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Wczwartek - 15 stycznia PAP poda³a, i¿ wybrano
tereny pod nowe lotnisko centralne dla Polski. W
s p e c j a l n ym k omu n i k a c i e n a p i s a n o , i ¿
miêdzyresortowy zespó³ do spraw wyboru lokalizacji
nowego lotniska najwy¿ej oceni³ tereny w okolicach
Modlina i Mszczonowa. W drugiej grupie, która ma
jeszcze szanse na zlokalizowanie lotniska, znalaz³ siê
Babsk ko³o Skierniewic oraz Sochaczew. W trzeciej
natomiast, uznanej za zdecydowanie gorsz¹, znalaz³o
siêNoweMiasto nadPilic¹,Radom iWo³omin.

Oczywiœcie decyzja komisji nie przes¹dza tego,
gdzie naprawdê powstanie nowy port lotniczy, jednak
ju¿ samo zakwalifikowanie siê Mszczonowa do
fina³owej rozgrywki nale¿y uznaæ za sukces. Komisja
potwierdzi³a to o czym ju¿ od dawna g³oœno mówili
mszcznowscy dzia³acze samorz¹dowi. Mszczonów ze
sw¹ lokalizacj¹ oraz idealnymi wrêcz po³¹czeniami
drogowymi i kolejowymi jest odpowiednim miejscem
pod t¹ olbrzymi¹ inwestycjê. Za Mszczonowem
przemawia tak¿e to, i¿ le¿y on w obrêbie duo-polis,
czyli aglomeracji warszawsko-³ódzkiej. Oczywiœcie
nie bez znaczenia pozostaje te¿ fakt, i¿ Mszczonów to
najwy¿ej po³o¿one miasto na ca³ej Nizinie
Mazowieckiej. Tym samym tu rzadziej ni¿ u s¹siadów
wystêpuj¹ zamglenia i opady. Przy tym wszystkim
Mszczonów to te¿ gmina, która w przeprowadzonych
pod koniec 2003 roku badaniach zleconych przez Rz¹d
RP zosta³a przez niezale¿n¹ firmê konsultingow¹
uznana za wzorcow¹ pod wzglêdem umiejêtnoœci
pozyskiwania inwestorów i póŸniejszej wspó³pracy z
nimi.

Wspania³a lokalizacja, dobra komunikacja i
sprzyjaj¹ce warunki kl imatyczne, a tak¿e
profesjonalizm w samorz¹dowym dzia³aniu - to
wszystko powinno zaowocowaæ pe³nym sukcesem i
ostatecznie sprawiæ, ¿e Okêcie II znajdzie siê pod
Mszczonowem. Niestety przy tak olbrzymich
pieni¹dzach, jakie wi¹zaæ siê bêd¹ z budow¹ lotniska
trzeba siê jeszcze liczyæ z jedn¹ przemo¿n¹ si³¹, a
mianowicie - P O L I TYK ¥. Czy na tym polu te¿ uda
siêTYGRYSOWIMAZOWSZAprzekonaæwszystkich
do swoich racji? No có¿ stara siê jak mo¿e, choæ nie
wszystkim to w smak. Lokalna opozycja od samego
pocz¹tku twierdzi³a, ¿e Rada i burmistrz jedynie
„mami¹ mieszkañców wizj¹ lotniska”. Decyzja komisji
ju¿ udowodni³a, ¿e to nie ¿adne omamy ale fakty.
Lotnisko naprawdê mo¿e znaleŸæ siê w Mszczonowie,
ale do tego potrzebne jest teraz zgodne dzia³anie. Gdy
chodzi o przysz³oœæ miasta powinno siê zapominaæ o
sztucznych politycznych podzia³ach. Eksperci szacuj¹,
¿e przy nowym porcie lotniczym znajdzie pracê ponad
25 tys. osób! Ka¿demu miejscowemu politykowi, bez
wzglêdu na pogl¹dy powinno wiêc zale¿eæ na takiej
inwestycji. A wiêc, Panowie doœæ podk³adania sobie
k³ód pod nogi, o to ju¿ zadba konkurencja z Modlina i
Babska, jeœli chcecie, aby Mszczonów sta³ siê

popracujecie przynajmniej przez chwilê
wspólnie, bo w przeciwnym razie przysz³e pokolenia
mszczonowian wspominaæ was bêd¹ jako tych, którzy
zaprzepaœcili najwiêksz¹ szansê na rozwój w dziejach
miasta.

M.L.
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Przez chwilê zapomnijcie opodzia³ach

W numerze:
- Czy pomog¹ jej
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talencie mszczonowskiej
gimnazjalistki)
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Mszczonowianki
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- Relacja z ferii w MOK
- 100 dni do matury -
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Ostateczn¹ decyzjê odnoœnie lokalizacji lotniska rz¹d ma podj¹æ w po³owie tego roku.
Rozstrzygaj¹ce przy podejmowaniu decyzji maj¹ byæ wyniki studium wykonalnoœci

inwestycji, które ma sporz¹dziæ niezale¿na firma konsultingowa.
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Pomimo niesprzyjaj¹cych zimowych warunków w
Mszczonowie posuwaj¹ siê prace przy budowie wiaduktu nad tras¹
Warszawa- Katowice, który jest najkosztowniejszym i najbardziej
pracoch³onnym elementem przysz³ej obwodnicy miasta. Jeœli drogowcy
utrzymaj¹ dotychczasowe tempo prac to z pewnoœci¹ wiadukt i ca³a trasa
obwodowa wykonana zostanie ju¿ w po³owie roku. Tym samym w okresie

najbli¿szych wakacji uda siê wyprowadziæ z ulic Mszczonowa tak
uci¹¿liwy ruch ciê¿kich samochodów typu TIR. Mszczonów odetchnie
wtedy z ulg¹ od spalin, ha³asu i bêdzie móg³ przyst¹piæ do kolejnej fazy
swego rozwoju. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego stworzy warunki do
poprawy estetyki miasta. Pozwoli te¿ na za³atwienie inwestycji
komunalnych w obrêbie dotychczasowego przebiegu trasy krajowej nr 50.
Wczeœniej jej zablokowanie by³o bardzo trudne i wymaga³o wielu
pozwoleñ, co skutecznie utrudnia³o prowadzenie na tym terenie prac
remontowych i budowlanych, a przede wszystkim tak oczekiwanych przez
mieszkañców inwestycjiwodoci¹gowo- kanalizacyjnych.

M.L.

