocy dla dzieci z rodzin ubo-

gich są obiady... 

W naszej szkole również zastanawiamy 

się nad tego rodzaju pomocą. Decydują 

tu jednak finanse. Nie wszyscy rodzice 

wpłacają składki. Szkoła Podstawowa 

liczy 740 uczniów. Składki płaci 30 do 

40 %. Chętnie byśmy pomagali, bo-

wiem dzieci, którym należy sfinanso-

wać posiłek, czy to kanapki czy też 

obiad, jest bardzo dużo. Jest jedna fir-

ma w Mszczonowie. Na jej prośbę nie 

będę podawał nazwy, która pomaga 

przygotowując i dostarczając codzien-

nie do szkoły kilkanaście kanapek. 

Dzieci, które w takiej formie otrzymują 

pomoc są typowane przeważnie przez 

wychowawców klas. W tym miejscu 

chciałbym zaapelować do firm, które 

działają na terenie gminy, żeby pomo-

gły szkole. Może nie powinien być to 

mój apel, ale dyrektorów szkół... Co 

prawda były już podobne apele, ale 

niestety spotkały się z prawie, że żadną 

odezwą. Fundusze Rady Rodziców 

niestety nie są wystarczające, społe-

czeństwo bowiem biednieje, a potrzeby 

szkoły rosną dlatego też ponawiam apel 

do rodziców o dokonywanie wpłat skła-

dek, ponieważ dzięki tym funduszom 

będziemy mogli sponsorować wiele 

działań na potrzeby oświatowe. Roczna 

składka w Szkole Podstawowej wynosi 

50 zł., zaś w Gimnazjum - 100 zł. Jeże-

li, w szkole uczy się więcej niż jedno 

dziecko, rodzice płacą tylko za jedno.  

Są niestety klasy, które w ogóle nie 

płacą składek. Są też klasy, gdzie fre-

kwencja wniesionych wpłat wynosi 100 

%. Jednak są to wyjątki. W większości 

klas składki płaci mniej niż połowa 

uczniów. Wszystko zależy od organiza-

cji. Na dwa dni przed zebraniami w 

szkole, zapraszam przewodniczących 

poszczególnych klas i przedstawiam im 

problem. Do nich następnie należy 

powiadomienie rodziców jak wygląda 

sytuacja związana z wpłatami. Niestety 

aktywność zarówno wychowawców, jak 

i rodziców, jest mała.  

 

Może rozwiązaniem byłoby wpłynię-

cie na nauczycieli, aby skuteczniej 

zbierali składki od rodziców, albo 

przekonanie rodziców o sensowności 

ich płacenia?   

Obecnie składki są dobrowolne. Rada 

Rodziców jest odrębną jednostką. Kie-

dyś, kiedy uiszczenie wpłaty było obo-

wiązkowe, bo np. uczeń mógł nie 

otrzymać świadectwa, jeśli nie wpłacił 

składki, nie było problemu z ich egze-

kwowaniem.  

 

Niektórzy rodzice myślą, że skoro 

dobrowolne to już nie konieczne, a 

przecież dzięki tym funduszom... 

możemy pomagać szkole i uczniom. 

Nie wspomnę już o tym, że nieraz ku-

pujemy nawet tak podstawowe rzeczy 

jak papier do drukarek do pracowni 

informatycznej. Poza tymi formami, o 

których już wspomniałem, dofinanso-

wujemy np. wyjazdy na zawody spor-

towe, zakup takich rzeczy jak klisze do 

aparatów. Niby są to groszowe sprawy, 

ale wiadomo grosz do grosza i zbiera 

się spora kwota.  

 

Rodzice muszą chyba po prostu zro-

zumieć, że wszystko to ma na celu 

dobro ich dzieci. Lepsze warunki do 

nauki, ale też i atrakcyjniejsze na-

grody!... Niewiele czasu miała Rada 

Rodziców na wykazanie się jeżeli 

chodzi o działalność na rzecz gimna-

zjalistów, a jednak...  

już zakupiliśmy pomoce szkolne, min. 

słowniki. Pod koniec stycznia wspólne 

z nauczycielami zorganizowaliśmy bal 

karnawałowy. Aby odbyło się to po jak 

najmniejszych kosztach dyrektor gim-

nazjum Anna Rusinowska zapropono-

wała, żeby każda klasa upiekła na tę 

okazję po dwa ciasta. Chciałbym przy 

okazji podziękować rodzicom uczniów 

gimnazjum za naprawdę bardzo duży 

wkład, bowiem rzeczywiście bardzo się 

zaangażowali. Rada Rodziców nato-

miast zakupiła napoje i talerzyki jedno-

razowego użytku. Stworzyliśmy tzw. 

szwedzki stół.  

Obecnie przygotowujemy się do zakupu 

dla gimnazjum sztandaru. Jest już za-

mówiony. Odbierzemy go 15 czerwca. 

W styczniu wybrany został patron gim-

nazjum. Teraz pora na  uroczystość 

odsłonięcia tablicy i poświęcenie sztan-

daru. Nie ukrywam, że zakup sztandaru 

to wydatek rzędu ok. 5 tys. zł., dlatego 

też poszukujemy sponsorów. Jeżeli jej 

nie uzyskamy to pozostanie nam jedy-

nie liczenie na pomoc... rodziców.  

 

rozmawiała Izabella Kamińska  
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KĄCIK MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ 
 

28 marca, w Mszczonowie odbyła się wspólna sesja Młodzieżowych Rad Miejskich Mszczonowa, Rawy Maz o-

wieckiej i Skierniewic. Udział w posiedzeniu wziął również przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz 

Koperski.  
 

            Pomysłodawcą spotkania była 

Młodzieżowa Rada Miejska Mszczono-

wa. Było to pierwsze tzw. spotkanie 

robocze. Jak przyznał przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Mszczonowa 

Maciej Molak wcześniej gościli już w 

Skierniewicach z okazji inauguracji 

tamtejszej Rady, która miała miejsce 

niespełna pół roku temu. ,,Tematem 

marcowego spotkania była min. organi-

zacja przez nasze Rady wspólnych im-

prez . Rozpoczęło je podpisanie listu 

intencyjnego w sprawie długotermino-

wej współpracy Młodzieżowych Rad 

Miejskich, który ma dotyczyć współpra-

cy zarówno naszej kadencji jak i nas-

tępnych''.  

              Młodzi samorządowcy ustalili, 

że pierwsza impreza zorganizowana 

wspólnymi siłami będzie miała miejsce 

już 27 kwietnia w Mszczonowskim 

Ośrodku Kultury. Młodzieżowa Rada 

Mszczonowa zapewnia salę i ochronę 

oraz trzy zespoły muzyczne, Młodzie-

żowe Rady Miejskie Skierniewic i Rawy 

Mazowieckiej mają również zapewnić 

po jednym zespole.  

             Poza tym młodzieżowe samo-

rządy trzech miast ustaliły, że pod ko-

niec czerwca lub na początku lipca zor-

ganizują imprezę w Rawie Mazowiec-

kiej podczas obchodów Dni Rawy. Na-

tomiast w Skierniewicach podobna im-

preza odbędzie się pod koniec wakacji.  

             Przedmiotem spotkania była 

także dyskusja na temat formy i sposobu 

funkcjonowania Młodzieżowych Rad 

Miejskich oraz finansowania z ich bu-

dżetu różnego rodzaju imprez dla dzieci 

i młodzieży. Czym różnią się nasze 

Rady? W naszej Radzie są trzy stałe 

Komisje natomiast w pozostałych ra-

dach - komisje problemowe, czyli od-

powiedzialne za organizację konkret-

nych imprez, wyznaczane na sesjach.  

             Warto dodać, że Młodzieżowa 

Rada Miejska Rawy Mazowieckiej ist-

nieje od 1997, czyli o rok dłużej niż 

Mszczonowska, natomiast w Skiernie-

wicach zaledwie pięć miesięcy.   

 

Iza Kam 

 

 

 

27 kwietnia w MOK odbędzie się impreza zorganizowana wspólnymi siłami Młodzieżowych Rad Miejskich z Msz-

czonowa, Skierniewic i Rawy Mazowieckiej. Idea takiej imprezy  powstała na spotkaniu młodych samorządowców 

28 marca, gdzie zainaugurowana została długofalowa współpraca pomiędzy młodzieżowcami. My jako organizatorzy 

zapewniamy salę, oświetlenie, ochronę oraz trzy zespoły, natomiast MRM ze Skierniewic i Rawy Mazowieckiej po 

jednym zespole. Na imprezie będzie można posłuchać zróżnicowanej muzyki, począwszy od jazz -rocka przez rock do 

reggae. Z naszej inicjatywy zagrają: Magara, Res Positiva oraz Human Nature. Na scenie będziemy gościć także 

rawski zespół Projekt. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie znana jest nam propozycja ze Skierniewic. Impreza p otrwa od 

godziny 18-tejh do północy. Zapraszamy całą młodzież, nie tylko mszczonowską.  

 

Przewodniczący MRM Mszczonów 

Maciej Molak 

 

 

 

 

Przyszłość, ale jaka? 
 

 

Każdy z nas marzy o wspaniałej, świetlanej przy-

szłości. Każdy przedstawiciel naszej społeczności chciałby 

jeździć nowymi samochodami, mieć nieograniczony rachu-

nek w banku i nie przejmować się dniem jutrzejszym. Trosz-

kę gorzej, co prawda wychodzi nam realizacja owych zamia-

rów, gdyż nie zawsze starcza nam sił, ochoty czy mobilizacji 

do wprowadzania w rzeczywistość wielkich, niczym niepo-

skromionych marzeń. Niezrealizowane plany, zawód z powo-

du nowej posady, poczucie niespełnienia się, wszystko to 

może być przyczyną złego wyboru nowej pracy, czy uczelni. 

Temat niebywale aktualny, gdyż zbliża się czas egzaminów 

zarówno dla gimnazjalistów, jak i dla maturzystów, a poza 

tym wciąż gro osób poszukuje odpowiedniej dla siebie pracy. 

Nieopisanym i niedocenianym skarbem są konsul-

tanci, którzy potrafią doradzić nam zawody, w których bę-

dziemy mogli odnieść najlepsze wyniki. W naszym kraju 

poradnictwo zawodowe jeszcze raczkuje, ale nawet tak mło-

de, jeszcze nie dojrzałe, jest niebywale pomocne przy po-

dejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości, szczególnie dla 

młodych ludzi. Odwiedziłam jedno z takich poradnictw, a 

wrażeniami swoimi postanowiłam podzielić się z wszystkimi 

osobami, na których wybór przyszłości wciąż czeka. Centrum 

WSPÓLNE OBRADY 
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Informacji i Planowania Kariery Zawodowej serdecznie za-

prasza wszystkie osoby bezrobotne, poszukujące pracy, ab-

solwentów, a także inne osoby zainteresowane problematyką 

poszukiwania pracy. Doradcy w bardzo sympatyczny i bez-

bolesny sposób wyciągają z ludzi więcej informacji, niż to, 

co na ogół mówimy. Szczątkowe, zdawkowe odpowiedzi ich 

nie zadowalają, a kolejną zaletą konsultantów jest ogromna 

chęć dowiedzenia się o wszystkim czym się zajmowaliśmy. 

Możemy więc śmiało przechwalać się wszystkimi osiągnię-

ciami, dozwolone jest także snucie wywodów na temat na-

szych wakacyjnych, ambitnych prac u sąsiada, wszelkie zwy-

cięstwa w mini olimpiadach na osiedlu, zaliczają się do 

ogromnych sukcesów. Doradcy słuchają tego wszystkiego z 

zaciekawieniem, a my czuć się możemy nieprzeciętnie ak-

tywni, zdolni, przedsiębiorczy, etc., choćby dla tego uczucia 

warto się tam wybrać. Ale nie tylko dlatego. 

Centrum pomaga nam określić własne oczekiwania 

zawodowe, ocenia zainteresowania i uzdolnienia zawodowe 

swego klienta, wybiera także ścieżkę edukacyjną, opracowuje 

specjalnie dla nas, indywidualny plan działania. Maturzyści 

nie będą już zmuszeni zdawać na kilka kierunków z powodu 

nieskonkretyzowanych planów na przyszłość, nikt nie będzie 

szukał " w ciemno" pracy, tu kompetentne osoby służą nam 

pomocą. Najpierw, oprócz rozmowy z psychologiem, czekają 

na nas sterty testów do rozwiązania, zadania matematyczne 

albo logiczne, ankiety sprawdzające nasze zdolności lingwi-

styczne i cechy charakteru, wszystko to w celu lepszego za-

poznania się z naszą osobą. Gdy już wszechwiedzący dorad-

ca przeanalizuje udzielone przez nas informacje, udostępnia-

ne są poszukiwaczom lepszej przyszłości teczki informacji, 

przewodniki o zawodach, katalogi instytucji szkoleniowych, 

a także dane o lokalnym rynku pracy. Gdy zmęczy nas stu-

diowanie lektur, zawsze możemy obejrzeć filmy na tematy 

komunikacji międzyludzkiej tj. "Mowa ciała", "Autoprezen-

tacja", czy "Negocjacje". 

Konsultacje takie są niezwykle pomocne, a nasza wiedza o 

planowanych studiach, czy wykonywanym w przyszłości 

zawodzie zostaje uzupełniona o wiele nowych, istotnych 

informacji. Teraz jesteśmy w stanie sami kierować naszym 

losem, wiemy w czym możemy osiągnąć najlepsze sukcesy, 

co doprowadzić może nas do życiowego sukcesu. Spełnienie 

marzeń zależy już wyłącznie od nas samych, przecież to my 

kreujemy przyszłość. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż 

rady które uzyskamy, choć są bezcennymi wskazówkami, 

udzielane są bezpłatnie.  

Gosia K. 

 

Gdzie się znajdują się ci wspaniali doradcy?  

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej, ul. Młynarska 16 

tel. (0-22) 631 32 54 

 

Młodzieżowa Agencja Pracy przy 

fundacji „Bez Względu na Niepogodę"  

ul. Marii Konopnickiej 6 

tel. (0-22) 625 49 97 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻYRARDOWIE 
 

Na podstawie § 34 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.  29.03.2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 po. 454 z dn. 02.05.2001 r.. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie zawiadamia 

o przystąpieniu z dniem 05.11.2001 r. do prac z zakresu modernizacji   ewidencji - założenie ewidencji budynków dla mia-

sta MSZCZONÓW. 

Podstawą wykonania prac jest umowa nr GG. 7455 - 2/ 6 / 2001 zawarta przez Starostwo Powiatowe w Żyrardo-

wie z Wykonawcą prac, ustalonym w oparciu o przepisy ustawy „o zamówieniach publicznych" (Dz.U. Nr 76 z dnia 

04.07.1994r). Prace prowadzone będą w oparciu o „Projekt Modernizacji  Ewidencji  - Założenia Ewidencji Budynków" 

uzgodniony z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Wykonawca prac: 

Geodezyjna Spółdzielnia Pracy 82-300 Elbląg, ul. Skrzydlata 15. 

W związku z tym prosi się zainteresowane osoby o uczestniczenie w procesie ustalania granic oraz stanów pra w-

nych nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, oraz czynności opisu budynków.  

Mając na uwadze powyższe, prosi się właścicieli, posiadaczy i użytkowników budynków i lokali o umożliwienie ge o-

detom wejścia na teren posesji  oraz  udzielenie niezbędnych informacji  o nie ruchomościach budynkowych i lokalowych. 

 

Z up. STAROSTY 

mgr inż. Daria Rubikowska 

Geodeta Powiatowy 
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,,PIERWSZA PRACA” 
 

 
               Liczba bezrobotnych absolwentów w wojewódz-

twie mazowieckim niestety wciąż wzrasta. Według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego w październiku 2001 

było ich 16 tys. 800, w listopadzie już 17 tys. 700, zaś w 

grudniu 18 tys. 100. W styczniu b. r. liczba ta sięgnęła 19 

tys. osób.  

                 Jak twierdzą eksperci Business Center Club 

młodzi ludzie rzadko decydują się na rozkręcenie własnego 

biznesu, bo brakuje im kapitału. Rząd proponuje dopłaty 

do kredytów gospodarczych zaciąganych przez absolwen-

tów. Wszystko ma się odbywać w ramach programu 

,,Pierwsza Praca''. Co prawda przedsiębiorcy mają do nie-

których jego założeń pewne zastrzeżenia. Zastrzeżenia 

mają również sami studenci, a przyszli absolwenci. Reali-

zacja programu zależy od dwóch czynników. Po pierwsze 

ograniczenie możliwości dorabiania do emerytur rzeczywi-

ście musi dać nowe miejsca pracy. Z danych szacunkowych 

wynika, że może być ich nawet 80 - 120 tys. Po drugie 

Rządowi musi udać się przeforsować nowelizację kodeksu 

pracy.  

                W programie, który ma pomóc we wchodzeniu 

na rynek pracy młodym ludziom kończącym szkoły, jest 

też wiele pozytywów. Oprócz dopłat do kredytów, a nawet 

możliwości ich umorzenia, przedsiębiorcom podoba się też 

projekt częściowej refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne. Dodatkowo program przewiduje dopłaty do 

wynagrodzenia.  

                To, co niepokoi to wielkość środków przezna-

czona na realizację programu. Obecnie na jednego zareje-

strowanego absolwenta przypada 230 zł miesięcznie. Poza 

tym program ma dotyczyć łącznie ok. 140 tys. absolwen-

tów. Tymczasem w tym roku na rynek pracy wejdzie ich 

ok. 1.1 mln.  

/IK/ 

 

POSTANOWIENIA KONWENTU 
 

Na początku kwietnia odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku, posiedzenie Prezydium Konwentu 

Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Mazowieckiego. O programie posiedzenia 

- przewodniczący Konwentu Józef Grzegorz Kurek. 
   

          Podczas spotkania ustalony został min. program 

działania na najbliższe trzy miesiące oraz termin kolejnego 

posiedzenia Prezydium Konwentu na 9 maja.  

Na zaproszenie Prezydium Konwentu w majowych obra-

dach udział wziąć ma marszałek Adam  Struzik. Samorzą-

dowcy chcą aby przedstawił im kwestie związane z realiza-

cją  Kontraktu dla Województwa Mazowieckiego na rok 

2002, który to kontrakt ma poprawić sytuację gospodarczą 

w województwie oraz zdynamizować jego rozwój, czego 

niestety na razie nie widać. Przedmiotem spotkania ma być 

też dyskusja na temat możliwości wspomagania środkami 

rządowymi inwestycji strukturalnych w gminach. Tego 

samego dnia prezydium chce  spotkać się z przedstawicie-

lem Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa aby 

omówić zasady współpracy między Agencją a gminami w 

zakresie wykorzystania środków SAPARD oraz z przed-

stawicielem Ministerstwa Finansów, by przedyskutować 

problemy jakie mają gminy z wydawaniem bonów paliwo-

wych dla rolników. Przepisy w tej kwestii są niejasne. 

Część rolników jest poszkodowana, ponieważ ci, którzy nie 

posiadają ciągników nie mogą otrzymać paliwa. Jest to  

nieuczciwe, bo co z tymi rolnikami, którzy uprawiają zie-

mię przy pomocy konia? Chcemy zmusić ministerstwo do 

szybkiej nowelizacji przepisów w tym zakresie.      

Na kwietniowym posiedzeniu podjęty został również temat 

bezrobocia i związanej z tym sytuacji na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego oraz temat biedy, jaka zaczyna zaglą-

dać w oczy samorządom i gminnym Ośrodkom Pomocy 

Społecznej jak też niewydolności Rządu w kwestii przeka-

zywania środków na opiekę społeczną.  

(ik)

 

 

 

 

Mszczonowski Ośrodek Kultury prosi młodzież o zgła-

szanie propozycji odnośnie działalności kulturalnej. 

Wnioski dotyczące tworzenia nowych sekcji i organi-

zacji imprez przyjmuje dyrektor MOK-u Janusz Cza-

ja, telefon 857 16 63. 
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ul. Żyrardowska 4 

           Mszczonów 

Tel./fax: 857-11-99 

ZAPRASZA WSZYSTKICH NA: 

KURSY KOMPUTEROWE 

@ Naucz się pisać na komputerze! POZNAJ EDYTOR TEKSTU MS WORD 

@ Chcesz szybciej liczyć – POZNAJ MS EXCELA 

@ Naucz się wyszukiwać informacji w INTERNECIE 

@ Wykorzystaj bogactwo INTERNETU  

@ Posiadamy wpis do Kuratorium Oświaty 

SZKOLENIA OPERATORÓW WÓZKÓW 

WIDŁOWYCH 

I OBSŁUGI KAS FISKALNYCH 

@ Chcesz mieć nowe kwalifikacje – zdobądź  

    uprawnienia operatora wózków widłowych 

@ Zapoznaj się z obsługą kas fiskalnych   

 SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG: 

UDZIELAMY NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK 

@ Chcesz uniezależnić się od pracodawców  

     - załóż własną działalność gospodarczą 

 @ Masz pomysł na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej  

- zgłoś się do nas 

TYLKO U NAS MOŻNA 

@ Skorzystać z Internetu  

@ Napisać na komputerze dokumenty 

    ważne i mniej ważne  

@ Zeskanować zdjęcie  

@ Skopiować, nagrać płytę CD 

@ itp... 

 

 
 

 

!Doświadczeni 

 wykładowcy  

!Niskie ceny 

 

 

Oprocentowanie 

już od 11% 

w skali roku. 

Preferencyjne ceny dla dzieci, 

młodzieży szkolnej i osób 

bezrobotnych. 

Możesz dopasować 

program kursu do 

własnych potrzeb 

Wszelkie informacje pod nr 

tel. 857 11 99 lub w 

siedzibie biura. 

OŚRODEK WSPIERANIA 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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APEL 

BURMISTRZA MIASTA MSZCZONOWA 
 

 

W związku z okresem wzmożonej palności spowodowanej 

pożarami traw, łąk i lasów 

 

Burmistrz Miasta Msz-

czonów 

a p e l u j e     o : 

zachowanie rozsądku i 

zaniechanie wypalania 

traw, pozostałości na 

ścierniskach. 
 

Gaszenie suchych traw i ściernisk pochłania rokrocznie ogromne 

sumy pieniędzy podatników, czyli nas wszystkich. Zużywa się 

niezwykle drogi sprzęt specjalistyczny oraz czas strażaków, 

szczególnie ochotników. Może się okazać, że sprzęt i ludzie 

potrzebni do ratowania życia ludzkiego zamiast nieść pomoc 

człowiekowi, będą w tym czasie zajęci gaszeniem trawnika lub 

łąki. 

Musimy pamiętać o tym, że osobą potrzebującą pomocy może 

być każdy z nas. 

 

Kodeks wykroczeń w art. 82 § 1 wyraźnie precyzuje:  

„ Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza prze-

ciwko przepisom dotyczącym 

zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:  

*  na terenie lasu, śródleśnej łąki, wrzosowiska, suchej łąki 

lub torfowiska albo 

w odległości mniejszej niż 100 m od nich: 

-  roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu, 

-  pozostawia rozniecony ogień, 

-  korzysta z otwartego płomienia, 

-  wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości ro-

ślinne, 

-  porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papiero-

sów, 

-  dopuszcza się innych czynności mogących wywołać 

niebezpieczeństwo pożaru, 

podlega karze aresztu, grzywny do 5 tysięcy złotych 

albo karze nagany” 

 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 roku w 

art.59 mówi: 

„ Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużyt-

kach, rowach, pasach 

przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i 

trzcin – podlega karze 

aresztu albo grzywny.” 

 

Kodeks karny w art. 138 mowi: 

„ Kto sprowadza pożar, który zagraża życiu lub zdrowiu 

ludzi albo mieniu w znacznych 

rozmiarach – podlega karze pozbawienia wolności na 

czas nie krótszy niż 3 lata.” 

 

Apeluję zatem do mieszkańców naszej gminy o bardziej 

aktywne i zdecydowane 

reagowanie na zauważone przypadki nieodpowiedzialnych 

zachowań sprawców podpaleń. 

 

BURMISTRZ MIASTA MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

 

 

              Od czerwca 1970 roku w Mszczonowie funkcjonuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Od 

początku jego istnienia przewodniczącą jest Helena Gawin. Obecnie związek liczy dwieście osób. To niewiele w porów-

naniu ze stanem liczbowym sprzed kilkunastu lat. Niestety co raz więcej ludzi, w tym i emerytów, coraz rzadziej korz y-

sta z wielu rzeczy. Powód jest bardzo prozaiczny - brak funduszy. Wiele też osób ,,wykruszyło się'', a młodzi nie chcą 

się zapisywać. Opłata za przynależenie jest niewielka. 15 zł. rocznie. Oprócz przewodniczącej w skład kierownictwa 

PZER i I w Mszczonowie wchodzą: wice przewodniczący - Witold Nowak, skarbnik - Irena Paulska, sekretarz - Zofia 

Jasińska, członkowie Zarządu: Kazimierz Ostrowski i Tadeusz Ciećwierski. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest 

Helena Federowicz, zaś księgową Wanda Staniaszek.   

 

 

DLA SIEBIE 

I INNYCH 
 

Co pani osobiście daje prowadzenie 

do Związku? 

Satysfakcję z tego, że coś mogę dla 

kogoś robić. Poza tym jestem widziana i 

szanowana. Dodam, że jako  jedyna w 

województwie tak długo przewodniczę 

tego typu związkowi. Cztery lata temu 

obchodziłam 25 - lecie prowadzenia 

związku. Były kwiaty, dyplomy i gratu-

lacje...  

 

Jak często odbywają się spotkania 

członków? 

Kilka razy w roku. W styczniu organizu-

jemy spotkanie opłatkowe. Zawsze na 

początku stycznia. W kwietniu - spotka-

nie Wielkanocne połączone z obchodami 
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Dnia Inwalidy i Dnia Kobiet. W tym 

roku uroczystość tę wspomógł finanso-

wo Mszczczonowski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Dotychczas organizowali-

śmy ją za własne fundusze. Koniec 

września lub początek października - z 

okazji ,,Dnia Seniora’’. Organizujemy 

też ok. 10 wycieczek krajoznawczych w 

roku. Od jedno do pięciodniowych. 

Począwszy od maja. Już 1 maja jedzie-

my na pięciodniową wycieczkę w góry. 

W ub. roku byliśmy nad morzem. W 

ciągu tych kilkudziesięciu lat należenia 

do związku zwiedziłam niemal całą 

Polskę, z wyjątkiem wschodu. Dawniej 

jeździliśmy również do teatru. Obecnie 

zrezygnowaliśmy z podobnych wyjaz-

dów. Poza tym prowadzimy zespół wo-

kalny pod nazwą ,,Słoneczko''. Dawniej 

liczył dwadzieścia dwie panie. Obecnie 

-  osiemnaście. Akompaniuje  nam pani 

Honorata Orkiestra. Lekcje finansuje 

Urząd Miasta Mszczonów. Salę do spo-

tkań udostępnia nam bezpłatnie Msz-

czonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.  

 

Jak przebiegają te spotkania? 

Od godziny 15 do 16 odbywają się na-

sze występy, tzn. śpiewamy. Od 16 do 22 

- tańce. Bawimy się przy akompania-

mencie pana Stanisława Kakietka. Aby 

koszty były jak najmniejsze przynosimy 

własną konsumpcję. Kupujemy posiłki 

tylko dla tych, którzy nie zostają na 

tańce. Spotkanie  trwa do godziny 22. 

Muzyka opłacamy z pieniędzy zebranych 

od uczestników zabawy w danym dniu.  

 

Jak by pani zachęciła innych do wstę-

powania do związku, bowiem z tego 

co usłyszałam, warto. 

Cały czas zachęcamy. Jednak ludzie 

coraz bardziej oszczędzają. Rezygnują z 

wielu przyjemności. Wszystko drożeje, a 

renty czy emerytury utrzymują się na 

tym samym poziomie. Uczestniczenie w 

spotkaniach i wycieczkach jest takim 

oderwaniem się od monotonii i szarości 

dnia codziennego. Możliwością spotka-

nia innych ludzi. Porozmawiania. Za-

pomnienia o samotności. Możliwością 

miłego spędzenia czasu w serdecznej 

atmosferze. Ludzie nas doceniają. Jest 

to jedyny związek na terenie Mszczono-

wa, który coś robi. Kiedyś były np. Koła 

Gospodyń. Obecnie wszystko zostało 

zlikwidowane. Przy naszym Związku 

istnieje również Związkowa Kasa Po-

grzebowa. Ponadto co roku wypłacane 

są symboliczne zasiłki dla członków, 

którzy ukończyli 80 lat.   

 

Skąd związek pozyskuje fundusze.  

Min. Ze składek od członków (15 zł. 

Rocznie od członka). Dodatkowo jedy-

nym sponsorem jest Spółdzielnia Han-

dlowo – Usługowa w Mszczonowie 

(dawna G. S – nia ,,Samopomoc Chłop-

ska’’), która co roku zasila nas kwotą, 

dawniej 500 zł, obecnie 300 zł. Rocznie, 

za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni 

.Dzięki tym środkom możemy coś kupić, 

coś zrobić dla innych. Naszą kasę zasi-

lają również niewielkie wpływy z tytułu 

opłat, które wnoszą za wycieczki osoby 

na nie wyjeżdżające a nie należące do 

związku. Są to naprawdę symboliczne 

kwoty. Urząd Miejski, poza opłacaniem 

lekcji zespołu, wspiera nas opłacając 

jeden przejazd autokarem. Tak było w 

roku ubiegłym, kiedy pokrył koszty au-

tokaru za wyjazd pięciodniowy. Obie-

cał, że podobnie uczyni w tym roku. 

Burmistrz wspiera nas i, w miarę swo-

ich możliwości, pomaga. Ogólnie ze 

wszystkimi współpracuje się nam bardzo 

dobrze.  

 

Czego brakuje związkowi?  

Klubu, takiego przytulnego miejsca, 

gdzie moglibyśmy spotykać się przy 

kawie lub herbacie. Poza tym, o czym 

już wspomniałam, członków. W tym 

miejscu chciałabym zaprosić wszystkich 

do zapisywania się do naszego związku, 

zaprosić do przyłączenia się do nas 

tych, którzy lubią  wspólnie spotkać się, 

porozmawiać, zrobić coś dla innych. 

 

z przewodniczącą Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Mszczonowie Heleną Gawin rozma-

wiała Izabella Kamińska   

 

 

Z okazji Dnia Inwalidy  w niedzielę 7 kwietnia  w sali konferencyjnej Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszk aniowej  odby-

ło  się   uroczyste  spotkanie  członków   miejscowego koła  Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Do wzięcia  

udziału  w obchodach  zaproszeni zostali przedstawiciele  władz samorządowych w osobach burmistrza Grz egorza 

Kurka wraz z małżonką  i przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego także wraz z małżonką.  Współorganiz atorem 

spotkania, które miało  również    charakter  zabawy   wielkanocnej  był   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

 

WIELKI BAL W MSZCZONOWIE 
 

 

               Tegoż dnia, w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 

Dworcowej 1, z okazji ,,Światowego Dnia Inwalidy’’ oraz 

tradycyjnego ,,jajeczka’’ odbył się Wielki Bal zorganizowany 

przez Zarząd Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczo-

nowie. Wśród zaproszonych gości byli min.: burmistrz Józef 

Grzegorz Kurek wraz z małżonką, przewodniczący Rady 

Miejskiej Łukasz Koperski z małżonką oraz kierownik Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie Barbara 

Ciszewska. W sumie na sali obecne były 93 osoby.  

               Gości przyjęto pięknym powitalnym marszem. Po 

powitaniu obecnych na sali gości przez wice przewodniczą-

cego Związku Witolda Nowaka, który złożył, w imieniu całe-

go Zarządu,  wszystkim obecnym i nie obecnym serdeczne 

życzenia, zespół wokalny ,,Słoneczko’’ wykonał kilka pięk-

nych piosenek. Natomiast pan Nowak wyrecytował dwa wła-

snego autorstwa okolicznościowe wiersze. Jeden z okazji 

,,Światowego Dnia Inwalidy’’, drugi z okazji budzącej się 

wiosny.  

Warto dodać, że przewodnicząca Związku pani Helena Ga-

win, w ramach podziękowania za dotychczasowe zaangażo-

wanie w pracę na rzecz  Związku, otrzymała od burmistrza 

Kurka wspaniały tort, natomiast od przewodniczącego Rady 

Miejskiej Łukasza Koperskiego – piękny bukiet kwiatów.  

               Następnie wszyscy obecni dzieląc się jajkiem skła-

dali sobie życzenia. Była też z tej okazji tradycyjna lampka 

szampana. Przy dźwiękach muzyki i zastawionych stołach, 

tańcząc i śpiewając, uczestnicy bawili się do godziny 22.30. 

Zabawę zakończył pożegnalny marsz.  
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(ik)        

 

  
  

  
  

 

Poniżej prezentujemy wiersze autorstwa pana Witolda Nowaka, które zostały wyrecytowa-

ne przez samego autora: 
 

Wiosna! 
 

Odkąd tylko świat istnieje 

Co roku przychodzi wiosna 

Niesie ludziom nadzieje 

Zawsze piękna, radosna 

 

Uśpiona się budzi przyroda 

Fauna i Flora się budzi 

Pięknie się robi w ogrodach 

Szczęśliwy, kto się dla niej trudzi 

 

Już podbiały się złocą 

Żółcią rozbłysły kaczeńce 

Bociany radośnie klekoczą 

Wiosny jest coraz więcej 

 

Więcej złotego słońca 

I coraz więcej miłości 

Wiosenna miłość gorąca 

Niech w każdym sercu zagości 

 

W koronach drzew 

Gdzie ptaków gromady 

Rozpoczęły swój śpiew 

Umilkły spory i swary 

 

I ludzie wiosną inni 

Częściej się uśmiechają 

Dziewczęta w sukienkach mini 

Swym pięknem urzekają 
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Niech piękno i świeżość wiosny 

Wszystkim się nam udzieli 

Niech każdy dzień radosny 

Do dobrych czynów ośmieli 

 

27.03.2002 

 

 

Niepełnosprawnym 
 

Są pośród nas ludzie 

Ludzie niepełnosprawni, 

Którzy w swoim życiowym trudzie 

Często są nieporadni. 

 

Nie omijaj ich wtedy z daleka 

A udziel potrzebującym pomocy 

Każdy człowiek - tym bardziej kaleka 

Oczekuje od innych pomocy. 

 

Widząc człowieka z laską białą 

Być może orientację stracił 

Poświęć mu chwileczkę małą 

On Ci sercem za serce odpłaci. 

 

Inwalidzkim wózkiem ktoś obok przejeżdża 

I widzisz, że sobie nie radzi, ma trudności 

Z wielkim wysiłkiem pod górę podjeżdża 

Podejdź i pomóż w swojej łaskawości. 