Pracuj¹pomimozimy

XVSesjaRadyMiejskiejMszczonowa

Pod znakiemplanów
27 stycznia w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego zebra³a siê na swojej
XV w tej kadencji sesji Rada Miejska Mszczonowa. Obradom samorz¹du
przewodniczy³ . Po przyjêciu protoko³u w XIII i XIV
sesji, jakie odby³y siêwgrudniu ub. r., radni skoncentrowali siê nad dyskusj¹
w sprawie przyjêcia planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok oraz nad
przyjêciem planów pracy wszystkich komisji mszczonowskiego
samorz¹du.

Najpierw przewodnicz¹cy £. Koperski przedstawi³ plan pracy Rady
Miejskiej, który jednog³oœnie przyjêto wraz z kilkoma poprawkami
zg³oszonymi podczas dyskusji. Na luty br. zaplanowanom.in. ocenê stanu p.
po¿arowego na terenie miasta i gminy. W tym punkcie zaproponowano
rozszerzenie ten informacji o wiadomoœci na temat stanu sanitarnego.
Natomiast w maju, kiedy bêdzie przedstawiana informacja na temat
lokalnego rynku pracy, pad³a propozycja, aby samorz¹d mia³ mo¿liwoœæ
wys³uchania informacji od najwa¿niejszych na terenie miasta i gminy
przedstawicieli pracodawców. Ostatnie uzupe³nienie dotyczy³o sesji
czerwcowej, zawieraj¹cej ocenê placówek oœwiatowych. Tutaj radni
za¿yczyli sobie wstawienia informacji odnoœnie profili nauczania
realizowanychw szko³ach gminnych.
Po zatwierdzeniu planu pracy rady, dyskutowano i zatwierdzano plany
pracy poszczególnych komisji dzia³aj¹cych przy mszczonowskim
samorz¹dzie. Plan pracy komisji rewizyjnej przedstawi³a jej
przewodnicz¹ca . To co w br. chce realizowaæ komisja
oœwiaty, sportu i m³odzie¿y - zaprezentowa³ przewodnicz¹cy

. Zamierzenia odnoœnie realizacji celów komisji rozwoju
gospodarczego i promocji gminy przedstawi³ szef tej komisji

. Natomiast kieruj¹cy pracami komisji rolnictwa, ochrony
œrodowiska i bezpieczeñstwa publicznego ,
zreferowa³ tegoroczne zamierzenia swojej komisji. O tym, co w br.
zaplanowa³a komisja bud¿etu i mienia komunalnego, mówi³ jej
przewodnicz¹cy . Natomiast znany dzia³acz spo³eczny i
sportowy przedstawi³ plan pracy kierowanej przez
siebie komisji kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej. Do pracy tej komisji
radni zasugerowali w listopadzie do³¹czenie sprawozdania z dzia³alnoœci
Fundacji im.Liliany.
Pierwsz¹ czêœæ obrad mszczonowskiego samorz¹du zakoñczy³o
sprawozdanie z kontroli, przeprowadzonych przez komisjê rewizyjn¹, które
zaprezentowa³a W. Staniaszek. Po wys³uchaniu tego sprawozdania, radni
uwzglêdnili zg³oszony postulat, aby komisja rewizyjna na ka¿dej sesji Rady
Miejskiej sk³ada³a sprawozdanie z przeprowadzonej aktualnie kontroli.
Wówczas stwierdzone uchybienia i nieprawid³owoœci mo¿na na bie¿¹co

wyjaœniæ i od razu zadecydowaæ o sposobie ich naprawy.

W porz¹dku obrad jako punkt szósty figurowa³o zapoznanie radnych z
projektem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa. Oznacza³o to powrót do tematu, którym radni zajmowali siê
na XIV sesji w dniu 29 grudnia 2003 roku. Nowy plan zak³ada w³¹czenie do
granic miasta 100 hektarów dotychczasowych gruntów rolnych i
uwzglêdnia buduj¹c¹ siê aktualnie obwodnicê. Jego projekty by³y ju¿
dwukrotnie wyk³adane publicznie. Po spo³ecznych konsultacjach mo¿na
dziœ powiedzieæ, ¿e generalnie w 80 procentach nowy, aktualnie
przygotowywany plan nie budzi w¹tpliwoœci, ani protestów. S¹ jednak
regiony sporne odnoœnie przebiegu ci¹gów komunikacyjnych, gdzie po
wyjaœnieniach i konsultacjach samorz¹d musi zatwierdziæ obligatoryjne
zapisy.
Tym razem referuj¹ce temat panie i
wprawi³y radnych w niema³e zak³opotanie oœwiadczaj¹c, ¿e plan by³ ju¿
prezentowany o one jako autorki oczekuj¹ od radnych pytañ. Tak naprawdê
to obydwie panie oczekiwa³y podjêcia przez samorz¹d decyzji w jakim iœæ
kierunku. Tak siê bowiem nieszczêœliwie z³o¿y³o, ¿e uchwalenie planu
przestrzennego zagospodarowania miasta Mszczonowa trafia w lukê
prawn¹, kiedy koñczy siê dzia³anie starej ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym i rozpoczyna nowej. wed³ug znowelizowanych przepisów.
W myœl nowych ustaleñ gmina mo¿e swoje ¿¹dania odnoœnie
zagospodarowania okreœliæ bardzo precyzyjnie, bo póŸniej ju¿ po przyjêciu
planu nie ma mo¿liwoœci oddzia³ywania, a starostwa wydaj¹c pozwolenia
zgodnie z zapisami planu.
Wywi¹za³a siê teraz o¿ywiona dyskusja czy gmina powinna kszta³towaæ na
swoim terenie sytuacjê poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
czy te¿ winna zaryzykowaæ uchwalenie planu przestrzennego
zagospodarowania. By³y sugestie aby plan przyj¹æ etapami czyli przyj¹æ 80
proc. uzgodnionej i nie budz¹cej w¹tpliwoœci substancji, a rzeczy
kontrowersyjne zostawiæ na póŸniej. W takiej sytuacji teraz plan by³by
przyjmowany w trybie starej ustawy, a jego aktualizacja nastêpowa³aby
wed³ug nowych przepisów. To by³oby najlepsze dla Mszczonowa
rozwi¹zanie gdyby nie kolejna niewidoma. Tak naprawdê nikt dziœ w
s³u¿bach odpowiedzialnych( ministerstwo i urz¹d wojewódzki) nie wie do
koñca, czy jest to droga prawid³owa i pewna. Dlatego te¿ dyskusja by³a
bardzo o¿ywiona i do czasu podjêcia uchwa³y radni maj¹ czas na
zastanowienie siê, co te¿ zrobiæ, aby nie narzuciæ sobie zbyt ciasnego
gorsetu krepuj¹cego gminê w zagospodarowywaniu jej terenu. Nic zatem
dziwnego, ¿e padaj¹ pytania o koniecznoœæ uchwalania akurat teraz planu
przestrzennego zagospodarowania.
W dyskusji nad t¹ spraw¹ da³a siê wyraŸnie odczuæ nieobecnoœæ burmistrza
J.G. Kurka, któremu wa¿ne sprawy w stolicy uniemo¿liwi³y udzia³ w XV
sesji. Po konsultacji radnych z burmistrzem nale¿y siê w najbli¿szym czasie
spodziewaæ podjêcia przez samorz¹d konkretnych decyzji w sprawie
przestrzennego zagospodarowaniaMszczonowa.