 

Wojna tak wielu okaleczyła 

Zostali bez nóg, bez rąk 

Każda pomoc jest im miła 

Powiększ miłosiernych krąg. 

 

Bądź dobrym samarytaninem 

Pomagaj innym w cierpieniach 

Człowiek człowiekowi jest tego winien 

I nie ma w tym wątpliwości cienia. 

 

Pomagajmy - wszak czynione dobro 

Dobrem powraca jak echo 

Miara jeszcze bardziej szczodrą 

Jest szacunkiem i pomocą. 

 

I Ciebie prosimy Święta Panienko 

Wspomagaj wszystkich cierpiących 

Przytulaj do serca matczyną ręką 

Na dobrą drogę wprowadzaj błądzących. 

 

Mszczonów 07.04.2002 r.

 

 

ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA 
 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 

 

Rozpoczęcie o godz. 9:30 
- zbiórka pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 

przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 

- wciągnięcie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu, 

- przemarsz uczestników patriotycznej demonstracji do kościoła parafialnego 

p.w. św. Jana Chrzciciela, 

- uroczysta Msza Św. (po której nastąpi przemarsz z kościoła na Nowy Rynek), 

- koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, 

- odprowadzenie pocztów sztandarowych. 
 

Część artystyczna w MOK (początek - godz. 15:00; wstęp wolny): 
- „Opowiedz Nam Moja Ojczyzno" - występ grupy teatralnej SKORPION działa-

jącego w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 

- recital Danuty Błażejczyk 
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* przewodnik łatwy i przyjemny * o czym warto wiedzieć * przewodnik łatwy i przyjemny * o czym warto wiedzieć * 

 

Co należy do władz  sa-

morządowych, czyli za 

co odpowiedzialni są 

burmistrz, Zarząd i Ra-

da Miejska oraz  podle-

głe  im  instytucje? 
  

Większość z nas  nie zdaje sobie 

sprawy z podziału kompetencji, jakie  dotyczą  różnego ro-

dzaju  władz i instytucji. Niestety wiedza na ten temat  nie 

jest wystarczająco upowszechniana. Czasami  z tego powodu 

dochodzi do licznych  nieporozumień, a nawet poważnych 

konfliktów. Starając się  wyegzekwować istotną dla nas spra-

wę nie wiemy do kogo się  z nią zwrócić i wtedy  zaczynamy  

poruszać się  po omacku, a że w takiej sytuacji   najłatwiej  

zapukać do najbliższych drzwi więc zwykle z naszymi bo-

lączkami  zwracamy się  do przedstawicieli lokalnego samo-

rządu. Ten nie  posiada  jednak  monopolu  na  „władzę”  i 

nie zawsze  może  skutecznie nam pomóc. Aby uniknąć nie-

potrzebnych rozczarowań  i oszczędzić sobie  zbędnych wę-

drówek  po urzędniczych  pokojach powinniśmy zechcieć 

zapoznać  się  z podziałem kompetencji. Umiejętność rozróż-

nienia osób i instytucji odpowiedzialnych za dane dziedziny 

naszego życia jest niezmiernie przydatna. W poniższej publ i-

kacji  postaramy się  w miarę  najprostszy sposób określić,  z 

jakimi  sprawami  możemy zwracać  się do radnych, burmi-

strza i podległych mu urzędników. Uprzedzamy, że  nie 

chcemy tu cytować ustaw i rozporządzeń, które najczęściej są 

zrozumiałe jedynie dla prawników. Nasz przewodnik z zało-

żenia ma być  prosty i skrótowy. Tym samym z góry przepra-

szamy wszelkiego rodzaju „specy” od  spraw samorządności, 

którzy na pewno po przeczytaniu poniższego tekstu zechcą  

wprowadzać do niego mnóstwo poprawek, sprostowań i uści-

śleń. Ostrzegamy  jednak, że tym samym znowu powróciliby-

ście Szanowni Specjaliści do  „niestrawnych” ustawowych 

cytatów, a tego przecież -jak już na wstępie ustaliliśmy- pra-

gniemy uniknąć.  

Zapraszamy więc do miłej lektury.I pamiętajmy -pisząc jaką-

kolwiek skargę właściwie ją adresujmy!   

 

Z jakimi  sprawami  puka-

my  do drzwi przedstawi-

cieli lokalnej władzy, czyli 

co należy do  burmistrza, 

Zarządu  i Rady Miej-

skiej oraz  podległych   

im  instytucji? 
 

-Nadzór nad działalnością Urzędu Miejskiego  

-Utrzymanie i budowa -ujęć wody i   sieci wodociągowych 

oraz oczyszczani ścieków i kanalizacji 

-Sprawowanie zarządu  nad komunalnymi  zasobami miesz-

kaniowymi (m.in. remonty budynków komunalnych) /Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/ 

-Prowadzenie działalności  w zakresie  oczyszczania  miasta 

oraz  konserwacji  i urządzania  zieleni miejskiej /ZGKiM/ 

-Sprawy związane z administracyjną  stroną działalności  

przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów /Zespół Ob-

sługi Placówek Oświatowych, Przedszkole Miejskie, Szkoły 

Podstawowe w: Mszczonowie, Osuchowie, Lutkówce, Pieka-

rach i Bobrowcach oraz Gimnazja Publiczne w: Mszczonowie 

i Osuchowie/. 

-Budowa, utrzymanie i wyposażanie  placówek oświatowych 

(dot. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów)  

-Nadzór nad  działalnością opieki społecznej /Miejski Ośro-

dek Pomocy  Społecznej/. 

-Upowszechnianie kultury, czyli sprawy  związane z działal-

nością  Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej.  

-Upowszechnianie kultury fizycznej / Ośrodek Sportu i Re-

kreacji/. 

-Pozyskiwanie  inwestorów i dbałość o rozwój gospodarczy 

gminy 

-Utrzymanie i budowa  dróg, ulic oraz  chodników /dotyczy 

jedynie zasobów  gminnych, natomiast drogi i ulice powiato-

we, wojewódzkie oraz  krajowe, które  nie podlegają Zarzą-

dowi  Mszczonowa  wyszczególniliśmy poniżej w kolejnej 

rubryce pt. „W tych sprawach  nie pomoże gminny samo-

rząd...”/. 

-Prowadzenie  działalności w zakresie  utrzymania  porządku  

na gminnych  drogach, ulicach  i placach /ZGKiM/. 

 

W tych sprawach  nie pomoże gminny sa-

morząd, choć  najczęściej  właśnie jego   

obwiniamy  za zaniedbania  w wyliczonych  

poniżej  dziedzinach: 
 

-bezpieczeństwo publiczne /policja/, 

-energetyka /elektrownia/ 

-gazyfikacja /gazownia/ 

-przeciwdziałanie bezrobociu /Powiatowy Urząd Pracy/    

-telefonizacja /póki co jeszcze  jedynie TP S.A., w przyszło-

ści może na naszym terenie pojawi się jakaś konkurencja/ 

-szkolnictwo ponadgimnazjalne /Starostwo Powiatowe/ 

-nadzór merytoryczny  nad wszelkimi  placówkami oświato-

wymi /Kuratorium Oświaty/ 

-administrowanie zasobami leśnymi /leśnictwa/ 

-ochrona środowiska /powiat i wyspecjalizowane  jednostki  

na szczeblu wojewódzkim i  krajowym/ 

-zasoby mieszkaniowe  spółdzielcze i wspólnotowe  

-służba zdrowia /starostwo powiatowe, NZOZ-y, pogotowie 

ratunkowe/  

-ochrona przeciwpożarowa /Państwowa Straż Pożarna/  

-wydawanie pozwoleń  na  budowę domów,  

-drogi i ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe, a także 

przebiegające  wzdłuż nich pobocza i chodniki  /stan na-

wierzchni, czystość/ 

 

DROGI I  ULICE POWIATOWE: 
 

-droga Osuchów-Żabia Wola,  

-droga Tarczyn –Mszczonów 
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-droga Olszówka –Mszczonów 

-droga Puszcza Mariańska –Mszczonów 

-droga Wola Polska –Mszcznów 

-droga Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica powiatu 

-droga Mszczonów-Osuchów-Bobrowce-granica powiatu 

-droga Huta Zawadzka- Mszczonów 

-droga Piekarowo-Grzymkowice-Dańków-Biała Rawska 

-ulica Skierniewicka 

-ulica Tarczyńska 

-ulica Fabryczna 

-ulica Kościuszki 

-ulica Poniatowskiego 

-ulica Młynarska 

-ulica Piekarska  

-ulica Warszawska  

-ulica Rawska 

-ulica Kilińskiego 

-ulica Sienkiewicza 

-ulica Spółdzielcza 

-ulica Zarzeczna 

-ulica Maklakiewicza 

-ulica Szkolna  

-ulica Towarowa 

 

ULICA WOJEWÓDZKA: 

 

-ul. Dworcowa /od ul. Grójeckiej do PKP/ 

  

DROGI  KRAJOWE: 
 

- trasa Grójec-Sochaczew /przebiegająca przez miasto 

ulicami: Grójecką, Dworcową, Tarczyńską, Warszawską i 

Żyrardowską/, 

- trasa szybkiego ruchu  Warszawa- Katowice 

 

 
    

Na zakończenie  warto  też zaznaczyć, że  

samorząd  nie  jest również  władny  rozstrzygać  

konfliktów międzysąsiedzkich  /bo i z takimi  

sprawami   mieszkańcy  często  się  do  niego zgła-

szają/. Tu  szukać należy pomocy  w prokuraturze, 

sądach lub też  w najbliższej jednostce policji.  

 

* przewodnik łatwy i przyjemny * o czym warto wiedzieć * przewodnik łatwy i przyjemny * o czym warto wiedzieć * 
 

 

Mszczonów 29.03.2002r. 

 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU MIASTA MSZCZONOWA 
 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. l ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r,(tekst jednolity Dz. 

U. z 1999r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Rady miejskiej w Mszczonowie Nr XXXVI/366/02 z  

27 marca 2002r. 

Zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zago-

spodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa. 
Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące terenu miasta w granicach administracyjnych. Zakres ustaleń planu obejmuje przezna-

czenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach w tym przeznaczonych do realizacji celów publicznych, za-

sady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeby ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzeń terenu, zasady i warunki podziału tere-

nów, ustalenia dotyczące wzrostu wartości nieruchomości. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w zmiany planu w terminie do  30 czerwca 2002 roku. 

Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej  45 codziennie 

w godzinach urzędowania. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

Przewodniczący 

Zarządu Miasta 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 
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Z Bogdanem Laskowskim dyrektorem mszczonowskiego  Liceum Ogólnokształcącego im. 

Szarych Szeregów rozmawia  Piotr Dymecki  
 

 

 

LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE 
 

 

 

 
Dyrektor Bogdan Laskowski prezentuje szkolne trofea 

 

-Mszczonowskie Liceum Ogólnokształcące szczyci się  ponad 

pięćdziesięcioletnią tradycją. Najnowsza historia miasta 

wiąże się nierozerwalnie z  tą szkołą. To tu kształciło się  

wiele  osób zajmujących dziś  wysokie stanowiska w  miej-

scowych oraz okolicznych firmach, instytucjach  i urzędach. 

Liceum to lokalna kuźnia   talentów.  Właściwie bez niego 

trudno już byłoby sobie wyobrazić  przyszłość Mszczonowa.  

Jakże więc zdziwiłem się gdy doszły mnie wieści  o planowa-

nej likwidacji  szkoły. Czy są one prawdziwe? 

-Z całą stanowczością zaprzeczam temu jakoby  nasze szko-

ła miała zostać rozwiązana. Liceum,  jak  kiedyś powiedział 

podczas oficjalnego wystąpienia burmistrz Mszczonowa  

Józef Grzegorz Kurek – było, jest i będzie. Od maja rozpo-

czynamy nabór nowego  rocznika i to chyba  jest najlepszy 

dowód na to, iż  nikt nie zamierza nas  likwidować. Poza 

tym mam tu przed sobą wynikającą z reformy oświaty 

uchwałę   nr  32/190/2002  Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 

2002 roku „w sprawie przekształcenia  czteroletniej szkoły 

ponadpodstawowej  Liceum Ogólnokształcącego  im. Sza-

rych Szeregów  w Mszczonowie z siedzibą przy ulicy Ma-

klakiewicza  18 w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną  LO 

im. Szarych Szeregów w Mszczonowie”. Uchwała ta także  

jest bardzo wyraźnym  dowodem na to, że  władze powiato-

we nie  dążą do rozwiązania naszej szkoły.   

Zastanawiając się  jednak nad  przyczynami  powstania  

plotki, o której pan wspomniał,   doszedłem do wniosku, że 

może to właśnie w związku z tym przekształceniem zaczęto 

upowszechniać fałszywe informacje o likwidacji.    W każ-

dym bądź razie  jeszcze raz zapewniam, wszystkich  miesz-

kańców Mszczonowa, że  nie muszą obawiać się   dalsze 

losy  liceum.  

-Czy w związku z pojawieniem się  tej plotki  liceum odno-

towuje teraz  mniejszą liczbę chętnych do pojęcia w nim 

nauki? 

-Na szczęście tak się  nie stało, choć nie ukrywam, że oba-

wiałem się  takich skutków. Plotka nie uczyniła nam poważ-

nej  szkody może też  dlatego, iż  cały czas    odwiedzam 

okoliczne  gimnazja i tam  osobiście zachęcam  młodzież  do  

starania się  o przyjęcie do naszego liceum.  

Należy pamiętać, że Mszczonów jest specyficznym  mia-

stem, tu prawie wszyscy się znamy. Fałszywe  informacje 

dość szybko są weryfikowane. Nawet jeśli na początku ktoś 

uwierzył w możliwość zlikwidowania liceum, to na pewno i 

tak później musiało do niego dotrzeć,  iż został oszukany.  

-Kiedy  szkoła rozpoczyna nabór uczniów do pierwszej kla-

sy? 

-Nabór rozpoczniemy  od  15 maja. Wszelkie informacje 

dotyczące przyjęcia do liceum pozostawiłem w gimnazjach, 

które  jak już  wspomniałem, od dłuższego czasu odwie-

dzam. Zainteresowani rozpoczęciem u nas nauki  zawsze też  

mogą  zadzwonić  do  sekretariatu szkoły  tel./0-46/ 857 

1210 i tu osobiście uzyskać potrzebne wiadomości.  

-Co pana zdaniem wyróżnia mszczonowskie liceum  spośród 

innych tego typu  szkół znajdujących się  w okolicy? 

-Mszczonowskie liceum jest prawdziwie rodzinną szkołą. Tu 

nauka w pełnym tego słowa znaczeniu połączona jest z wy-

chowaniem. Nasze troska o  ucznia nie kończy się  wraz z 

dzwonkiem  ostatniej godziny lekcyjnej. Jesteśmy zaintere-

sowani także  tym co dzieje się z nimi po zajęciach. Ma to 

swoje dobre strony zarówno dla samych uczniów jak i ich 

rodziców. Oceniamy naszych wychowanków nie tylko na 

podstawie tego co usłyszymy od nich  przy tablicy, ale bie-

rzemy  również pod uwagę  ich sytuację rodziną, zaintere-

sowania i szeroko pojęte możliwości. Rodzice natomiast 

mogą  mieć pewność, że nic złego z ich dzieckiem stać  się 

nie może. Wszelkie niepokojące sygnały dotyczące uczniów 

są natychmiast sprawdzane przez wychowawców.   

-Czy może Pan podać konkretny przykład takiego zaintere-

sowania? 

-Tak owszem ostatnio przekazano nam informację o tym, że 

w liceum ktoś rozprowadza narkotyki. Bardzo nas to zanie-

pokoiło, choć  nie ukrywam, że  trudno nam było w to uwie-

rzyć. Działając jednak w zgodzie z przyjętymi zasadami 

zdecydowaliśmy się   zbadać sprawę. Nawiązaliśmy w tym 
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celu współpracę z miejscową jednostką policji. Na wstępie  

wykluczyliśmy  możliwość pojawiania się w szkole dealerów 

z zewnątrz, gdyż nikt obcy nie ma prawa wejścia do liceum. 

Później  po  naradach z policjantami  ustaliliśmy, że  do 

szkoły  wprowadzony zostanie pies, który będzie  w stanie  

wyczuć  nawet znikome ślady  narkotyków  i ich zapach, 

który zwykle  pozostaje na ubraniu osoby  mającej z  nimi   

kontakt.  Chcę podkreślić, że  cała ta akcja była dla nas 

przykrym  doświadczeniem, gdyż jeszcze nigdy nie  stoso-

waliśmy tak drastycznych metod. Sadzę jednak, że było to 

konieczne, gdyż oskarżenia  jakie skierowano przeciwko 

szkole i uczniom wymagały  takiej zdecydowanej reakcji.  

-Jakie były efekty  tej specjalnej „kontroli antydopingo-

wej”? 

-20 marca  w Liceum pojawiło się  dwóch funkcjonariuszy  z 

mszczonowskiego komisariatu i grupa osób z ośrodka szko-

lenia psów  do wykrywania narkotyków dla służb celnych. 

Każda klasa i szatnia była sprawdzana przez dwa psy.  Było 

to konieczne, aby wykluczyć błędy.  Danym uczniowskim 

plecakiem, czy ubraniem  musiały zainteresować się  oby-

dwa psy. Uczniowie w tym czasie przebywali  poza klasami. 

Chcieliśmy oszczędzić im nieprzyjemnych wrażeń i pod 

pozorem  próbnej ewakuacji  zebraliśmy ich wszystkich w 

sali gimnastycznej.  

Na szczęście żadnych narkotyków nie znaleziono. Wprawdzie  

psy  skoncentrowały swoją  uwagę  na czterech plecakach, ale 

ich jedynymi znaleziskami były  kanapki  i  paczka papierosów. 

Po kontroli dzielnicowy  Sławomir Zieliński spotkał się z 

młodzieżą i objaśnił dlaczego  doszło  do  przeprowadzenia 

całej akcji. W swym wystąpieniu zapoznał  również mło-

dzież z przepisami dotyczącymi  przeciwdziałania  pladze 

narkomanii. Uczniowie mogli  też zadawać pytania  pracow-

nikom  szkolącym psy  dla służb celnych.  

-Czy nikt wcześniej  nie wiedział  o planowanym terminie 

przeprowadzenia kontroli? 

-O całej sprawie  wiedziała tylko policja. Mnie poinformo-

wano dopiero w przededniu całej akcji. Oczywiście z nikim 

się tą  informacją nie  dzieliłem. Nawet nauczyciele byli 

zaskoczeni  kontrolą.  

-Czy pana zdaniem wynik tej kontroli  sprawi, że skoń-

czą się doniesienia o narkotykach w liceum?     

-Nie jestem aż takim optymistą. Zawsze znajdą się  osoby nie-

życzliwe szkole. Nawet jeśli skończą się doniesienia o narkoty-

kach to na pewno zacznie się coś innego. Niejednokrotnie  plot-

ki rodzą się  z braku  wiedzy, czasami z czystej złośliwości, a 

jeszcze kiedy indziej  z potrzeby przeżycia czegoś  szczególne-

go związanego z taką czy inną sensacją. Przecież,  nie ukrywaj-

my  osoby rozpowszechniające  plotki o narkotykach w szkole 

wskazywały na konkretnych uczniów. Sądzę, że mogło to też 

wynikać z osobistych urazów.   

-Z tego co wiem dyrektorzy  przeważnie unikają  dyskusji na 

temat ewentualnej  obecności narkotyków w ich szkołach, 

natomiast w mszczonowskim liceum nie tylko  przełamano 

temat tabu, ale także nawiązano efektywną współpracę z 

policją i  przeprowadzono wspomnianą już kontrolę. Dla-

czego zdecydował się pan na takie posunięcie? 

-Z tego co mi wiadomo to żaden z dyrektorów szkół na tere-

nie gminy nie unika tego tematu. Tego samego dnia co w 

liceum kontrole były też przeprowadzone w Zespole Szkół 

Rolniczych i Gimnazjum Publicznym. Natomiast ma pan 

rację, że są kraju takie  placówki, których  dyrekcje rzeczy-

wiście chowają głowy w piasek i zachowują się tak  jakby 

problem narkotyków w ogóle nie istniał.  A niestety tak nie 

jest. Narkotyki stały się  częścią współczesnego świata. 

Młodzież może mieć z nimi kontakt w różnych miejscach i 

trzeba mieć to na względzie.  Daleki jednak jestem od tego, 

aby  rozkładać ręce i nie podejmować walki z tym szczegó l-

nie groźnym uzależnieniem.  Tam gdzie możemy musimy 

dać odpór dealerom oraz  pracować nad osobami, które stały 

się już ofiarami narkobiznesu.  

-Skoro udało nam się wyjaśnić  kontrowersyjne  kwestie 

dotyczące liceum teraz dla odmiany  zajmijmy się  przy-

jemniejszymi sprawami. Wiadomo mi, że liceum odniosło  

ostatnio znaczący sukces w olimpiadzie filozoficznej.  

-Sukcesy w olimpiadzie filozoficznej stały się już  naszą 

specjalnością. Mszczonowscy licealiści  przygotowywani 

przez panią prof. Genowefę  Śledź startowali we wszystkich 

XIV edycjach tej olimpiady, a jeszcze wcześniej uczestni-

czyli w  konkursach wiedzy filozoficznej. Sześcioro z na-

szych uczniów brało już udział w ogólnopolskich finałach. 

Tak również  stało się i w tym roku. Awans do finału wy-

walczył  czwartoklasista Maciej Melon. Sukces to tym więk-

szy, że Maciek  zajął pierwsze miejsce w rozgrywce  regio-

nalnej.  Bardzo liczymy na jego dalszy udział  w rywalizacji 

olimpijskiej. Poza tym już dziś  jesteśmy pewni, że  Maciek 

będzie miał godnych następców  wśród swych młodszych  

kolegów. Trzecioklasista  Maciek Molak w tegorocznym 

etapie  regionalnym zajął V miejsce i jak sądzimy za rok 

może powtórzyć  sukces swego o rok starszego imiennika.  

Szkoła ma też  świetnych sportowców. W tamtym roku  

tryumfowaliśmy w  zawodach siatkarskich. Cały czas  dy-

plomy szkole zapewniają również recytatorzy. W tym roku 

Zuzanna Molak otrzymała nawet za swą recytację  specjalną 

nagrodę burmistrza Mszczonowa.  

Naszymi największymi  sukcesami są jednak absolwenci 

dostający się na wyższe uczelnie. Odsetek uczniów, którzy  

pozytywnie zdają egzaminy na  studia mamy zawsze wysoki.   

-Czy  mszczonowskie liceum jest  szkołą prowincjonalną? 

-Mszczonów  już dawno przestał być  prowincją, a samo liceum 

już od początku swego powstania  zawsze kształciło na odpo-

wiednim poziomie. Nasi uczniowie kończyli przeróżne uczelnie 

i skoro tam wspaniale się odnajdowali i nie czuli się  prowincju-

szami to najlepszy dowód na to,  że i ich szkoła  nigdy taka nie 

była.   

Podam taki przykład, wiadomo mi, że niejednokrotnie pod-

czas rozmów  naszych  uczniów   z absolwentami szkół stołecz-

nych okazywało się, że  mimo 50-cio kilometrowej odległości to  

właśnie nasi licealiści  o   wiele częściej bywali w warszawskich 

teatrach i muzeach 
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Z Maciejem Melonem uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów 

w Mszczonowie rozmawia Piotr Dymecki 
 

 

Filozoficzne laury  
 

 

 
 

-Maćku udało ci się odnieść olbrzymi 

sukces, zająłeś pierwsze miejsce w  

regionalnym etapie olimpiady filozo-

ficznej i tym samym zapewniłeś sobie 

awans do ogólnopolskiego finału. Czy 

przewidywałeś, że zajdziesz w   olim-

pijskiej rywalizacji aż tak daleko? 

-Tegoroczny start nie był moim debiu-

tem. W olimpiadzie filozoficznej biorę 

udział  już po raz trzeci. W ubiegłym 

roku  zabrakło  mi dwóch punktów, 

aby przejść do ogólnopolskiego finału. 

Tym razem  nie tylko  wywalczyłem 

awans, ale także okazałem się  najlep-

szy spośród  wszystkich startujących. 

Oczywiście nie mogłem tego wcze-

śniej przewidzieć, ale  skłamałbym 

gdybym stwierdził, iż  nie  pragnąłem 

tego  zwycięstwa.   

-Czy  w ogólnopolskim  finale   także  

zajmiesz  wysokie miejsce? 

-Finał  jest  olbrzymim wyzwaniem. 

Na pewno  będę się  starał godnie 

reprezentować moją szkołę. Nie zary-

zykuję  jednak  i nie  będę się wypo-

wiadać na temat moich szans w czeka-

jącej mnie rywalizacji  ze  zwycięz-

cami z  innych regionów.  

-Dlaczego interesujesz się  filozofią?  

-To królowa nauk. Filozofia umożli-

wia rozwój intelektualny w o wiele 

szerszej mierze niż przedmioty szkol-

ne, a nawet  ogólnie rzecz ujmując  

niż  pozostałe dziedziny wiedzy. Filo-

zoficzną pasję zaszczepiła we mnie  

moja polonistka pani profesor  Geno-

wefa Śledź. To dzięki jej pracy nade 

mną, jej zaangażowaniu  i poświęce-

niu  dziś mogę się  cieszyć z olimpij-

skiego sukcesu.   

-Czy  w przyszłości zamierzasz stu-

diować filozofię? 

-Wolę raczej, aby pozostała moim 

hobby. Wybór kierunku studiów wiąże 

się bezpośrednio z wyborem  przy-

szłego zawodu, dlatego też  chciałbym 

studiować  nauki społeczne lub nauki 

polityczne.  

-Wróćmy jeszcze na chwilę do samej 

olimpiady, jak wyglądała rywalizacja 

na poziomie  regionalnym?  

-W pierwszym etapie /pisemnym/ 

uczestnicy musieli  napisać esej i roz-

wiązać test. Test był o wiele  trudniej-

szy, gdyż  tu trzeba się było wykazać  

biegłą znajomością  teoretycznej  

wiedzy dotyczącej  kierunków filozo-

ficznych i historii filozofii. Esej  dał 

mi natomiast możliwość  dość swo-

bodnego podejścia do  tematu i wyka-

zania się nie tyle  znajomością su-

chych faktów co umiejętnością logicz-

nego myślenia.  Drugi etap ustny rów-

nież  nie sprawił mi poważniejszych 

problemów. Uzyskałem wymaganą  

ilość punktów co pozwoliło mi  awan-

sować do  rozgrywki finałowej.  

-Uczniowie jakich szkół  startowali w 

etapie  regionalnym?  

-Praktycznie były to szkoły z części 

dwóch województw- mazowieckiego i  

łódzkiego. W naszym regionie znala-

zły się powiaty: żyrardowski, skier-

niewicki, pruszkowski, grodziski, 

grójecki, sochaczewski, łowicki   i 

rawski.  

-W tym roku  zdajesz maturę i koń-

czysz swą edukację w liceum, czy 

wraz z tobą zakończą się w szkole  

sukcesy w olimpiadach filozoficznych?  

-Nie sadzę, mszczonowskie liceum 

zawsze liczyło się w tej dziedzinie. 

Pani prof. Śledź potrafi dostrzec  uta-

lentowanych uczniów i odpowiednio 

ich kierunkuje  już od pierwszej klasy. 

Ja uczyłem się na sukcesach oraz   

błędach moich poprzedników i podob-

nie  jest z moimi młodszymi kolegami. 

Najlepszym przykładem jest  tu  uczeń  

klasy III Maciek Molak, który  w tym 

roku w rozgrywce regionalnej zajął 

wysokie piąte miejsce.  Być może za 

rok to właśnie on  zapewni szkole 

zwycięstwo i ........... będzie udzielać 

wywiadów.  

 

Mszczonowskie Liceum Ogólnokształcące  startowało we wszystkich XIV edycjach olimpiady Fil ozoficz-

nej. Reprezentanci szkoły brali także udział we wcześniej organizowanych Turniejach Wiedzy Filozoficznej. W 

sumie  licealiści już sześciokrotnie awansowali  do ogólnopolskiego finału. Niektórzy z nich  kończyli następnie 

studia  filozoficzne.  
 

Tuż przed oddaniem tego numeru do druku przekazano nam informację, iż Maciej Melon zajął drugie mie j-

sce w ogólnopolskim finale Olimpiady Filozoficznej. W końcowej rozgrywce wyprzedził blisko 150 rywali. 

Do zwycięstwa zabrakło mu zaledwie dwóch punktów. Maciek dzięki swojemu sukcesowi nie tylko rozsławił 

imię mszczonowskiego liceum, ale także zdobył indeks Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ob-

szerny wywiad z Maciejem Melonem opublikujemy w kolejnym numerze MM. 
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 
 

 

GIMNAZJALISTO!!! 
 

 

Zapraszamy Cię do dalszej nauki w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 
 

Nasza szkoła to ponad 50 lat tradycji, wielu absolwentów, dobre wa-

runki nauki, nauczyciele z pełnym przygotowaniem, przyjaźnie nasta-

wieni do uczniów, możliwość uprawiania sportu, częste wycieczki, 

szansa na uzyskanie prawa jazdy 
 

 

Kierunki nauki: 
 

- Kierunek matematyczno-fizyczny 

- Kierunek biologiczno-chemiczny 

- Kierunek podstawowy z rozszerzonym programem z języka angielskiego  

- Kierunek podstawowy (ogólny) 

 

Do wyboru są trzy języki obce: język angielski, język niemiecki, język ro-

syjski 

 

Kryteria przyjęcia: 
 

- Liczba punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny. 

- Zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty: język polski, język 

nowożytny, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka. 

 - Zasady przeliczania ocen na punkty: dopuszczający – 1 pkt, dostateczny – 2 pkt, dobry – 3 pkt, bardzo dobry – 

4 pkt, celujący – 5 pkt. 

- Za osiągnięcia kandydata, wyszczególnione na świadectwie na szczeblu miasta (gminy)  –1 pkt powiatu - 3 pkt, 

województwa - 5 pkt, kraju - 7 pkt.  

- Laureaci konkursów wojewódzkich, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy progra-

mowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są. niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych 

kandydatów.  

- Dla absolwentów gimnazjum, którzy zostali zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Warszawie z egzaminu gimnazjalnego, obowiązują, kryteria zawarte w pkt 2. 3, 4. 5. 

- Liczba punktów za wynik z egzaminu gimnazjalnego będzie równa liczbie punktów za oceny z wybranych zajęć 

edukacyjnych i innych osiągnięć kandydata w następującym stosunku: egzamin 50%, oceny 40%, osiągnięcia 10%. 

- Przyjęci będą Ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. 
 

 

Informacji udziela kancelaria szkoły od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00-13:30 lub telefonicznie (046) 857 12 10.Wzór 

podania o przyjęcie do naszej szkoły otrzymasz u Pani/Pana dy-

rektora Twojego gimnazjum 
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Historia LO w Mszczonowie 
 

 
 

 

Liceum Ogólnokształcące bliskie jest sercu każdego mieszkańca Mszczonowa. Przez 50 lat jego ist-

nienia mury szkolne opuściło 1700 absolwentów. Wokół tej szkoły skupia się i promieniuje na całe 

miasto działalność kulturalno-oświatowa. Można wręcz z całym przekonaniem stwierdzić, że Msz-

czonowskie Liceum stało się ogniskiem życia społeczno-kulturalnego i   odgrywa doniosłą rolę w ży-

ciu miasta. 
 

 
 

Jest w Mszczonowie wielu ludzi kochających 

swoje miasto. Są również tacy, którzy    nieza-

leżnie   od obecnego miejsca zamieszkania 

nadal sercem i myślą pozostają wierni swym 

rodzinnym stronom. Do takich zaliczają się 

przede wszystkim absolwenci tutejszego li-

ceum Stąd rekrutują się wykwalifikowane 

kadry dla miejscowych zakładów i instytucji. 

Przed wojną nie było w mieście szkoły na 

poziomie średnim. Absolwenci szkoły podsta-

wowej mogli kontynuować naukę w odległym 

o kilkanaście kilometrów Żyrardowie czy Gro-

dzisku Mazowieckim W czasie okupacji mło-

dzież uczyła się na tajnych kompletach prowa-

dzonych przez miejscowych nauczycieli Wtedy 

to właśnie narodziła się myśl o powołaniu 

pierwszego w długiej historii miasta gimna-

zjum. Inicjatorami byli nauczyciele: mgr Hali-

na Wernikowa, Jadwiga Świrska, Janina Gra-

bowiecka, Elida Szarota- Bluthwaw, ponadto 

redaktor Józef Czarnecki , który zginął tra-

gicznie w trakcie podróży do Żyrardowa po 

podręczniki, Burmistrz   Miasta   Mszczonowa   

Bronisław Romaszewski oraz miejscowi oby-

watele Karol Gajewski. Róża Czarneckaka i ksiądz Zygmunt Wądołowski. 

Wkrótce po wyzwoleniu wystąpili oni za zgodą władz miejskich do Kurato-

rium Okręgu Szkolnego w Warszawie. W wyniku pozytywnej odpowiedzi w 

dniu 15 maja 1945 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicz-

nej  nowej  szkoły  pod  nazwą "Samorządowe Gimnazjum i Liceum Koedu-

kacyjne    w Mszczonowie". Z braku lokalu placówka mieściła się począt-

kowo w budynku prywatnym przy ulicy Żyrardowskiej 20 w dawnej  kaflar-

ni.   W  siedmiu  niewielkich pomieszczeniach naukę rozpoczęło 110 

uczniów pod opieką 5 nauczycieli. Doceniając znaczenie szkoły Miejska 

Rada Narodowa 8-VIII-1945 podjęła uchwałę o wzięciu w opiekę finansową 

placówki. 

W kolejnych  latach  sukcesywnie przybywało   uczniów i nauczycieli. W 

roku szkolnym 1945/46 uczęszczało już 158 uczniów. Ówczesna biblioteka 

szkolna liczyła wtedy zaledwie 150 tomów. W roku  1947 dyrektorem szko-

dy zostaje Janina Tymińska, dawna dyrektorka prywatnego Gimnazjum i 

Liceum w Warszawie   W czasie jej kadencji 1 stycznia 1950 roku szkoła 

została upaństwowiona, a następnie przeniesiona do nowego gmachu  szkoły   

podstawowej   przy  ulicy Dzierżyńskiego  27   (obecna   Warszawska) Jed-

nocześnie zmieniła się jej nazwa na -Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca 

Stopnia Licealnego w Mszczonowie 

Z jakim zapałem i poświęceniem pracowała dyrektor  Janina Tymiń-

ska nad utrzymaniem i rozwojem mszczonowskiego liceum i jak jej w tej 

trudnej sytuacji pomagało miejscowe społeczeństwo świadczą zapiski w 

kronice szkolnej  pt.: „Głos  z  przeszłości".  