£ukasz Koperski

Sugestie i propozycje

Wanda Staniaszek
Marek

Zientek
Miros³aw

Wirowski
Mariusz Wieszczycki

Janusz Michalak
Ryszard Stusiñski

Plan zagospodarowaniaprzestrzennego

Janina Jeznach KatarzynaWroñska

(Pjk)

Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami
w³adz samorz¹dowych, od 1 stycznia 2004
roku Urz¹d Miejski w Mszczonowie
wprowadzi³ obowi¹zek segregacji
odpadów sta³ych, powstaj¹cych w
gospodarstwach domowych. Jest to
k o l e j n y e t a p po r z ¹ d kowan i a i
cywilizowania gospodarki odpadami na
terenie miasta i gminy, który to proces
zapocz¹tkowa³o przed kilkoma laty
wprowadzenie tzw. podatku œmieciowego.
Jak powiedzia³a nam kierownik Wydzia³u
Gospodarki Gminnej Urzêdu Miejskiego

, wprowadzenie segregacji
czyli tzw. selektywnej zbiorki odpadów, z
jednej strony spe³nia wymogi ustawy o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach , z d r ug i e j s powodu j e
zm n i e j s z e n i e i l o œ c i o d p a d ów
sk³adowanych na wysypisku. Innymi
s ³ o w y z m n i e j s z y k o s z t y
zagospodarowania odpadów i op³aty z
tytu³u sk³adowania odpadów.
Aktualnie dla osób, które p³ac¹ podatek
œmieciowy trwa akcja wydawania
specjalnych worków na odpady. Worki na
pierwszy kwarta³ s¹ wydawane w
Urzêdzie Miejskim, w pokoju nr 5 .
Poszczególne gospodarstwa domowe
otrzymuj¹ worki z nadrukiem urzêdu
przeznaczone na niesegregowane odpady
oraz specjalnie oznaczone worki (na
wymianê) do selektywnej zbiorki. Worki
do selektywnej zbiórki posiadaj¹
odpowiednie kolory. I tak

czyli do tego worka
nale¿y wrzucaæ papier, karton i gazety. Nie
wolno natomiast sk³adaæ tam kartonów po
mleku, napojach i sokach oraz papieru
zabrudzonego t³uszczami.
Do worka o

po napojach i innych p³ynach, foliê, czyste
butelki plastikowe po œmietanie, kefirze
itp. Natomiast worek

. Nale¿y tam
wrzucaæ wszelkiego rodzaju puste
opakowania szklane, butelki po napojach,
s³oiki i inne naczynia szklane. Nie wolno
wrzucaæ wyrobów fa jansowych ,
porcelanowych, szk³a z luster i szk³a
zbrojonego, okiennego. Do

,

Na odpady niesegregowane jes t
wydawany limit worków. Jeœli zostanie on

wykorzystany, w³aœciciel nieruchomoœci
musi nabyæworek dodatkowy z nadrukiem
ZGKiM w cenie 5,50 z³. za sztukê. W
ramach podatku œmieciowego z posesji
bêd¹ odbierane œmieci dwa razy w
m i e s i ¹ c u . P r z y c z ym o d p a d y
wysegregowane bêd¹ odb ie rane
nieodp³atnie. Jeœli pracownicy ZGKiM
stwierdz¹ niezgodnoœæ zawartoœci worka z
jego przeznaczeniem, nie odbior¹ go.
Podobnie rzecz bêdzie siê przedstawia³a ze
œmieciami niesegregowanymi. Odbierane
bêd¹ tylko odpady umieszczone w
czerwonych workach z nadrukiem. Jeœli
w³aœciciel nieruchomoœci wystawi przed
posesjê worki bez wymaganych oznaczeñ,
nie zostan¹ one odebrane. Ten system ma
z ab e z p i e c z y æ p r z e d œm i e c i am i
podrzucanymi.

Z kierownik J. Sitek rozmawiamy
14 stycznia. Akcja wydawania worków
trwa ju¿ ponad miesi¹c, bowiem
rozpoczêto j¹ 10. grudnia ub. r. Zdaniem
naszej rozmówczyni - do tej pory
zdecydowana wiêkszoœæ rodzin z domków
jednorodzinnych z siedlisk wiejskich
worki ju¿ odebra³a. O tym jak przebiegaæ
bêdzie dalej akcja segregacji i znakowania
œmieci oraz czy przynios³a ona
spodziewane skutki napiszemy w
kolejnych numerachMerkuriusza.

Janina Sitek

kolor niebieski
oznacza makulaturê,

kolorze zielonym nale¿y
wrzucaæ puste opakowania plastikowe

bia³y jest
przeznaczony do szk³a

worków w
kolorze czerwonym z nadrukiem
urzêdu nale¿y wrzucaæ wszystkie inne
o d p a d y k t ó r y c h n i e m o ¿ n a
wysegregowaæ.

(Kp)

Drogi miejskie i wiejskie
w Mszczonowie

Odœnie¿anie
umiarkowane
Je¿d¿¹c ulicami Mszczonowa zauwa¿yæ
mo¿na, ¿e czêœæ wa¿niejszych arterii
komunikacyjnych grodu posiada czarn¹,
woln¹ od œniegu i lodu nawierzchniê.
Dotyczy to przyk³adowo ci¹gów
komunikacyjnych prowadz¹cych do
dzielnicy przemys³owej, wa¿niejszych
skrzy¿owañ i rozjazdów. Sporo jednak
ulic, szczególnie tych bocznych,
pozostaje bia³ych.

dyrektor Zak³adu
G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j i
Mieszkaniowej mówi, ¿e od wielu lat w
mieœcie oraz na terenie gminy
obowi¹zuje zasada umiarkowanego,
rozs¹dnego usuwania z dróg œniegu i
lodu. To jest uwarunkowane kosztami, bo
zak³ad obs³uguje nie tylko ulice miasta,
ale równie¿ obszerne tereny wiejskie. W
samym Mszczonowie ZGKiM zajmuje
siê zimowym utrzymaniem dróg
gminnych oraz odcinków dróg
powiatowych w mieœcie. Najlepszym
przyk³adem jest tutaj ulica Rawska,
stanowi¹ca drogê wyjazdow¹ na trasê
katowick¹.
Dyrektor informuje, ¿e nie ma œcis³ego
harmonogramu kolejnoœci odœnie¿ania i
likwidowania go³oledzi. Jego ludzie i
sprzêt musz¹ pracowaæ tak, aby miasto i
wieœ dobrze funkcjonowa³y i mia³y drogi
przejezdne. W pierwszej wiêc kolejnoœci
odœnie¿aj¹ ulice miasta o strategicznym
znaczeniu. Drogi do miejsc pracy, drogi
uczniów do szko³y, istotne dla
f unkc j onowan i a g r odu a r t e r i e
komunikacyjne oraz przystanki
autobusowe.Czasami równolegle ruszaj¹
na tereny wiejskie, bo np. musi dojechaæ
do chorego karetka, trzeba dowieœæ towar
do sklepu. Musi kursowaæ autobus,
ch³opi powinni móc odwieœæ mleko do
skupu itp. Nie wolno zapomnieæ w dni
targowe o odœnie¿eniu placów targowisk
miejskich.
Teren wiejski ró¿ni siê zasadniczo od
miejskiego i tam g³ówny problem
stanowi¹ zaspy œniegu, które trzeba

W mieœcie i na wsi
Grzegorz Ludwiak
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Wydaj¹ specjalne worki na œmieci
Ci¹g dalszy dyscyplinowania gospodarki odpadami

Og³oszenie drobne:

Kupiê od 2,5 do 3 ha ziemi rolnej
we wsi Nosy Poniatki lub Budki
Petrykowskie.

tel. 602 770 361



przebijaæ nierzadko ciê¿kim sprzêtem.
Na szczêœcie w tym roku mimo œniegu i
mrozu wiatru silnego jeszcze nie by³o.
Na dobre na terenach wiejskich zima
zaatakowa³a po œwiêtach, ale doœæ
szybko uporano siê z jej atakiem. W
latach poprzednich bywa³o ró¿nie i G.
Ludwiak oraz jego ludzie dobrze
pamiêtaj¹, jak odkopywanie niektórych
wiejskich domostw trwa³o i trzy doby.
Sygna³y do odœnie¿ania miasta
komunalnicy mszczonowscy otrzymuj¹
najczêœciej albo od patroluj¹cej policji,
albo od odpowiedzialnych s³u¿b Urzêdu
Miasta. W przypadku poszczególnych
wsi zg³oszenia s¹ telefoniczne i szybko
us t a l a s i ê w po rozumien iu z
zainteresowanymi hierarchiê potrzeb.
Wówczas osoba dy¿urna powiadamia
dy¿uruj¹cych w domach kierowców, a ci
przystêpuj¹ do akcji.
Przy odœnie¿aniu trzebamaszyn, paliwa,
mieszanki piaskowo-solnej i ludzi. To
wszystko kosztuje du¿e pieni¹dze, a
rachunki p³aci siê z w³asnego, gminnego
bud¿etu. Dlatego - jak mówi burmistrz

, trzeba
gospodarowaæ racjonalnie. Nie zawsze
w czasie du¿ych opadów œniegu jest sens
natychmiastowego wyje¿d¿ania, bo to
raczej syzyfowa prawa. Nie ma sensu
sypaæ piachem i sol¹ w dni œwi¹teczne,
bo jestma³y ruch ko³owy imieszanka nie
zostanie dobrze rozprowadzona. Takich
niuansów, kiedy i gdzie najlepiej
zaatakowaæ zimê, aby stosunkowo
ma³ym nak³adem si ³ os i¹gn¹æ
zamierzony efekt znaj¹wZGKiM sporo,
bowiem zimowym utrzymaniem dróg

zajmuj¹ siê od lat.

ZGKiMposiada sporo sprzêtu s³u¿¹cego
w akcji zimowej. S¹ to samochód Star
200 z p³ugiem skoœnym oraz samochód
Star 266 z p³ugiem dwustronnym. Auto
jest napêdzane na trzy osie i posiada
wyc i ¹ga rkê l i now¹ . Ten p ³ug
samochodowy jest przeznaczony
do pracy g³ównie na terenach
wiejskich i w trudnych warunkach.
Stanowi dumê komunalników, bo sam
p³ug dwustronny jest ich dzie³em. Sami
go zaprojektowali i wykonali. Wysz³o
znaczn i e t an i e j , n i ¿ z l e c en i e
specjalistycznej firmie. Sporo o
maszynach odœnie¿aj¹cych mówimy, to
warto wspomnieæ o ci¹gniku Ursus C-
360 z p³ugiem skoœnym w jedn¹ stronê
do odœnie¿ania chodników, œcie¿ek
pieszo-rowerowych placów oraz ulic
osiedlowych. Komunalnicy dysponuj¹
jeszcze specjaln¹ równiark¹ oraz
koparko-³adowark¹ Ostrówek do
likwidacji zasp i zatorów œniegowych na
krótkich odcinkach drogowych.
Z ci¹gników maj¹ równie¿ traktor z
zamocowan¹ siewk¹ do posypywania
nawierzchnimieszank¹ soli i piasku oraz
ci¹gnik Ursus 914 z p³ugiem skoœnym w
jedn¹ stronê i napêdem na dwie osie. Do
usuwania œliskoœci poœniegowej i
go³oledzi mszczonowianie stosuj¹
mieszankê piachu z sol¹. Aktualnie na
bazie maj¹ przygotowanych oko³o 50
ton tej mieszanki, co stanowi bie¿¹cy
zapas Oczywiœcie komunalnicy z
Mszczonowa nie zapomniel i o

mo¿liwoœci wyst¹pienia ekstremalnych
warunków podczas tegorocznej zimy.
Na wypadek znaczniejszego spadku
temperatur zamiast mieszanki solno-
p i a skowe j mog¹ s to sowaæ do
posypywania ulic przygotowany przed
sezonemchlorekwapnia.
Kto walczy z zim¹ w Mszczonowie i na
terenie gminy? Dyrektor G. Ludwiak
prosi, aby wymieniæ szczególnie
zaanga¿owanych k i e rowców i
operatorów sprzêtu zak³adu jak:

, ,
, ,
, ,

i . To
dziêki ich ciê¿kiej i trudnej pracy
mo¿emy poruszaæ siê w miarê sprawnie
po ulicach i drogach gminy. Kierowcy i
piesi powinni jednak pamiêtaæ, ¿e to
zimowy czas i dostosowaæ np. prêdkoœæ
do panuj¹cych na drodzewarunków.