Czytamy w nich między innymi -„Gdy w roku 1947 Kuratorium powierzyło 

mi dyrektorstwo Samorządowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

w Mszczonowie. stanęłam do pracy byle tę szkołę utrzymać, rozwinąć i 

rozbudować Nigdy nie cieszyłam się tak żadną zdobyczą, nie przejmowałam 

każdym szczegółem jak tutaj Pracowali wszyscy, pomagali wszyscy, perso-

nel nauczycielski, rodzice Nowa szafa biblioteczna dar rodziców- radość dla 

każdego oddzielnie, dla ucznia i nauczyciela. Stare ławki, to samo...   A 

społeczeństwo znów stanęło do apelu, choć właściwie nikt nie zdążył ape-

lować o pomoc.  Stanęły podwody do przewiezienia skromniutkich mebli, 

bez żadnych kosztów i stawiła się młodzież do dźwigania Za wszystko   

jestem   wdzięczna.    Utrzymać-utrzymałam,  ciąg dalszy w  bezustannym 

łańcuszku pracy i wysiłków spoczął w rękach następców i oto szkoła co 

dzień bogatsza, większa, pełniejsza, a ja wiem, że do końca mojego życia 

zawodowego pracowałam w polskiej szkole". Tak pisała w kronice szkolnej 

będąca już na emeryturze na kilka lat przed śmiercią bojowniczka o polską 

szkołę, przełożona Gimnazjum Żeńskiego w Warszawie, organizatorka taj-

nego nauczania w latach okupacji, w latach powojennych 1947-1952 dyrek-

torka  Liceum   Ogólnokształcącego  w Mszczonowie, znakomity pedagog-  

Janina Tymińska 

Z dniem 1 września 1952 roku Kuratorium  Okręgu  Szkolnego  powierzyło 

stanowisko dyrektora mgr Lucjanowi Chojnowskiemu  przeniesionemu  z   

równorzędnego stanowiska w  Garwolinie.  Szkoła  oprócz kształcenia   

maturzystów,   zajmowała   się szkoleniem nauczycieli.  W roku szkolnym 
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1953/54 odbyły się kursy pedagogiczne, któ-

rych absolwenci otrzymywali dyplomy upraw-

niające do nauczania w szkołach podstawo-

wych. We wrześniu 1954 roku zapadła decyzja 

w sprawie połączenia  Szkoły  Podstawowej  i  

Liceum Ogólnokształcącego w jedną Szkołę   

Ogólnokształcącą   Stopnia Państwowego i 

Licealnego.  

Z   myślą   o   młodzieży dojeżdżającej 

dyrekcja. Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzi-

cielski organizują we wrześniu 1956 roku 

świetlicę z  dożywianiem. Wkrótce powstał 

również gabinet lekarski i  dentystyczny, a  

następnie mieszkania  dla nauczycieli i  lokal 

biblioteczny.  Dzięki pomocy rodziców, a 

zwłaszcza- 

Łukasza Gładkiego, Marii Ciszewskiej,  
 
Marii 

Steferyńskiej, Tomasza Siekierskiego, Stani-

sława    Mysińskiego  i  innych ogrodzono 

budynek szkolny i częściowo   skanalizowano   

budynek    licealny.  Inwestycje te nie zaspo-

koiły jednak ambicji zarówno nauczycieli jak 

również rodziców Rozwijająca się szkoła po-

trzebowała coraz to nowych pomieszczeń. 

Dlatego też w dniu 10 czerwca 1959 roku z 

inicjatywy dyrektora   Lucjana   Chojnowskie-

go   został powołany Społeczny Komitet Bu-

dowy Szkół, któremu   przewodniczył   Stani-

sław   Konc.  Początkowo zamierzano jedynie 

rozbudować szkołę poprzez dobudowanie 

dodatkowego  skrzydła składającego się z sali 

gimnastycznej i ośmiu  izb lekcyjnych. Ponie-

waż      jednak nie   wyraziło na to zgody Ku-

ratorium postanowiono przystąpić       do bu-

dowy oddzielnego gmachu przy ulicy Jana 

Maklakiewicza. W sierpniu  1949 Miejska      

Rada Narodowa        w Mszczonowie z jej 

przewodniczącym Marianem    Skuzą podjęła 

odpowiednie decyzje, rodzice poparli tę inicja-

tywę  samorzutną  zbiórką pieniędzy na Spo-

łeczny Komitet Budowy Szkół. W sumie ze-

brano 113 tysięcy. 1 września 1959 roku De-

cyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego War-

szawskiego Szkoła Podstawowa i Liceum 

Ogólnokształcące uznane zostały za szkoły 

świeckie  Społeczeństwo Mszczonowa ostro 

zaprotestowało przeciwko tej decyzji. W mie-

ście doszło do manifestacji. Do miasta przyby-

ły wszystkimi drogami wylotowymi jednostki 

specjalne z Golędzinowa i brutalnie rozpędziły 

protestujących ludzi.  Kilka osób zostało 

aresztowanych. 6 listopada 1959 odbyło się 

nielegalne zebranie rodziców w sprawie przy-

wrócenia nauki religii w szkole, które niczego 

już nie mogło zmienić. 

Mimo podjętej decyzji o budowie nowej szko-

ły w dalszym ciągu poświęcano wiele uwagi 

wyposażaniu starego obiektu. W 1962 roku 

dzięki pracy Konserwatora Szkolnego Zenona 

Rutkowskiego uruchomiono radiowęzeł i pro-

jektor do wyświetlania filmów, a Gminna 

Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" ufundo-

wała pianino za sumę 17 tysięcy 700 zł. Księgozbiór składający się w roku 

1945 ze 150 książek w 1963 roku liczył już 6829 pozycji. Jest to wymowne 

świadectwo troski nauczycieli o rozwój czytelnictwa w szkole. Powstało 

Koło Przyjaciół Książki. W ślad za rozwojem czytelnictwa przychodzą 

pierwsze spotkania z pisarzami, poetami i aktorami. Tradycję  spotkań z 

literatami zapoczątkowała polonistka Maria Witkowska, a później kontynu-

owała  prof. Maria Chojnowska.   W   murach   Mszczonowskiego Liceum 

gościli m.in Hanna Bielicka, Władysław Broniewski. Kazimierz Brusikie-

wicz, Alina i Czesław Centkiewiczowie. Stefania Grodzieńska, Józet Hen, 

Czesław Janczarski, Maria Kownacka, Halina Ożogowska, Jerzy Putrament, 

Lucjan Rudnicki, Wojciech Żukrowski i wielu innych.   Dużym powodze-

niem cieszyły się cykliczne koncerty w wykonaniu artystów filharmonii 

Narodowej Pomyślnie rozwijało się koło recytatorskie, którego opiekunami 

byli nauczyciele języka polskiego- początkowo prof. Maria Witkowska, a 

potem prof. Władysława Chatała To samo można  powiedzieć o chórze 

szkolnym kierowanym przez prof.  Melanię Furmanikowską i SKS-ie pro-

wadzonym przez prof. Marię Złotorzyńską. W czerwcu 1962 roku ucznio-

wie: Jerzy Drozdowski,  Włodzimierz Czerwiński i Jerzy MajewskI zdobyli 

centralne miejsce w strzelaniu w Wojewódzkich Zawodach Kościuszkow-

skich w Ciechanowie. Odbywało się wiele wycieczek krajowych i zagra-

nicznych do NRD i Czechosłowacji   Zamiłowanymi organizatorami tych 

wycieczek byli prof. Maria Chojnowska,   Kazimiera   Morawska,   Jan Pan-

kowski i Józef Karbowiak. Szkoła utrzymywała ścisły związek ze środowi-

skiem co wyrażało się min. w udziale młodzieży w porządkowaniu miasta i  

zakładaniu zieleńców. W 1962 roku uczniowie pod opieką prof. Kazimiery 

Morawskiej uczestniczyli w akcji sadzenia lasu w Korytowie. Zasadzono 

wtedy 3000 drzewek dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

Wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć szkoły było ufundowanie 

sztandaru szkolnego przez społeczeństwo Mszczonowa. W dniu 25 czerwca 

1963 na specjalną uroczystość zorganizowaną z tej okazji przybyli przed-

stawiciele władz powiatowych i miejskich. Trybuna Mazowiecka z dnia 27 

czerwca 1963 roku pisała „Mieszkańcy Mszczonowa, miejscowe zakłady 

pracy i młodzież  z   całym   entuzjazmem   poparły inicjatywę ufundowania 

szkole sztandaru i nadania imienia Marcelego Nowotki Komitet Rodzicielski 

i  młodzież zebrali 6500 zł, Spółdzielnia Inwalidów i GS przekazały po 

1000 zł, a Mleczarnia i  Spółdzielnia Pracy Szewców po 500 zł. 

Dokonany we wrześniu 1964 roku podział na dwie oddzielne jed-

nostki podstawową i licealną spowodował pewne zmiany w gronie pedago-

gicznym. Kierownikiem Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w lewym 

skrzydle budynku został dotychczasowy wicedyrektor Stanisław Jarmiński, a 

zastępcą kierownika Helena Olejnikowa, Funkcję dyrektora szkoły pełnił w 

dalszym ciągu dotychczasowy dyrektor Lucjan Chojnowski. Zgodnie z 

ustawą sejmową szkoła powoli przestawiała się na 8-letni system nauczania 

W październiku 1963 roku na placu budowy nowej szkoły przy ul Makla-

kiewicza 18 rozpoczął się ruch. Niemal każdego dnia można było tu spotkać 

dyrektora Lucjana Chojnowskiego, przewodniczącego Społecznego Komite-

tu Budowy  Szkoły   inż.   Stanisława   Konca, przewodniczącego  Komitetu  

Rodzicielskiego Stanisława Dusia, przewodniczącego prezyd ium MRN Ma-

riana Skuzę i wielu innych. 

30 listopada Wojewódzki Komitet Koordynacyjny SFBS podjął uchwałę o 

zarejestrowaniu nowej szkoły jako Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

4 marca 1964 roku nastąpiło wstępne przekazanie nowego budynku  do  

użytku. Użytkownikiem stała się szkoła podstawowa, a nie liceum. Klucze 

otrzymał jej kierownik Stanisław Jarmiński. Po interwencji dyrektora Choj-

nowskiego, w kilka dni później zapadła decyzja zgodna z pierwotnymi pla-

nami i wysiłkami Komitetu Budowy Szkół- decyzja, że budynek stanie się 

siedzibą liceum. 14 kwietnia nastąpiła     przeprowadzka.     Jednocześnie 

przystąpiono do zagospodarowania terenu nowej szkoły. Życie Żyrardowa z 

dnia 28 X 1967 roku w artykule pt.: „Brawo młodzież Mszczonowa" pisało: 

„W czynie społecznym wartości 600 tysięcy złotych uporządkowano teren 

szkolny, pobudowano chodniki i drogę betonową, budynek gospodarczy, 

wykonano 500 metrowe odrodzenie, założono kwietniki, posadzono 200 
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drzew i 1000 krzewów. Pomoc w tych pracach 

zaoferowali również miejscowi rolnicy i Ke-

ramzyt. Roboty te zostały zrealizowane w 

okresie od kwietnia do października. Przy 

realizacji wymienionych prac na szczególne 

wyróżnienie spośród  rodziców zasłużyli: Sta-

nisław Duś, Jerzy Zgaga, Władysław Turek, 

Mieczysław Wiśniewski i Zenon Szustkiewicz 

I oto nadszedł upragniony dzień 11 czerwca 

1966, dzień oficjalnego otwarcia nowej  szkoły  

połączony  z  wręczeniem absolwentom Li-

ceum świadectw dojrzałości. Mszczonowska 

Tysiąclatka    pisało Życie Żyrardowa wybu-

dowana kosztem 3 milionów złotych posiadała 

6 sal lekcyjnych, 2 pracownie,  świetlicę i   

salę  gimnastyczną- zaliczaną do najładniej-

szych w powiecie.  Nowej szkole pośpieszyły z 

pomocą zakłady pracy. "GS "Samopomoc 

Chłopska" ufundowała telewizor. Zakłady 

Odzieżowe przekazały 5 000 złotych,  rze-

mieślnicy wykonali  10 ławek ogrodowych. 

Uroczystość otwarcia szkoły odbyła się przy 

akompaniamęcie orkiestry II Berlińskiego 

Pułku Zmechanizowanego ze Skierniewic Zo-

stała przecięta tradycyjna wstęga i odsłonięta 

tablica pamiątkowa (Szkoła- Pomnik Tysiącle-

cia Państwa Polskiego). Następnie zostały 

rozdane świadectwa dojrzałości 47 absolwen-

tom. Jako pierwsi  otrzymali  je  prymusi:  

Agnieszka Szczepkowska, Jadwiga Konc, 

Eligra Kowalczyk i Elżbieta Romaszewska. 

W nowej szkole zaczęło się nowe życie. Jak 

dawniej tak i teraz liceum  było niezmiennie 

ośrodkiem życia kulturalno- oświatowego 

całego miasteczka. Jednak jego działalność  

prowadzona już  była  w znacznie lepszych 

warunkach niż poprzednio. 

W  1965  zaplanowano   II  zjazd absolwentów 

z okazji 20-lecia szkoły. Pierwszy odbył się w 

13 rocznicę powstania Liceum 22.V11958. Po 

raz drugi absolwenci Liceum Ogólnokształcą-

cego spotkali się 22 V11965 roku. Na II zjazd 

przybyło około 100 absolwentów, przeważnie 

starszych roczników. 

Z dniem 31 VIII 1972 roku przeszedł na eme-

ryturę dyrektor Lucjan Chojnowski po prze-

pracowaniu 40 lat w zawodzie nauczyciela /z 

tego 20 lat pełnił obowiązki dyrektora w na-

szej szkole/. 21 VI 1972 roku pożegnał się z 

gronem nauczycielskim . Na zakończenie po-

wiedział -"...niech nasza szkoła, która miała w 

swej bogatej historii chwile górne i chmurne, 

rozwija się dzięki pracy ofiarnych i dzielnych 

pedagogów dla dobra młodzieży, naszego 

miasta i naszego regionu. W tej odpowiedzial-

nej i zaszczytnej pracy życzę Radzie Pedago-

gicznej na zakończenie mej dwudziestoletniej 

dyrektury w tej szkole, nie zawsze lekkiej i 

szczęśliwej, ale w sumie dającej zadowolenie i 

uczucie spełnionego obowiązku, jak najwięk-

szych i najbardziej twórczych sukcesów jak i  

największej radości z dobrze wykonanego dzieła". 

29 sierpnia 1972 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającej 

nowy rok szkolny dyrektor Lucjan Chojnowski przedstawił nowego dyrekto-

ra mgr Marię Strupiechowską. 

Po latach tak wspomniała ona pierwsze dni pobytu w naszym mieście. „W 

sierpniu 1972 roku po raz pierwszy przyjechałam do Mszczonowa. Otocze-

nie szkoły mówiło o dużej trosce jej gospodarza i mieszkańców. Pamiętam 

dużo zieleni, aleje wysadzane lipami i topolami, świerki, jarzębiny i mo-

drzewie zawierały drzewostan parku. Na rabatach kwitły astry i inne kwiaty. 

Były grządki, a przy bramie wjazdowej rosły krzewy porzeczek. Pod ścianą 

sali gimnastycznej zwieszały się płaczące wierzby, od strony zachodniej 

szkoły rósł bukszpan, a przed klombem pełnym kwiatów srebrne świerki.  

Ten obraz mam  w pamięci do dziś i  serdeczne przyjęcie przez pana Lucja-

na Chojnowskiego dyrektora szkoły, będącego już na emeryturze, zadecy-

dowały o podjęciu pracy od 1 września 1972. W swojej pracy nowa pani 

dyrektor miała sojuszników w Radzie Pedagogicznej, Komitecie Rodziciel-

skim i władzach miasta. Mimo to było sporo trudności. Szczegó lnie uciążli-

wy był brak nauczycieli.    Część nauczycieli już pracujących dojeżdżała  z  

Grodziska  Mazowieckiego,  kilku korzystało z prowizorycznych mieszkań 

służbowych. Dla stabilizacji kadrowej, gwarantującej właściwy poziom 

pracy konieczne były mieszkania.  Były również braki w wyposażeniu- po-

nieważ nowy budynek szkoły nie otrzymał nowych mebli. Doskwierał także  

brak szatni, którą zastępowały szafki ustawione wzdłuż ścian na parterze i 

piętrze. Biblioteka szkoły licząca 10 tysięcy pozycji  nie miała swego loka-

lu- zajmowała część korytarza i dwie toalety.   Wszystkie braki były jednak 

powoli  usuwane. Przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego udało się zrobić 

ogrzewanie w budynku gospodarczym, w którym były dwie pracownie. Na-

stępnie zostały podjęte starania o podłączenie całej szkoły do kotłowni 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wykonaniu tego  przedsięwzięcia powstały 

warunki do urządzenia szatni, natomiast  ze szkolnego placu zniknęły  szpe-

cące go wcześniej hałdy koksu  i węgla. 