Józef Grzegorz Kurek

Ludzie i sprzêt

Antoni
Adamski Jan Traczyk Marek
Górecki Krzysztof £ach Robert
Budny Andrzej Rybkowski Jan
Skórzyñski Jaros³aw Lewicki

K. Ptaszyñski

Trwaj¹ce we mszczonowskiej Szkole Podstawowej
prace termomodernizacyjne kosztowaæ bêd¹ w sumie 863
tysi¹ce z³otych. W ich efekcie ca³a szko³a zostanie ocieplona i
pokryta kolorowym tynkiem mineralnym, wymienione te¿
zos t an¹ wszys tk i e okna . Po zakoñczen iu p r ac
termomodernizacyjnych rozpoczn¹ siê zakrojone na szeroka
skalê remonty wewn¹trz budynku. W roku 2004 wydane na ten
cel zostanie a¿ 500 tysiêcy z³otych. Kwota ta pozwoli na
odnowienie klas i korytarzy, czêœciow¹ wymianê starych
drewnianych pod³óg i wykonanie innych prac, które nie tylko
upiêksz¹ - powsta³¹ jeszcze przed II wojn¹ - szko³ê, ale te¿
znacznie poprawi¹ jej funkcjonalnoœæ.

Jak informuje burmistrz Grzegorz Kurek po
zakoñczeniu wszystkich prac, które kontynuowane tak¿e bêd¹
po roku 2004 bêdzie w koñcu mo¿na mówiæ o nowoczesnym
mszczonowskim kompleksie szkolno - sportowym, w sk³ad
którego wejd¹ Szko³a Podstawowa i stoj¹ce po s¹siedzku
GimnazjumPubliczne orazHala Sportowa.

M.L.

Bêdzie jak nowa
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DZIÊKI NIM ŒWIÊTABY£Y BARWNIEJSZE
Burmistrz Miasta Mszczonowa dziêkuje

wszystkim , za udekorowanie
swych domów, balkonów, podwórek i siedzib w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Mieszkañcom Gminy Mszczonów i lokalnym Firmom

Listê osób i firm, które otrzyma³y imienne podziêkowania od burmistrza za wyró¿niaj¹ce siê dekoracje
zamieszczamy poni¿ej.

Dekoracje „Bo¿onarodzeniowe”
2003 r.

Dekoracje Bo¿onarodzeniowe -
balkony:

Nagrodzone firmy:

Mszczonów

Gmina Mszczonów

Pan Zdzis³aw Banasiak,
Pani Teresa Banaszek,
Pani Maria Bednarek,
Pani Urszula B³a¿ejewska,
Pani Zofia Chy³a,
Pan Andrzej Ciszewski,
Pani Ma³gorzata Czarnecka
Pani Iwona Czarnecka,
Pani Beata Czarnecka,
Pan Jan Czarnecki,
Pan Nataliusz Dobraczyñski,
Pani Irena Domalska,
Pani Lidia Gnyœ,
Pani Ma³gorzata Grabalska,
Pani Helena Grenke,
Pani Halina Grzybowska
Pani Sabina Hotkowska,
Pani Jadwiga Jackowska,
Pani Maryla Jackowska,
Pani Halina Kierzkowska,
Pani Beata Ko³odziejczyk,
Pani Janina Koperska,
Pani El¿bieta Kowalska,
Pan Janusz Koziñski
Pani Ma³gorzata Krzeœniak,
Pan Dariusz Kustosz,
Pani Krystyna Kustosz,
Pani Marianna Kwiatkowska,
Pan Zbigniew Legiêæ,
Pani Mariola Lewandowska,
Pani Danuta Ludwiniak,
Pani Martyna Matyjas,
Pani El¿bieta Matysiak,
Pani Anna Michalak,
Pani Marianna Mrukiewicz,
Pan Jacek Muliñski,
Pani Wanda Oleszczuk,
Pani Agnieszka Piotrowska,
Pani Marianna Prusinowska,
Pani Sabina Rakowska,
Pani Jadwiga Rybiñska,
Pani Ma³gorzata Skoneczna,

Pani Jolanta Skoneczna,
Pani Janina Sosnowska,
Pani El¿bieta Staszewska,
Pan Edward Szeliga,
Pani Maria Œmigielska,
Pan W³odzimierz Têcza,
Pani Marta Turek,
Pan Marek Wardak,
Pani El¿bieta Wieteska,
Pan Wies³aw Wilczyñski,
Pan Zdzis³aw Wirowski,
Pan Piotr Wiœniewski,
Pani Barbara Zdzieszyñska,

Pani Irena D¹browska,
Pani Halina Naro¿na,
Pani Renata Siwiec,
Pani Krystyna Szymañska,
Pani Gra¿yna Tonev

Pani Ewa Markus
Pan Andrzej Zieliñski

Pani Zofia Stefankiewicz,

Pani Gra¿yna Centkowska

Pani Jolanta Dêbowska,

Pani Katarzyna Osiñska

Pani Agnieszka Bajerska

Pan Stefan Lipiec
Pani Jolanta Œwiderska

Pani Bo¿ena Mroczkiewicz,

Pan Stanis³aw Chimanienko,
Pani Gra¿yna Chy³a

Pani Alina Cieæwierska,
Pani El¿bieta Federowicz,
Pani Helena Gnyœ,
Pani Helena Jakubowska,
Pani Alicja Jakubowska,
Pani Janina Jaros,
Pani Stanis³awa Jêdrzejewska,
Pan Bogdan Krawczyk,
Pani Jadwiga Kurowska,
Pani Krystyna Kustosz,
Pani Jadwiga Legiencka-Wac³awek,
Pani Lidia Le Minh,
Pani El¿bieta Lipiñska,
Pani Ewa Liszewska,
Pan Adam £apiñski,
Pani Franciszka £aska-Lentowska,
Pani El¿bieta Malinowska,
Pani Miastowska
Pani Jadwiga Mirgos,
Pani Gra¿yna Ob³¹kowska,
Pani Teresa Ostrowska,
Pani Halina P³uziñska,
Pani Teresa Pruchno,
Pan Piotr Siniarski,
Pani El¿bieta Strzelecka,
Pan Zbigniew Œliwirski,
Pani Maria Tadrzak,
Pani El¿bieta W³odarczyk,
Pani Ma³gorzata Wróbel,
Pani Anna Zarêbska,
Pani Alfreda Zgórzak,
Pani Zofia Zió³kowska,
Pani Daniela Zwierzyñska,