Młodzież szkolna wychodziła naprzeciw wszystkim akcjom i tak 

dwukrotnie organizowała zbiórki pieniędzy na budowę Zamku Królewskiego  

w Warszawie, przekazując łącznie 2200 zł. Zorganizowała również zbiórkę 

pieniędzy na sztandar dla miejscowego koła ZBOWiD. Kontynuowana była 

tradycja  wyjazdów   do  teatrów  warszawskich. Organizowano wycieczki 

krajoznawczo-turystyczne we wszystkie regiony kraju. Mocnym atutem 

szkoły był w dalszym ciągu sport. Do jego rozwoju w szkole w latach  sie-

demdziesiątych   przyczynił  się prof. Jerzy Drozdowski i profesor Danuta 

Laskowska. Młodzież licealna w 1972 roku pod ich kierunkiem zdobyła II 

miejsce w powiecie w Spartakiadzie Obrony w klasyfikacji drużynowej i I 

miejsce w klasyfikacji indywidualnej (Halina Ceremuga) oraz  I i II miejsca 

w turnieju siatkówki i koszykówki w eliminacjach powiatowych.   Systema-

tycznie organizowane były występy Estrady Warszawskiej, w których mło-

dzież chętnie uczestniczyła. 

Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o 

Polsce i Świecie współczesnym często zajmując w niej wysokie miejsca. 

Sprawnie działało harcerstwo, które było podzielone na   kluby:   turystycz-

no-   sportowy,   kulturalny, fotograficzny,  wiedzy społeczno-  politycznej  

i plastyczny. 

Od 1 września 1976 roku w budynku liceum rozpoczęła działalność  Zasad-

nicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Ta sytuacja spowodowała kłopoty 

lokalowe, które się powiększały wraz ze zwiększającą się liczbą oddziałów 

obu szkół. Dlatego też bardziej odczuwalny stał się brak szatni. Przy zwięk-

szonej liczbie uczniów szafki na korytarzach już nie wystarczały W wakacje 

1982 wybudowana została szatnia, a biblioteka została przeniesiona do sali 

nr 10 zajmowanej do tej pory przez szkołę rolniczą.    Zagospodarowaniem   

nowego   lokalu bibliotecznego zajęła się prof.  Maria Karlińska- długoletni 

pracownik biblioteki.   W zamian za tę salę szkole rolniczej  przekazano 

izbę lekcyjną nr 7. Pomoce liceum z tej sali zostały przeniesione do budyn-

ku na zewnątrz, w którym została urządzona klasa.  
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W 1988 roku została rozpoczęta budowa 

ZSMR co dało nadzieje na rozwiązanie pro-

blemów liceum.  

Dotychczasowy dyrektor Maria Strupiechow-

ska w roku szkolnym 1977/78 korzystała z 

urlopu zdrowotnego, dlatego   też w porozu-

mieniu władz miejskich z Kuratorium Oświaty 

i Wychowania w Skierniewicach na stanowi-

sko dyrektora powołano nauczyciela fizyki 

Urszulę Adamczyk, Po urlopie zdrowotnym 

dyrektor Maria Strupiechowska przeszła na 

emeryturę, a w roku szk. 1978/79 na stanowi-

sko dyrektora powołana została prof. Genowe-

fa Śledź. W latach osiemdziesiątych praca 

szkoły przebiegała w szczególnie trudnych 

warunkach sytuacji społeczno-  gospodarczej i 

politycznej. 13 grudnia 1981 roku wprowa-

dzono stan wojenny, zajęcia lekcyjne w liceum  

rozpoczęły się w mroźny poniedziałek 4 stycz-

nia 1982 roku o godzinie 8.00 apelem. 

Zadaniem wychowawców było na pierwszych 

lekcjach wychowania obywatelskiego zapo-

znanie uczniów z podstawą prawną dekretu o 

stanie wojennym. W 1982 roku nie odbyła  się 

tradycyjna studniówka. W tej skomplikowanej 

sytuacji szkoła starała się spełniać rolę, do 

której była powołana. W dalszym ciągu orga-

nizowane byty wyjazdy  do teatru, muzeów i  

operetki, organizowano obozy ZHP w Spale, 

obozy wędrowne i OHP. Przez długoletniego 

nauczyciela historii mszczonowskiego liceum 

profesora M. Chmielewskiego zorganizowana 

została  Izba Pamięci Narodowej.  

11V 1983 po odejściu na urlop macierzyński 

dyrektor Genowefy Śledź funkcję tę powierzo-

no profesor Halinie Nowak, która sprawowała 

ja przez 10 lat. Podczas jej kadencji w dal-

szym ciągu dobrze układała się współpraca z 

miejscowymi zakładami pracy.  Przedsiębior-

stwo Produkcji Kruszyw Lekkich "Keramzyt" 

zakupiło w ramach   Narodowego   Czynu   

Pomocy  Szkole za  sumę 126 tysięcy złotych 

meble do dwóch pracowni /języka polskiego i 

biologii/, a Zakłady Odzieżowe Poldres meble 

do pracowni języka rosyjskiego i fizycznej. 

Oprócz tego, wykonano obudowy grzejników 

na korytarzu górnym i dolnym. Prace te zostały 

wykonane bezpłatnie przez miejscową jed-

nostkę wojskową, a materiał w postaci drewna 

liceum otrzymało od Keramzytu. Rodzice wy-

konali nieodpłatnie dwie gabloty wartości 35 

tysięcy zł. oraz szafę do pracowni chemicznej. 

Jak z tego wynika szkoła zawsze mogła liczyć 

na ofiarną pomoc środowiska  i  rodziców. 

Dzięki takiemu wsparciu lepiej funkcjonowała 

i w dalszym ciągu jest w ten sposób wspierana. 

Z dniem 1września 1992 roku Kuratorium 

Oświaty w Skierniewicach  na stanowisko  

dyrektora powołało  długoletniego  nauczycie-

la  Szkoły Podstawowej Bogdana Laskowskie-

go. Za jego kadencji  poprawiły się   warunki 

lokalowe szkoły, gdyż  1 września  1995 roku  

Szkoła  Rolnicza  przeniosła się  do  swojego  budynku. Dzięki temu  odzy-

skaliśmy  kilka  pomieszczeń, w których  urządzono pracownie, w tym  pra-

cownię komputerową. Uruchomienie nowych sal lekcyjnych dało  możli-

wość przyjęcia większej grupy  uczniów i zwiększenia liczby  klas.  

 W tym samym  roku  obchodziliśmy  bardzo uroczyście 50-lecie 

istnienia  szkoły, czego  ukoronowaniem  był  III Zjazd Absolwentów. 

27.09.1996 roku odbyła   się uroczystość  wręczenia sztandaru i nadania  

szkole imienia Szarych Szeregów. Dzień ten  jest rocznicą  przejścia  ZHP  

do konspiracji. Wcześniej została nawiązana współpraca z Fundacja   Tere-

sy i Zdzisława  Knobel z Kanady, która  zdeklarowała się   ufundować  

sztandar. Fundacja  przysłała jego  projekt, który  został zaakceptowany  

przez  liceum.  Prawy płat sztandaru  przedstawia godło państwowe na biało 

–czerwonym  tle. Na lewym płacie znajdują się symbole oporu i walki  Sza-

rych Szeregów /harcerski krzyż, „Polska Walcząca” oraz  kawałek ceglane-

go muru  na zielonym tle. Co roku  w dniu  27 września  obchodzimy święto 

szkoły połączone ze ślubowaniem  pierwszych klas  i  konkursem wiedzy  o 

patronie. Sztandar jest  otoczony największą czcią. Towarzyszy   szkole  

podczas wszystkich  uroczystości  szkolnych, jak również wraz z delegacją  

uczniów  uczestniczy  we wszelkich  miejskich obchodach i świętach.  

Nadanie Liceum  imienia Szarych Szeregów pozwoliło młodzieży zapoznać 

się   z miejscową organizacją   AK-owską, a dzięki jej  przedstawicielom 

poznać  historię  naszego terenu.  

 W związku ze zmianami  społeczno-politycznymi, jakie rozpoczęły 

się w 1989 roku do szkół wprowadzona została religia. Zaistniałe przeobra-

żenia  dały także  możliwość    organizowania uroczystych klasowych    

wigilii. Tradycją  stało się, że w wigilii organizowanej  przez klasy IV 

uczestniczą  co roku – ks. prałat Lucjan Świderski oraz  przedstawiciele 

władz miejskich i powiatowych.  

 Wychowawczym  sukcesem  liceum  są  podejmowane różnorodne  

akcje charytatywne, np. zbiórki pieniężne dla Polaków z Kazachstanu, dla 

ofiar klęsk żywiołowych, świąteczne  akcje  zbiórki darów  dla dzieci  z 

domów dziecka, a także  uczestnictwo w finałach  Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy. Jedną z wielkich akcji podjętych  w osta tnich latach  była  

kwesta  na  przeszczep szpiku kostnego dla absolwentki  naszego liceum –

Liliany Tomaszewskiej. W listopadzie i grudniu 2000 roku w wyniku  zbió-

rek pieniędzy w supermarketach Geant wpłaciliśmy na  konto  Liliany w  

Fundacji Urszuli Jaworskiej 73 tysiące złotych. W  2001 roku  podjęliśmy 

ponownie  taką  akcję, a uzyskane  pieniądze zasiliły   konto  miejskiej  

Fundacji na Rzecz Ratowania Życia im. Liliany.  

Młodzież  szkoły  rozwija także  swe  umiejętności  i zdolności  biorąc 

udział  w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Na tym  polu 

licealiści wielokrotnie  sięgali   po najwyższe  laury.  Tradycją szkoły  jest 

udział  w  Olimpiadzie  Filozoficznej, w której uczniowie  odnosili sukcesy 

na  wszystkich szczeblach. Finalistami tej  olimpiady byli: Ida Łuczak, A l-

bina Miler, Magda Puczyłowska, Aleksander Molak, Anna Sołtysiak i Ma-

ciej Melon.  

Sławomir  Budny był laureatem  Ogólnopolskiego  Konkursu Historycznego 

„Losy żołnierza i dzieje  oręża  polskiego w latach  1921-45”.Maciej Molak 

doszedł  do finałów   wojewódzkich: Konkursu  Wiedzy  o Samorządzie 

Lokalnym,  Historii Mazowsza i Olimpiady Filozoficznej. Rokrocznie mło-

dzież bierze udział  w konkursach  recytatorskich i poezji śpiewanej. Laure-

atami tych konkursów byli: Aldona Strawa, Adrian Śledź, Sylwia Danik, 

Marta Osińska, Sylwia Gręda i Anna Dziża.  

W  roku  2001 męska  drużyna  siatkarska  liceum  została mistrzem  szkół 

średnich powiatów  Zachodniego Mazowsza. 

Sukcesy  naszych uczniów  doceniane są  przez władze samorządowe. Sty-

pendia Zarządu Miasta za sukcesy  osiągnięte  poza terenem gminy i powia-

tu   otrzymali   następujący uczniowie: Cezary  Bugajczyk, Ida Łuczak, 

Aldona Strawa, Magdalena Puczyłowska, Albina Miler, Karina Kołodziej-

czyk, Adrian Morawski, Sławomir Budny i  Adrian Śledź.  

 Istniejące od przeszło pół wieku liceum  okrzepło i ugruntowało  

swoja pozycję w regionie, nabrało  swoistych cech charakteru, stało się  
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dobrze znaną  z różnych poczynań  placówką  

kulturalno- oświatową. Wśród absolwentów  

liceum, a jest ich  już ponad  2000, jest  wielu 

znanych inżynierów, lekarzy, nauczycieli, 

księży, pracowników administracji publicznej i 

reprezentantów innych cenionych profesji. 

Spotkać ich  możemy  prawie wszędzie. W 

mury  szkoły coraz częściej wkraczają  ich 

synowie i córki, a nawet wnuki- jest to już  

trzecie pokolenie.  

 

 

 

 W nowym roku  szkolnym 2002/2003 zreformowanego  trzyletniego 

liceum  planujemy  klasy z rozszerzonym  nauczaniem języka angielskiego, 

rozszerzonym nauczaniem informatyki i klasę  o profilu  biologiczno-

chemicznym. 

 Mamy  nadzieję, że mieszkańcy będą  dalej  wierni  swojemu  li-

ceum, które powstało  z ich marzeń i pracy, jako pierwsza  szkoła   średnia  

stanowiąca  o prestiżu  Mszczonowa. 

 

Opracowanie mgr Krystyna Szymańska 

 

Dyrektorzy mszczonowskiego Liceum: 
 

Halina Wernik - mgr filozofii i historii. Dyrektor od 

15,03.1945r. do 31.08.1947r.  Nauczycielka w Warszawie, po 

powstaniu warszawskim jako wysiedlona znalazła się w Mszczo-

nowie, gdzie zaczęła organizować     samorządowe gimnazjum i 

liceum powstałe z tajnych kompletów. 

 

Janina Tymińska - dyplomowana nauczycielka szkół średnich,  

przed wojną była dyrektorką własnego gimnazjum w Warszawie. 

Pełniła funkcję dyrektora w mszczonowskim Liceum  od  

1.09.1947r.  do 31.08.1952r. Od 1.09.1952r. do 31.12.1957r. 

nauczyciel -rencista. Za kadencji Janiny Tymińskiej Liceum 

zostało upaństwowione i przeniesione do nowego budynku Szko-

ły Podstawowej przy ulicy F.Dzierżyńskiego 27. 

 

Lucjan Chojnowski - mgr filologii germańskiej, absolwent UW 

i Uniwersytetu w Poznaniu - język łaciński.  Po wyzwoleniu  od 

1.09.1945r. do 31.08.1950r. nauczyciel języka niemieckiego i 

łacińskiego w LO w Płońsku. Od 1.09.1947r. do 31.08.1950r. 

dyrektor Liceum dla Pracujących w Płońsku, od 1.09.1950r. do 

31.08.1952r. dyrektor LO w Garwolinie. Od 1.09.1952r. do 

31.08.1972r. dyrektor LO w Mszczonowie. Za jego kadencji 

rozbudowany został stary budynek liceum, a w 1966r. szkoła 

została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Maklakiewi-

cza 18. 

 

Maria Strupiechowska - mgr geografii UW. Od 1949r. do 

1950r. nauczyciel Szkoły   Podstawowej   w Ołdakach koło 

Ostrołęki, w latach 1950-1951 kierownik Szkoły   Podstawo-

wej   w Wydmusach koło Myszyńca. 1951-1956      nauczy-

ciel Szkoły   Podstawowej   w Jarnutach powiat Ostrołęka. 

1956-1958 zastępca dyrektora Liceum Pedagogicznego w 

Otwocku. 1958-1962 wychowawca      internatu Liceum Pe-

dagogicznego w Mogielnicy powiat Grójec. 1962-1966 dy-

rektor Liceum Pedagogicznego w Siennicy powiat Mińsk 

Mazowiecki. 1966-1972 zastępca dyrektora w Zespole Szkół 

Mechanicznych nr 2 w Mińsku Mazowieckim.   1972-1979 

dyrektor LO w Mszczonowie. 

 

Urszula Adamczyk - mgr matematyki, absolwentka Uniwer-

sytetu Łódzkiego.   Pełniła  obowiązki dyrektora w zastęp-

stwie za dyr. Marię Strupiechowską przebywającą na  urlopie 

zdrowotnym w roku szkolnym   1977/78.   Później pełniła 

funkcję  dyrektora Liceum dla Pracujących w Skierniewicach. 

 

Genowefa Śledź - mgr filologii polskiej w Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Krakowie. W 1974r. rozpoczęła pracę w 

Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie jako nauczyciel 

języka polskiego. W latach  1979-1983 pełniła funkcję dyrek-

tora LO. 0becnie nauczyciel języka polskiego w tymże li-

ceum. 
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Halina Nowak - mgr filologii rosyjskiej. Absolwentka Studium 

Nauczycielskiego w Ostródzie, które ukończyła w 1970 roku - 

kierunek filologia rosyjska i nauczanie początkowe oraz Uniwer-

sytetu     Łódzkiego również kierunek filologia rosyjska. Pracę 

rozpoczęła w 1970r. w Szkole Podstawowej w Żelaznej koło No-

wego Miasta nad Pilicą jako nauczycielka języka  rosyjskiego 

oraz nauczania początkowego.   Następnie   od 1972r. pracowała 

w Szkole Podstawowej w Kurzeszynie koło Rawy Maz., a od 

1.09.1976r. zatrudniona jako nauczycielka języka  rosyjskiego w 

Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie. W 1984r.   ukoń-

czyła   studia podyplomowe w Kijowie, a w 1986r. w Leningra-

dzie. Od 1983 do 1992 była dyrektorem tegoż liceum. Obecnie 

nauczyciel języka  rosyjskiego i bibliotekarz. 

 

Bogdan Laskowski - mgr pedagogiki. Absolwent Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej   w   Bydgoszczy. Pracę zawodową 

rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 w    Sochaczewie     od 

1.09.1961r. do30.08.1963r„ Od 1.09.1963r. nauczyciel wy-

chowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Liceum Ogól-

nokształcącym w Mszczonowie. Przyczynił się do poprawy 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego: budowa boiska i 

sali gimnastycznej  w  Szkole Podstawowej w Mszczonowie.  

Zastępca gminnego. dyrektora szkół w Mszczonowie,   dyrek-

tor   Szkoły Podstawowej w Mszczono-wie. Działacz harcer-

ski -pełnił funkcję komendanta hufca ZHP w Grodzisku Ma-

zowieckim i w Mszczonowie, organizator obozów harcer-

skich. Przez półtora roku pełnił funkcję inspektora oświaty w 

Gminie Żabia Wola. Od 1986r. do 1990r. pełnił funkcje me-

todyka w KOiW w Skierniewicach. Od 1.09.1992r. obecny 

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. 

 

 

W związku z częstymi kradzieżami i niszczeniem zieleni miejskiej Urząd 

Miejski w Mszczonowie apeluje do mieszkańców o zwracanie szczególnej 

uwagi na ozdobne krzewy i drzewa sadzone na terenie Mszczonowa i nie-

zwłoczne powiadamianie policji w przypadku zaobserwowania niestosow-

nie zachowujących się osób. 
 

 

Samochód za wyniki 
 

Samorząd Mszczonowa z pomocą lokalnych firm zakupił dla 

miejscowego Komisariatu Policji samochód marki Fiat Uno. 

Jest to już  czwarte   auto, jakie władze lokalne zakupiły dla 

Policji  po roku 1990, a drugie w obecnej kadencji. W pierw-

szej samorządowej   kadencji  mszczonowski komisariat 

otrzymał od  gminy  popularną niegdyś NYSĘ, w drugiej 

kadencji  Poloneza,  w trzeciej /na początku/ także POLO-

NEZA i teraz wspomnianego już Fiata UNO.  

Władze lokalne doceniają wysiłki lokalnych  stróżów prawa. 

Statystyki pokazują, że wykrywalność  na terenie podległym 

komisariatowi wciąż wzrasta. Nowe auto  na pewno ułatwi 

pracę funkcjonariuszom, a tym samym wpłynie na  bezpie-

czeństwo  mszczonowian.  

ML 

 
 

 

Droga 

Krzyżowa 
 

W Wielki Piątek na ulicach 

Mszczonowa odprawiona została Dro-

ga Krzyżowa. Nabożeństwo rozpoczę-

ło się na nowym cmentarzu.  Następnie 

wierni przeszli  na osiedle Dworcowa 

III, a później ulicami Malinową, Tar-

czyńską i Tysiąclecia na stary cmen-

tarz. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej  

odprawione zostały    przy  kapliczce 

znajdującej  się przy ulicy Grójeckiej, 

na ulicy Sienkiewicza i Nowym Rynku. 

Następnie uczestnicy Drogi Krzyżowej 

udali się  do kościoła parafialnego 

gdzie odprawione zostało  Nabożeń-

stwo  Wielkopiątkowe połączone  z 

adoracją krzyża. 

M.L. 
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ŁATWOŚĆ CZY RENOMA?... 
 

 

 

              Z pewnością na biurkach wielu potencjalnych 

pracodawców, mszczonowskich również, jeszcze co naj-

mniej przez kilka miesięcy będzie leżał opublikowany w 

dzienniku ,,Rzeczpospolita'' z dnia 9 kwietnia 2002 r. 

,,RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH 2002''. Dla wielu z 

nich będzie on kryterium oceny przygotowania zawodo-

wego osoby starającej się o pracę. Dodać należy, jednym 

z wielu kryteriów. My przytaczamy pierwszą dwudziestkę 

najlepszych uczelni państwowych, niepaństwowych i 

ranking szkół artystycznych.  

             Tegoroczni absolwenci szkół średnich, chociaż z 

reguły wybierać będą uczelnię zgodną z ich zaintereso-

waniami, powinni chyba zwrócić również uwagę na to 

czy wybierają daną uczelnię, bo łatwiej uzyskać na niej 

status studenta czy też ze względu na jej renomę... Jak się 

okazuje uczelnia uczelni nierówna, a pracodawcy co raz 

częściej zaczynają zwracać uwagę nie tylko na to czy 

ktoś ma wyższe wykształcenie ale też na to jaką uczelnię 

ukończył. 

 

             Wśród 20 najlepszych publicznych szkół wyż-

szych znalazły się: 

1. Uniwersytet Warszawski 

2. Uniwersytet Jagieloński 

3. Politechnika Warszawska 

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

6. Politechnika Wrocławska 

7. Akademia Hutniczo - Górnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie 

8. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

9. Uniwersytet Wrocławski 

10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie 

11. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

12. Uniwersytet Gdański 

13. Politechnika Śląska w Gliwicach  

14. Akademia Medyczna w Warszawie  

15. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 

16. Politechnika Poznańska 

17. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

18. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

19. Uniwersytet Śląski w Katowicach 

20. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 

                 

                   Wśród 10 najlepszych uczelni niepań-

stwowych znalazły się: 

1. Wyższy Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. 

Koźmińskiego w Warszawie 

2. Wyższa Szkoła Biznesu National - Louis University w 

Nowym Sączu 

3. Wyższa Szkoła Humanistyczna i. Aleksandra Gieyszto-

ra w Pułtusku 

4. Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Kompute-

rowych w Warszawie 

5. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warsza-

wie 

6. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu 

7. Wyższy Szkoła Bankowa w Warszawie  

8. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazar-

skiego w Warszawie 

9. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie  

10. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymsto-

ku 

11. Akademia Polonijna w Częstochowie 

12. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach  

13. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w 

Warszawie 

14. Wyższa Szkoła Zarządzania The Polish Open Univer-

sity w Warszawie 

15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warsza-

wie 

16. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 

17. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno - Peda-

gogiczna w Łowiczu 

18. Collegium Civitas w Warszawie 

19. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języ-

ków Obcych w Katowicach 

20. Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania 

i. R. Kudlińskiego w Warszawie   

 

                  Ranking uczelni artystycznych: 

1. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krako-

wie 

2. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w War-

szawie 

3. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

4. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

5.Akademia Muzyczna w Krakowie 

6.Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w 

Katowicach 

7.Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i 

Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 

8.Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

9.Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Padarewskiego 

w Poznaniu 

10.Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku 
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11.Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wro-

cławiu 

12.Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w 

Bydgoszczy 

13.Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

14.Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika 

Solskiego w Krakowie  

15. Akademia Muzyczna w Łodzi 

16. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń-

skiego w Łodzi 

17.Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w 

Warszawie 

 

            W rankingu uczelnie 

były oceniane na podstawie 

18 kryteriów oceniających 

społeczny prestiż szkół, ich 

siłę naukową i warunki stu-

diowania, jakie oferują 

studentom. 

* prestiż był mierzony licz-

bą wskazań uczelni w bada-

niu ankietowym przeprowa-

dzonym wśród pracodawców i 

profesorów mianowanych w 2000 i 2001 roku. W sumie 

uzyskano 384 odpowiedzi od pracodawców i 364 od pro-

fesorów.  

* siłę naukową uczelni zbadano kryteriami: 

- moc naukowa określona liczbą tytułów i stopni nauko-

wych uzyskanych przez pracowników uczelni w 2001 r. 

w stosunku do liczby profesorów, doktorów habilitowa-

nych i doktorów w danej uczelni.  

- potencjał naukowy, określany średnią z tak zwanych 

kategorii nadanych poszczególnym jednostkom uczelni 

przez Komitet Badań Naukowych.  

- dobór jakościowy na studia, mierzony liczbą kandyda-

tów na jedno miejsce w uczelni  

- rozpiętość oferty kształcenia, mierzona liczbą słuchaczy 

studiów doktoranckich i podyplomowych w przeliczeniu 

na sumę wszystkich studentów tej uczelni 

- nasycenie kadr, określone jako procent wysokokwalifi-

kowanej kadry uczelni (ze stopniem doktorzy habilitowa-

nego lub tytułem profesorskim) w stosunku do liczby 

nauczycieli akademickich w danej uczelni 

* warunki studiowania zbadane zostały za pomocą kry-

teriów: 

- dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowa-

nych, mierzona liczbą nauczycieli akademickich w sto-

sunku do liczby studentów 

- zasoby biblioteczne, mierzone liczbą woluminów w 

bibliotece uczelnianej 

- czasopisma polskie oraz czasopisma zagraniczne, mie-

rzone liczbą prenumerowanych przez uczelnię tytułów 

- dostępność miejsc w czytelni, określona liczbą miejsc w 

czytelniach w przeliczeniu na jednego studenta 

- komputeryzacja biblioteki 

- wielokulturowość środowiska akademickiego, mierzony 

liczbą studentów obcokrajowców w przeliczeniu na jed-

nego studenta 

- dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych, mie-

rzona liczbą miejsc w domach studenckich, przeliczony 

na jednego studenta studiów stacjonarnych 

- możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych, 

mierzone liczbą organizacji studenckich, chórów i te-

atrów w stosunku do liczby studentów studiów stacjonar-

nych 

- wspieranie absolwentów poprzez tworzenie na uczelni 

biur kariery lub ośrodków promocji studentów 

 

             Uczelnie niepaństwowe zbadane zostały nieco 

inaczej. Zachowano jednak trzy grupy kryteriów: 

* prestiż 

* siła intelektualna uczelni niepaństwowych określona 

została przez kryteria: 

- posiadanie uprawnień do nadawania doktoratu  

- posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów magi-

sterskich 

- nasycenie kadr 

- liczba posiadanych akredytacji 

- dobór jakościowy na studia  

- sposób rekrutacji na studia 

- rozpiętość oferty kształcenia 

- łączny nakład pozycji książkowych wydawnictwa 

uczelnianego 

- liczba publikacji naukowych pracowników uczelni 

- liczba publikacji badawczych prowadzonych przez 

uczelnie i współ finansowanych przez KBN 

- liczba własnych projektów badawczych prowadzonych 

przez uczelnie 

* warunki studiowania: 

- dostępność kadr wysoko kwalifikowanych dla studen-

tów 

- zasoby biblioteczne 

- dostępność miejsc w czytelni  

- komputeryzacja biblioteki 

- czasopisma polskie oraz czasopisma zagraniczne 

- baza dydaktyczna, mierzona udziałem własnej po-

wierzchni dydaktycznej uczelni w stosunku do całkowitej 

powierzchni dydaktycznej wykorzystywanej przez uczel-

nię 

- powierzchnia na studenta, mierzona stosunkiem po-

wierzchni całkowitej uczelni do liczby studentów 

- kontakty ze środowiskiem lokalnym 

- dostępność uczelni dla studentów zamiejscowych  

- wspieranie absolwentów 

- kontakty naukowe ze światem i umiędzynarodowienie 

studiów, mierzone liczbą umów o współpracy i wymianie 

studentów oraz kadry dydaktycznej z uczelniami zagra-

nicznymi 

- wielokulturowość środowiska akademickiego  

- możliwości rozwijania zainteresowań naukowych oraz 

zainteresowań kulturalnych   

 

IK
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Szacowny jubilat 

 

 

W piątek 22 marca Mszczonów obchodził 625 rocz-

nicę swego powstania. Nie każdy jednak wie, że data  ta tak  

istotna dla miasta jest jedynie symbolem, gdyż  dokładnie nie 

wiadomo dzięki komu  i   kiedy   Mszczonów  otrzymał pra-

wa miejskie. Przyjmuje się, że nadał mu je w dniu    22 marca  

1377 roku książę mazowiecki  Ziemowit III, lecz tak napraw-

dę to  tą datę nosi  jedynie pismo  księcia w sprawie zwrotu 

probostwu mszczonowskiemu wsi Gzdów, w którym po raz 

pierwszy  o Mszczonowie  napisano jako o mieście.  

W każdym bądź razie jedno nie ulega wątpliwości Mszczo-

nów jest jednym z najstarszych miast na Zachodnim Mazow-

szu i może się szczycić tym, że mimo  bardzo  burzliwej h i-

storii, licznych pożarów i zniszczeń wojennych nigdy  nawet 

na krótki okres nie utracił  praw miejskich.   

/pio/ 

 

 

MAŁY KONKURS NA WYSOKIM POZIOMIE 
 

 

 

 
Recytatorzy Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 

 

Nie lada jaki problem miało  jury  z wyłonieniem  

zwycięzców  spośród licznej grupy uczestników XXII Małego 

Konkursu Recytatorskiego,  jaki odbył się   26 marca  w 

Mszczonowskim Ośrodku Kultury. W konkursie  udział  

wzięło  47 uczniów reprezentujących pięć szkół podstawo-

wych  i dwa gimnazja z terenu gminy Mszczonów. Wyrówna-

ny poziom  i  dobre przygotowanie młodych recytatorów 

zdecydowały o tym, iż rywalizacja była bardzo zacięta.  

Szczególnie trudno było wskazać najlepszych uczestników w 

dwóch kategoriach  wiekowych  szkół podstawowych. Człon-

kowie  jury- Maja Engelking /instruktor teatralny/, Danuta 

Wójt /inst. teatralny/ i    Jarosław Gajewski /aktor/ ostatecz-

nie zdecydowali się przyznać  nagrody i wyróżnienia następu-

jącym osobom: 

-w kategorii klas I-III SP: 

pierwsze  miejsce- Izabela Kopera SP Lutkówka, 

drugie miejsce –Magdalena Woźnicka SP Osuchów, 

trzecie miejsce –Bernardetta  Wąsiewicz SP Bobrowce, 

wyróżnienie-Karolina Królak SP Mszczonów, 

wyróżnienie -Zuzanna Kwiecień SP Mszczonów, 

-w kategorii klas IV-VI SP: 

pierwsze  miejsce- Ewelina Wojtczak SP Osuchów, 

drugie miejsce –Paulina Legięcka SP Mszczonów, 

trzecie miejsca – Elwira Szymańska SP Lutkówka  

  -Sylwia Adamczyk SP Lutkówka, 

wyróżnienie- Joanna Pływaczewska SP Mszczonów, 

wyróżnienie –Marlena Gołębiewska SP Mszczonów, 

wyróżnienie- Krzysztof Rybkowski  SP Bobrowce, 

wyróżnienie –Anna Wieczorkiewicz SP Osuchów, 

wyróżnienie – Dorota Korbin SP Piekary 

wyróżnienie-Iwonie Chojeckiej SP Piekary 

-w kategorii gimnazjalnej: 

pierwsze  miejsce-nie przyznano, 

drugie miejsca –Ewelina Kopera  GP Osuchów, 

  -Ewelina Malon  GP Osuchów, 

trzecie miejsce – Katarzyna Gala GP Mszczonów  

wyróżnienie- Magdalena Korzonkowska  GP Mszczonów. 

Spośród osób  nagrodzonych  do eliminacji powiato-

wych  konkursu  zakwalifikowano: Izabelę Koperę, Magda-

lenę Woźnicką, Ewelinę Wojtczak, Paulinę  Legięcką, 

Elwirę Szymańcką, Sylwie  Adamczyk, Ewelinę Koperę i 

Ewelinę Melon.  

Ponadto jury przyznało  nagrody  grupie nauczycieli  

przygotowujących  uczestników konkursu. Specjalne upo-

minki wręczone  zostały: Izabeli  Dębowskiej, Grażynie Fre-

lih, Jadwidze Goczyńskiej, Ewie  Łysoniewskiej, Barbarze 

Majchrzak i Elżbiecie   Popławskiej.  

Danuta Wójt /inst. MOK Mszczonów/  podsumowu-

jąc dla naszej redakcji konkursowe zmagania  wyraziła zado-

wolenie   z ich poziomu. Jej zdaniem równie ciekawy   będzie 

następny etap konkursu na szczeblu powiatowym. Reprezen-

tanci szkół gminy Mszczonów będą się   do niego mogli  

przygotować podczas specjalnych warsztatów, jakie w MOK-

u  prowadzi  aktor Jerzy  Łażewski. Należy zaznaczyć, że  

zwycięzcy konkursu powiatowego zdobędą prawo startu  w  

konkursie MAŁEJ SYRENKI w Warszawie. Przypomnijmy, 

że w ubiegłym roku  w stołecznych zmaganiach  w swej kate-

gorii wiekowej  pierwsze miejsce zajęła  uczennica klasy III 

osuchowskiej  Szkoły Podstawowej- Ewelina Wojtczak.  

Marcin Letkiewicz 



 

32                                                              Merkuriusz Mszczonowski 69/2002  

 

Przygotowania pod okiem specjalisty 
 

 

W środę 3 kwietnia w Mszczonowskim Ośrodku Kul-

tury odbyły się warsztaty dla recytatorów przygotowujących 

się do IV Małego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Żyrar-

dowskiego. Warsztaty prowadził aktor Jerzy Łażewski. 

Udział w nich wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimna-

zjów z terenu gminy Mszczonów. Warto zaznaczyć, że w 

konkursie powiatowym najliczniej reprezentowane są co roku 

szkoły mszczonowskie i żyrardowskie. Jego tegoroczni zwy-

cięzcy będą mogli później sprawdzić swe umiejętności w 

konkursie MAŁEJ SYRENKI w Warszawie.  

M.L. 

 

 

 

Godna reprezentacja powiatu  
 

 

 
Jury konkursu 

 

 
Aleksander Puchała - zwycięzca w kategorii klas gimnazjal-

nych 

 

Wysoki poziom przygotowania recytatorów, ciekawy 

dobór repertuaru i interesująca forma przekazu tekstu literac-

kiego -w taki właśnie sposób jury /w składzie Anna Dziedzic 

- pedagog dramy - Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, 

Danuta Wójt - instruktor teatralny i Jerzy Lazewski - aktor/ 

podsumowało IV Mały Konkurs Recytatorski Powiatu Żyrar-

dowskiego, jaki odbył się 10 kwietnia w Mszczonowskim 

Ośrodku Kultury.  