Hotel „PANORAMA” w
Mszczonowie
Restauracja Kaskada w Mszczonowie
Restauracja „WODNIK” w
Mszczonowie
TARTAK w Badowo-Mœciskach.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mszczonowie,

Badowo-Mœciska

Badów Górny

Bronis³awów

Lutkówka

Osuchów

Wygnanka

Zimnice

Piekary

Lindów

Mszczonów



15 letnia uczennica mszczonowskiego gimnazjum im Jana
Adama Maklakiewicza -Magda Micha³owska, która jest autork¹
powieœci „Trzeci naiwny cz³owiek”, zosta³a nominowana do
organizowanego przez SUPER Express warszawskiego plebiscytu
„Komu Skrzyd³a, komu Rogi”. Wœród dziesiêciu nominowanych do
Anielskich Skrzyde³ za zas³ugi dla stolicy Magda znalaz³a siê obok:
prezydentaWarszawyLechaKaczyñskiego, re¿yseraGrzegorza Jarzyny,
burmistrza Pragi-Po³udnie S³awomira Potapowicza, pedagoga £ukasza
£ugowskiego, ornitologa Andrzeja Kruszewicza, aktora Krzysztofa
Majchrzaka, siatkarki Ma³gorzaty Glinki, kierownika kliniki
Kardiochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka Bohdana Maruszewskiego i
stra¿nikamiejskiegoKrzysztofa Fliska.
Byæmo¿eAnielskie Skrzyd³a pomog¹ w koñcuMagdzie wzlecieæ ponad
mur zobojêtnienia i dotrzeæ do tych, którzy mogliby jej pomóc w
rozwijaniu talentu. Magda jest najm³odsz¹ polsk¹ pisark¹, jej powieœæ
okrzykniêta nawet zosta³a konkurencj¹ dla œwiatowego bestseleru
„Harrego Pottera”, a mimo to nikt na powa¿nie nie chce siê ni¹
zainteresowaæ i pomóc w rozwoju tak wyj¹tkowego talentu. Z

ogólnopolskich mediów Magdzie kibicuje
jedynie SUPEREXPRESS. Poza kontaktami
z tym dziennikiem Magda pozytywnie
wspomina jeszcze krótki epizod z
telewizyjnym programem dla m³odzie¿y
„Rower B³a¿eja”. Lecz na tym koñczy siê
lista tych, którzy widzieli potrzebê
promowania zdolnej nastolatki. W Polsce
przyjê³o siê, ¿e osoby zdolne to niepotrzebny
zbytek. To problem, z którym nie wiadomo
jak sobie poradziæ. Dlatego te¿ zdolni Polacy najczêœciej wyje¿d¿aj¹ z
kraju, aby poza jego granicami szukaæ uznania i mo¿liwoœci rozwoju.
Czy jednak tak to powinno wygl¹daæ? Dlaczego tak niewielu osobom i
instytucjom zale¿y na wyszukiwaniu tego co najlepsze. Przyk³ad Magdy
jest a¿ nadto dobitny. Przecie¿ to bohaterami jej powieœci mogliby siê
zachwycaæ m³odzi Polacy. To ona a nie pani Rowling mog³aby zbieraæ
laury i oklaski od czytelników. Najwygodniej jest jednak zapomnieæ,
przemilczeæ i przejœæ obok bo przecie¿ zdolny cz³owiek to coœ
niesamowicie k³opotliwego, to taki dziwak, który nienaturalniewyró¿nia
siê spoœród innych, zamiast potulnie stan¹æ w szarym szeregu i nie psuæ
innymkomfortowego poczucia, ¿e najlepsza, najbardziej demokratyczna
jest zasada powszechnej równoœciwszystkich iwszystkiego.

Marcin Letkiewicz
* * *

W Polsce na szczeblu centralnym brak instytucji, które
promowa³yby zdolne osoby i by³yby im w stanie pomóc siê rozwijaæ. W
przypadku gminy takie szanse pojawi¹ siê po wprowadzeniu w ¿ycie
ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym. Teraz brak samorz¹dom
skutecznych mechanizmów na promowanie takich osób jak Magda.
Inwestowanie w jej talent wymaga odpowiednich nak³adów, których
pozyskanie dla rodziny m³odej pisarki jest szalenie trudne. Przed laty
bycie mecenasem sztuki by³o zaszczytem i wrêcz nobilitowa³o. Teraz
mecenat to niestety z rzadka spotykana fanaberia.

- Madziu trzymamy za Ciebie kciuki, aby nie zabrak³o Ci si³ i
cierpliwoœci. Pisz i nie pozwól zepchn¹æ siê zapomnienie. ¯yczymy Ci,
abyœ doczeka³a lepszych czasów i cudemznalaz³a hojnych sponsorów.

Redakcja MM
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Czypomog¹ jejAnielskie Skrzyd³a?

Tegoroczna studniówka
wmszczonowskimZespole Szkó³
by³a szczególna, chocia¿by
dlatego, ¿e rozpoczyna³a siê
dwoma polonezami. Uczniowie
dwóch klas maturalnych - z
t e c h n i k u m i z l i c e u m
p r o f i l o w a n e g o w r a z z
zaproszonymi goœæmi stanowili
naprawdê liczn¹ grupê. W sumie
na studniówce bawi³o siê oko³o
130 osób. Przyszli maturzyœci
zaprosili na swój bal ks. pra³ata
L u c j a n a Œ w i d e r s k i e g o -
proboszcza mszczonowskiej
parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela,
burmistrza Mszczonowa Józefa
G r z e g o r z a K u r k a o r a z
w i c e s t a r o s t ê p o w i a t u
¿yrardowskiego Wojciecha

Szustakiewicza. W zabawie
uczestniczyli tak¿e wszyscy
profesorowie z Zespo³u Szkó³
wraz z pani¹ dyrektor Mariann¹
S o s i ñ s k ¹ . J e d n a k
najwa¿niejszymi goœæmi balu bez
w¹tpienia byli wychowawcy obu
maturalnych klas -El¿bieta
Zadura iKazimierzRudnicki.

Studniówka odbywa³a
siê w sali gimnastycznej Zespo³u
Szkó³, która dziêki specjalnemu
wystrojowi zmieni³a siê w loch.
By³ to jednak loch niezwyk³y,

Studniówka w mszczonowskim Zespole Szkó³ (31.01)

Có¿ to by³ za bal!