Członkowie jury ogłaszając wyniki nie kryli, iż niebywale 

trudno im było przy tak wyrównanym poziomie uczestników 

wskazać zwycięzców konkursu. Ostatecznie spośród 27 recy-

tatorów jurorzy nagrodzili i wyróżnili następujące osoby:  

w kategorii klas I-III /szkoły podst./ 

I nagroda - Marta Michalska – Sz.P. Wręcza 

nagrody równorzędne 

II nagroda - Izabela Kopera - Sz.P. Lutkówka 

II nagroda - Weronika Lasotka - Sz.P. nr 6 Żyrardów 

II nagroda - Karolina Jakubiak - Sz.P. nr 3 Żyrardów 

wyróżnienia 

• Ola Bieganowska - Sz.P. nr 4 w Żyrardowie 

• Marta Makulska - Sz P Kulkówka 

• Magdalena Woźnicka - Sz.P. Osuchów 

 

 

 

w kategorii klas IV-VI /szkoły podst./ 

I nagroda - Ewelina Wojtczak - Sz.P. Osuchów 

II nagroda - Sylwia Adamczyk - Sz.P. Lutkówka 

wyróżnienia 

• Natalia Aliszewska - Sz.P. nr 3 Żyrardów 

• Juiita Zabłocka - Sz.P. Kamion 

• Elwira Szymańska - Sz.P. Lutkówka 

• Jakub Sajak - Społeczna Sz.P. nr 2 Żyrardów 

• Paulina Legięcka - Sz. P. Mszczonów 

w kategorii klas gimnazjalnych  

I Nagroda - Aleksander Gustaw Puchała - Publiczne Gimna-

zjum nr 1 Żyrardów 

II Nagroda - Anna Zielkiewicz- Publiczne Gimnazjum nr l 

Żyrardów 

Wyróżnienia: 

• Kamil Grzywka - Społeczne Gimnazjum STO Żyrardów 

• Ewelina Kopera - Gimnazjum w Osuchowie 

Dzięki sponsorom, czyli Starostwu Powiatowemu reprezen-

towanemu przez starostę Mieczysława Gabrylewicza i Urzę-

dowi Miejskiemu z Mszczonowa reprezentowanemu prze 
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burmistrza Grzegorza Kurka, wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali pamiątkowe upominki książkowe i posiłek.  

Zwycięzcy poszczególnych kategorii oprócz nagród 

wywalczyli także prawo startu w finałowych eliminacjach 

„Warszawskiej Syrenki”. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 

Ewelina Wojtczak uczennica Sz. P. z Osuchowa w stołecz-

nym konkursie zajęła pierwsze miejsce. Czy podobnie będzie 

tym razem? To się okaże już niebawem, natomiast jednego 

już można być pewnym, z powiatu żyrardowskiego do War-

szawy pojedzie bardzo uzdolniona młodzież, która bez wą t-

pienia godnie zaprezentuje swe szkoły.  

M.L. 
 

 

 

PERFEKCYJNY Jarmark 
 

 

Tegoroczny Jarmark Mszczonowski odbędzie się 15 

czerwca. To już szósta edycja tego mszczonowskiego święta 

zabawy i rozrywki. Jak zapowiada dyrektor MOK-u Janusz 

Czaja gwiazdą Jarmarku 2002 będzie zespół Perfekt. Msz-

czonowianie podczas festynu podziwiać także będą mogli 

Kapelę Staśka Wielanka, szereg lokalnych grup muzycznych 

oraz tanecznych, a także mszczonowską Orkiestrę Dętą 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Dyrektor Czaja podkreśla, że Jarmark ma promować mie j-

scowe talenty i dlatego podczas jego trwania przewidziany 

jest przegląd mszczonowskich kapel i zespołów amatorskich. 

Ich zgłoszenia są już przyjmowane w MOK-u.  

/pio/ 

 

 

 

Mszczonów, dnia 12.04.2001 r. 

 

Klub Radnych AWS i UW 

Rady Powiatu w Żyrardowie 

 

 Pragnę wyrazić wdzięczność za okazanie pomocy płynącej z serca w ratowaniu życia 

mieszkańca Mszczonowa – Michałka Biernata. 

 

 Jednocześnie serdecznie dziękuję Państwu za miłą współpracę i życzę wszelkiej pomyś l-

ności osobistej i zawodowej. 

 

 Z wyrazami szacunku 

 

KIEROWNIK M.O.P.S. w Mszczonowie 

Barbara Ciszewska 

 

 
 

Z dyrektorem mszczonowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

rozmawia Marcin Letkiewicz 
 

TWORZENIE MSZCZONOWIANKI 
 

-W zakończonym  sezonie rozgrywek halowych 2001/2002 w 

hali mszczonowskiego OSIR-u rozegrano kilka turniejów piłkar-

skich. Jakie to były  turnieje i kto w nich rywalizował? 

-Rzeczywiście OSIR był organizatorem  pięciu turniejów, z 

których  cztery  dotyczyły  reprezentacji Mszczonowianki, 

zaś  piąty  był  przeprowadzony dla dzieci w wieku szko lnym 

/rocznik 1992/.  

Wszystkie turnieje rozegrane w hali  OSIR-u  miały 

na celu popularyzację piłki nożnej w Mszczonowie oraz  

przegląd   przyszłych kadr dla  Mszczonowianki.   

Cały turniejowy cykl rozpoczęliśmy  zmaganiami  drużyn 

seniorów, w którym okazaliśmy się nadzwyczaj gościnni i  

dwie nasze drużyny- Mszczonowianka I i II zajęły  ostatnie  

miejsca. Kolejny turniej był przeznaczony dla  juniorów, 

czyli chłopców urodzonych  w roku  1985 i młodszych. Tu 

nie daliśmy konkurentom żadnych szans i  zajęliśmy pierw-



 

34                                                              Merkuriusz Mszczonowski 69/2002  

sze miejsce. Nieco gorzej wypadli mszczonowscy  trampka-

rze /rocznik 87 i młodsi/- chłopcy zajęli  pozycje 6 i 7. W 

połowie tabeli uplasowali się natomiast  żacy, czyli  zawod-

nicy  z rocznika 1990.  Wszystkim grupom wiekowym msz-

czonowianki nie można odmówić  ducha walki i to jest naj-

istotniejsze.  Trzeba pamiętać, że tego typu turnieje są formą 

sprawdzenia drużyn, dopasowania ich składów i jednocze-

śnie  bardzo efektywnym treningiem. Kwestia  zajętego miej-

sca nie jest najistotniejsza. Grunt, że mszczonowscy piłkarze 

mogli spróbować swych sił z reprezentantami innych miast i 

co należy odnotować potrafili nawiązać równorzędną walkę  

z  zespołami  bardziej renomowanymi. 

 

 
 

-Z jakimi drużynami rywalizowali nasi piłkarze podczas rozgry-

wek? 

-Były to drużyny skupione w Mazowieckim i Łódzkim 

Związku Piłki Nożnej. W hali OSIR-u wystąpili  m.in. repre-

zentanci- Okęcia, Ursusa, Grodziska, Rawy Mazowieckiej, 

Białej Rawskiej, Skierniewic i  Łowicza.  

-Dlaczego te turnieje odbywały się w Mszczonowie? 

-Zależy nam na tym, aby zbudować silny zespół. Żeby to 

jednak było możliwe niezbędne jest wychowywanie przy-

szłych  kadr dla Mszczonowianki. Aby robić to efektywnie 

trzeba  m.in. organizować takie turnieje. Sądzę, że w stosun-

kowo krótkim czasie przyniosą one już pierwsze rezultaty. 

Jeszcze raz podkreślam dobrej piłki nigdy nie będzie bez 

prowadzenia pracy już z najmłodszymi. W Mszczonowiance 

mamy teraz  cztery grupy wiekowe- żaki, trampkarze, junio-

rzy i seniorzy, zaś w dużych klubach  treningi prowadzone są 

aż w dziesięciu  grupach /orliki, żaki, trampkarze mł., tramp-

karze, trampkarze starsi, juniorzy mł., juniorzy, juniorzy 

starsi, młodzicy oraz  seniorzy/.  Czym więcej tych grup tym 

łatwiej budować kadrę. Zdaje sobie jednak sprawę  z możl i-

wości finansowych Mszczonowianki oraz  z samej wielkości 

miasta Mszczonowa i dlatego nie  liczę w efekcie na stwo-

rzenie u nas więcej jak siedmiu grup.  Tym bardziej jednak 

zwracać musimy uwagę na to, żeby nasi chłopcy mieli za-

pewniony kontakt z  młodzieżą z innych klubów. Nie może-

my zostać w tyle.Mamy  wielu zdolnych zawodników, któ-

rych talentów nie można zmarnować.  

-Kto sponsorował turnieje Mszczonowianki? 

-Pierwszy turniej /seniorów/ odbył się o puchar burmistrza 

miasta, drugi /juniorów/ o puchar  przewodniczącego  Rady 

Miejskiej, następny /trampkarzy/sponsorowali- firma Roman 

Bauernfeind, Bank Spółdzielczy Mszczonów i OSIR, zaś w  

czwartym /żaków/ zawodnicy  rywalizowali o puchar ufun-

dowany przez  państwa  Janinę  i  Łukasza Koperskich.  

-Wiadomo mi również, że we wspomnianym już wcześniej okre-

sie odbył się dodatkowy turniej sędziów, czy sędziowie potrafią 

grać w piłkę?  

-Ależ  oczywiście i to nawet bardzo dobrze. Turniej został 

zorganizowany przez  OSIR i Kolegium Sędziów Okręgowe-

go Związku Piłki Nożnej w  Płocku.  Wystąpiły w nim dru-

żyny sędziów  z: Płocka, Radomia, Warszawy i  Skierniewic.  

Pierwsze miejsce zajął Płock, drugie Warszawą, a kolejne 

dwa - Skierniewice i Radom. Atmosfera rywalizacji była  

bardzo miła i właściwie przypominała świetną zabawę.  

-Czyli sędziowie  rozstrzygający boiskowe spory byli niepo-

trzebni? 

-Nie wyobrażam sobie podczas takiego turnieju wręczania 

żółtych i czerwonych kartoników. 

-Zakończył się  już okres rozgrywek halowych, ale pan zapewne 

już  myśli o następnych turniejach. 

-W piłkę  trzeba grać cały rok. Myli się  ten, kto sądzi, że 

piłkarze mają po zakończeniu sezonu długie wakacje. Msz-

czonowskie turnieje spełniły swe zadanie i jak sądzę zyskały 

sobie liczną rzeszę  sympatyków. Tak, to prawda, że już  

dziś zastanawiam się  nad  ich następną edycją. Zapewniam, 

że będzie ona równie emocjonująca, co  właśnie zakończona.   

-Przed nami  finały pucharu świata, kto pana zdaniem zwycięży 

w azjatyckich mistrzostwach? 

-Mistrzostwa świata są tak nieprzewidywalną imprezą, że nie 

zaryzykuję typowania zwycięzcy. 

-A komu pan będzie kibicować? 

-Przede wszystkim dobrym piłkarzom, grającym fair play, a  

oprócz tego oczywiście naszej reprezentacji. Nie zapomnę 

także o Francuzach, których futbol jest teraz na najwyższym 

poziomie i na pewno mecze z ich udziałem będą  niezmiernie 

widowiskowe.    
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Zakręć z nami po raz drugi 
 

Od początku kwietnia w mszczonowskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji trwają intensywne przygotowania  do II-go  

Wiosennego Rajdu  Rowerowego OSUCHÓW  2002. Impreza  

odbędzie się  pierwszego czerwca. Weźmie w niej udział pięć 

reprezentacji gminnych szkół podstawowych, dwie reprezentacje 

samorządowych gimnazjów i osoby dorosłe, które wyrażą  chęć 

uczestnictwa w tej  szczególnej rowerowej zabawie. W ubie-

głym roku   wystartowało   w rajdzie około   300 kolarzy. Orga-

nizatorzy  liczą na podobne zainteresowanie imprezą również w 

tym roku.  

Przypomnijmy, że dla poszczególnych  uczniowskich  reprezen-

tacji  rajd rozpocznie się  spod ich szkół.  Następnie trzeba bę-

dzie pokonać odległe trasy do położonego w centrum gminy 

Osuchowa. Tam  na  terenie przygimnazjalnym  rozegranych 

zostanie szereg  kolarskich konkurencji, wśród których znajdą 

się m.in.- turniej rodzinny, wyścig przełajowy, slalom równole-

gły oraz  rywalizacja na najwolniejszy przejazd.  

/pio/ 

 

 

Wielkie bieganie  
 

W sobotę  6 kwietnia  w Osuchowie w 

gminie Mszczonów odbyły  się   VI Biegi 

Przełajowe  p.n. „Pierwszy dzień wio-

sny”. Udział w zawodach  wzięli  

uczniowie szkół: podstawowych /na dy-

stansie  700m/,   gimnazjalnych /na dy-

stansie  1100m/ i ponadgimnazjalnych /na 

dystansie  2000m/.  Zawodnicy reprezen-

towali  szkoły   z terenu powiatu żyrar-

dowskiego i gminy Żabia  Wola. Trasy 

biegów przebiegały na terenie Szkoły  

Podstawowej  w Osuchowie.  Organizato-

rami zawodów byli: Międzygminny Klub 

Sportowy, Starostwo Powiatowe, Rada 

Powiatowa LZS, Szkoła Podstawowa w 

Osuchowie oraz Urzędy Gmin –

Mszczonów, Radziejowice i Żabia Wola.  

W sumie w imprezie  uczestniczyło   336 

młodych  zawodników, a rozegrano  14 

biegów.  Ostra rywalizacja rozgrzewała 

emocje, a było  to tym bardziej pożądane,  

gdyż  sobotnie przedpołudnie  okazało się  

wyjątkowo chłodne. Na trasie  biegów 

zalegała nawet  cienka warstwa  śniegu. 

Organizatorzy żartowali sobie, iż  śnieg 

na stałe wpisał się  w historię  tych mi-

strzostw. Co roku  w dniu zawodów robi 

się  przeraźliwie zimno i wietrznie. Może 

właśnie dlatego tym razem  zapobiegliwie 

przygotowano  dla młodzieży olbrzymie 

ilości gorących napojów i  dziesiątki 

kilogramów kiełbasek, które można było 

sobie upiec w przygotowanym specjalnie 

do tego celu ognisku.   

Osuchowskie biegi przełajowe  2002 były  

bardzo udaną impreza  sportową. Zgodnie 

podkreślali to wszyscy ich  uczestnicy, 

jak również  zaproszeni goście,  wśród 

których znaleźli się: ks. Marian Lipski- 

proboszcz parafii Osuchów, Janusz 

Przedpełski- prezes  Polskiego Związku  

Podnoszenia Ciężarów, Jerzy Słomiński -

przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew 

Kozera –wicestarosta, Wojciech Szusta-

kiewicz –członek Rady Powiatu, Łukasz 

Koperski –przewodniczący Rady Miej-

skiej Mszczonowa, Anna Majchrzak –

wójt gminy Radziejowice i Halina Waw-

ruch –wójt gminy Żabia Wola.   

Mistrzostwa zakończone zostały  uroczy-

stą dekoracją zwycięzców. Po złożeniu  

gratulacji   i wręczeniu pucharów gospo-

darz  imprezy,  dyrektor SP Osuchów - 

Bogdan Kierzkowski,  nie tylko pożegnał, 

ale  już nawet serdecznie zaprosił    

wszystkich  pasjonatów biegów przełajo-

wych do wzięcia udziału  w przyszło-

rocznej edycji  zawodów, które również  

mają odbyć się   w Osuchowie.     

M.L. 

Klasyifikacja drużynowa szkół  pod-

stawowych: 

SPBartniki –98 pkt. 

SP Mszczonów - 68 pkt. 

SP Radziejowice-61pkt.                   

SP Wręcza - 55 pkt.                                

SP Ojrzanów - 46 pkt.                                 

SP Osuchów - 41 pkt.                            

SP Józefina - 36 pkt.                                                  

SP Waleriany –31 pkt.                         

SP Piekary-31 pkt. 

SP Kuklówka-25pkt. 

SP Bobrowa-22 pkt. 

SPKorytów-20pkt.  

SP Grodzisk Mazowiecki-19 pkt. 
SP Lutkówka - 14pkt. 
SP Skuły- 9pkt. 

 

Gimnazja 

Radziejowice -186 pkt. 

Wiskitki –145 pkt. 

Osuchów- 99 pkt. 

Mszczonów - 67 pkt. 

Józefina- 58 pkt. 

Studzieniec-14 pkt. 

Szkoły średnie- Powiatowe Mistrzostwa 

L.Z.S, w biegach  przełajowych /kat. 

juniorów/: 

ZSZ- Studzieniec - 54 pkt.  

LO Mszczonów - 15 pkt. 

LO Żyrardów-12 pkt.                     
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BEA 

Zakład Fotograficzny 

oraz Videofilmowanie 

Beata Kołodziejczyk - fotograf 

96-320 Mszczonów 

ul. Dworcowa 20 

tel. 046 / 857 1996 

Zapraszamy do  

Kwiaciarni 

 poczekalnia PKS 

Czynne:  

pn - pt  8
00 

- 18
00 

sobota 8
00 

- 19
00

 

niedziela 8
00 

- 17
00 

 

 bukiety okolicznościowe 

 wiązanki 

 wieńce 
 

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

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

!!!!! SOS MICHAŁ !!!! 
 

Zwracamy się z gorącą prośbą do 

wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w 

ratowaniu życia mieszkańca Mszczono-

wa Michałka Biernata, u którego wykry-

to 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 na Rzecz Ratowania Życia 
Bank PEKAO S.A.  I Oddział w Żyrardowie  

10801499-711267-27005-801000-111 
hasło: MICHAŁ BIERNAT 

 

USŁUGI JUBILERSKIE, SPRZEDAŻ ZŁOTA I SREBRA, UPOMINKI.  
 

SKLEP JUBILERSKI 

WIROWSKI 
 

 Nowy Rynek 16 /dawny sklep warzywny/. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 

USŁUGI JUBILERSKIE, SPRZEDAŻ ZŁOTA I SREBRA, UPOMINKI. 

 