Foto:
Super Expres

gdy¿ o pó³nocy zamiast chrzêstu ³añcuchów i odg³osów z
zaœwiatów s³ychaæ w nim by³o radosny gwar i œpiew, a to za
spraw¹ przygotowanego przez m³odzie¿ programu
satyrycznego zatytu³owanego „Koncert ¿yczeñ”.

Zabawa studniówkowa trwa³a do bia³ego rana.
Ostatni goœcie opuszczali szko³ê dopiero o œwicie. Uczniowie

niewypoczywali jednak d³ugo i ju¿w kilka godzin póŸniej, w
niedzielne popo³udnie, znowu pojawili siê na sali balowej,
abywzi¹æ udzia³wpoprawinach.

M.L.

Fotoreporta¿ ze studniówki zamieszczamy poni¿ej
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Imponuj¹cypolonez
Studniówka wLiceum Ogólnokszta³c¹cym

im. Szarych Szeregów (7.II.2004)
LECZNICA SPECJALISTYCZNA

im. Dr S£OWIKOWSKIEGO
Raszyn AL. Krakowska 65

Tel: (022) 720-35-37 lub 720-01-21 fax: (022) 720-35-37

Laureat Nagrody pod patronatem Jolanty Kwaœniewskiej

GABINETY: Raszyn AL. Krakowska 65 tel: 720-35-37 lub 720-01-21
Warszawa Armii Ludowej 13 tel/fax: (022) 825-13-57 lub tel: 825-94-35

RTG

Zaprasza Panie na badania wykonywane w nowoczesnym gabinecie,
przez fachow¹ obs³ugê i w mi³ej atmosferze. Badania wykonywane s¹
na wysokiej jakoœci sprzêcie, gwarantuj¹cym minimaln¹ dawkê
promieniowania przy bardzo dobrym efekcie diagnostycznym.
Pracownia jest czynna w
Zapisy na tel: (022)-720-35-37
PROMOCYJNA CENA BADANIA

GABINET GINEKOLOGICZNO- PO£O¯NICZY

CHIRURGIA OGÓLNA

USG GINEKOLOGICZNE, SUTKÓW, JAMY BRZUSZNEJ, TARCZYCY
i innych ma³ych narz¹dów

DERMATOLOG-WENEROLOG

LARYNGOLOG

INTERNISTA, KARDIOLOG, REUMATOLOG

INTERNISTA-ENDOKRYNOLOG

NEUROLOG

NEUROCHIRURG

SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY

STOMATOLOGIA

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Dr n med. Gra¿yna S³owikowska-¯aboklicka
Specjalista z ginekologii i po³o¿nictwa, cytolog

Dr Jan Zmora specjalista z chirurgii ogólnej
Dr n med. Danuta P³aszczyk-Lesiakowska specjalista z chirurgii ogólnej

Dr Mieczys³aw Koprowicz (CERTYFIKAT PTU)
Œrody 18:00-20:00 soboty: 10:00-20:00

Dr Anita Tarajkowska-Olejnik
Œroda: 16:30-17:30 pi¹tek 15:30-17:00

Dr Marek Maciñski poniedzia³ek: 15:00-16:300
Dr Pawe³ Wojciechowski wtorek, pi¹tek: 15:00-16:30

Dr Joanna Mizgalska poniedzia³ek, œroda

Dr Hanna Wichrowska czwartek: 16:30-17:30 lub 17:00-18:00
Dr Iwona Jórasz sobota: 11:00-12:00

Dr Danuta Milewska Wtorek: 16:30-17:30

Dr n med. Jaros³aw Andrychowski specjalista neurochirurg
Poniedzia³ek 17:00-18:00

Dr Maria Kowiranda wtorki, pi¹tki 14:30-16:30

codziennie 7:00-14:00

„Lekarz Przyjacielem Kobiety”

codziennie 7:00-20:00, soboty 8:30-14:00
70 z³

PE£NY ZAKRES US£UG GINEKOLOGICZNYCH I PO£O¯NICZYCH
PROWADZENIE CI¥¯Y (CI¥¯E WYSOKIEGO RYZYKA)
LECZENIE ZABURZEÑ HORMONALNYCH, MENOPAUZY,
NIEP£ODNOŒCI (SZTUCZNE ZAP£ODNIENIE)
KRIOTERAPIA, LASEROTERAPIA, LECZENIE NAD¯EREK
CYTOLOGIA
ANTYKONCEPCJA

KONSULTACJE: GUZKI TARCZYCY
PRZEPUKLINY
KAMICA PÊCHERZYKA ¯Ó£CIOWEGO
KWALIFIKACJE DO OPERACJI
NIEOPERACYJNE USUWANIE ¯YLAKÓW KOÑCZYN
(zabieg nie wymaga narkozy, le¿enia, natychmiastowa aktywnoœæ fizyczna)
CHIRURGIA SUTKA
RWA KULSZOWA
USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH (wrastaj¹cych paznokci)

LECZENIE TR¥DZIKU
KONSULTACJE DERMATOLOGICZNE DOROS£YCH I DZIECI
(³uszczyce, grzybice, choroby paznokci, w³osów)
LIKWIDACJA BLIZN
CHIRURGIA KOSMETYCZNA I ESTETYCZNA

: 17:00-18:00
EKG, WIZYTY DOMOWE

PORADY INTERNISTYCZNE I ENDOKRYNOLOGICZNE
LECZENIE OSTEOPOROZY, CHORÓB TARCZYCY, CUKRZYCY
EKG, WIZYTY DOMOWE

CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU
DYSKOPATIE
CHOROBY KRÊGOS£UPA

BADANIA WSTÊPNE, OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW (zni¿ki dla
firm),
KIEROWCÓW, UCZNIÓW, KANDYDATÓW DO SZKÓ£

PE£EN ZAKRES US£UG - DOROŒLI I DZIECI
BEZBOLESNE LECZENIE ZACHOWAWCZE
NOWOCZESNA PROTETYKA
WYBIELANIE ZÊBÓW
USUWANIE KAMIENIA

STOMATOLOGICZNE

ANALIZY LEKARSKIE - PE£EN ZAKRES US£UG
SZCZEPIENIA, ZASTRZYKI (wizyty domowe)

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA

czwartki godz. 14:30-19:00

Tym, którzy mieli okazjê obserwowaæ rozpoczêcie
tegorocznej studniówki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Szarych Szeregów we Mszczonowie z pewnoœci¹ podoba³ siê
polonez. Przepiêkne uk³ady i sprawnie wymieniaj¹ce siê podczas
tañca klasy, wszystko to by³o dopracowane do ostatniego
szczegó³u. Polonez zrobi³ nawszystkich obecnychw liceumdu¿e
wra¿enie. Rzadko zdarza siê, aby m³odzie¿ by³a na koniec tañca
nagradzana oklaskami, a tak sta³o siêw³aœniew tym roku.
Tegoroczni uczestnicy licealnej studniówki to uczniowie trzech
klas: klasy „a”, której wychowawczyni¹ jest pani profesor Halina
Nowak, klasy „b”, której wychowawczyni¹ jest pani profesor
Gra¿yna Delekta (zastêpowana obecnie przez pani¹ profesor
El¿bietê Rywack¹) i klasy „c” - pani profesorGenowefy ŒledŸ.W

sumie stworzyli oni liczn¹ osiemdziesiêcioosobow¹ grupê. Nie dziwi
wiêc fakt, i¿ m³odzie¿, aby zatañczyæ poloneza musia³a zmieniaæ siê w
trakcie tañca na parkiecie. Jednoczesny wystêp wymaga³by
powiêkszenia licealnej sali gimnastycznej co najmniej do rozmiarów
miejskiej hali sportowej.

Specjalnymi goœæmi balu studniówkowego byli ksiê¿a
mszczonowskiej paraf

Sala balowa udekorowana zosta³a motywami chiñskimi i
japoñskimi.Ca³oœæ nazwana zosta³ przez uczniów„krain¹ orientu”.

M.L.

ii p.w. œw. Jana Chrzciciela: ks. pra³at Lucjan
Œwiderski i ksiê¿a wikariusze - ks. Stanis³aw Góraj i ks. Zdzis³aw
Madzio.
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szkoleñ dotycz¹cych dop³at bezpoœrednich dla rolników.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o terminach
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420 paczek wype³nionych
prezentami rozdano dzieciom z terenu
miasta i gminy Mszczonów. Darczyñc¹
by³ Koœció³ Chrzeœcijañstwa Babtystów z
¯ y r a r d o w a . D w a s p o t k a n i a
z o rg a n i z o w a n e 1 7 s t y c z n i a w
Mszczonowskim Oœrodku Kultury,
podczas których rozdano prezenty
prowadzi³ pastor Adam Grzywaczewski.
Ka¿de ze spotkañ rozpoczyna³, krótki
artystyczny wystêp m³odzie¿y, skupionej
wokó³ ¿yrardowskiego koœcio³a
Babtystów.

W organizacji choinki pomaga³
Mszczonowski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej i Mszczonowski Oœrodek
Kultury. MOPS zorganizowa³ dowóz
dzieci z terenów wiejskich gminy, zaœ
MOK nieodp³atne udzieli³ organizatorom
du¿ej sali kinowo-bankietowej.

F o t o r e p o r t a ¿ z c h o i n k i
zamieszczamy poni¿ej.

/Pio/

Dary dla najm³odszych

Tegoroczne ferie zimowe w Mszczonowskim Oœrodku Kultury
rozpoczê³y siê spotkaniem Studia Terapii Zajêciowej, podczas którego
dzieci malowa³y transparent zatytu³owany „Bohaterowie ulubionych
bajek”.

Tego typu zajêcia integracyjne organizowane s¹ w MOK_u
rokrocznie. Zwykle jednak malowano transparent przedstawiaj¹cy zimê.
Tym razem zimowe krajobrazy, sanie i ba³wanki zast¹pione zosta³y przez -
KOTA W BUTACH, KUBUSIA PUCHATKA, SMOKA
WAWELSKIEGO i inne bajkowe postacie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e spotkanie dzieci niepe³nosprawnych wraz
gronem m³odzie¿y wspó³pracuj¹cej z oœrodkiem kultury zawsze skutkuje
wspania³¹ zabaw¹ oraz po¿yteczn¹ nauk¹ i tak samo by³o tym razem.

Koordynatorem spotkania Studia Terapii Zajêciowej by³a
instruktor MOK-u pani Danuta Wójt. Bajkowe postacie na transparencie,
które kolorowa³y dzieci naszkicowa³a Helena Seliga.

M.L.

Bajkowy transparent

K U L T U R A
Pierwszy feryjny tydzieñ w MOK-u

obfitowa³ w wiele atrakcji. Ju¿ w poniedzia³ek
podczas zajêæ integracyjnych malowano
olbrzymi transparent z wizerunkami
bohaterów ulubionych bajek. Swój plastyczny
talentmo¿na te¿ by³o rozwijaæ nastêpnego dnia
przedstawiaj¹c (oczywiœcie w sposób
artystyczny) zawód, który chcia³oby siê
wykonywaæ. Dalszy ci¹g zabawy dla m³odych

plastyków odby³ siê w pi¹tek, kiedy to osoby przyby³e do MOK_u
bawi³y siêwprojektantówmody.

Równie intensywnie jak plastycy pierwszy tydzieñ „Ferii w
mieœcie” spêdzili pasjonaci sztuki aktorskiej. M³odzie¿ z Grupy
Folklorystycznej Tradycja uczestniczy³a w zajêciach „Tañce ludowe” i
„Zwyczaje œwi¹teczne”, zaœ cz³onkowie Ko³a Teatralnego SKORPION
podczas specjalnego spotkania z m³odzie¿¹ z grupy teatralnej z Puszczy
Mariañskiej zaprezentowali „Przedstawienie Jase³kowe”. Spotkanie
dwóch zaprzyjaŸnionych grup aktorskich zakoñczy³ mini poczêstunek i
wspólna zabawa.

Opisuj¹c to co wydarzy³o siê w MOK_u w dniach od 2 do 7
lutego nale¿y tak¿e wspomnieæ o: zajêciach muzycznych podczas,
którychm³odzie¿ doskonali³a swe umiejêtnoœci gry na gitarze, zajêciach
Studia Tañca i Piosenki oraz Klubu Mi³oœników Filmu, konsultacjach
recytatorskich, zabawie KARAOKE, projekcjach filmów dla dzieci,
imprezie HIP-HOPOWEJ i karnawa³owym balu przebierañców, na
który na przyby³o oko³o setki dzieci, w tym ca³a klasa zerowa pani

A K T U A L N O Œ C I
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Pierwszy tydzieñ ferii w MOK-u, czyli

MOCNY POCZ¥TEK

Bal karnawa³owy

Zajêcia plastyczne



Wioletty D¹browskiej ze Szko³y Podstawowej z Mszczonowa. Grupa
zerówkowa by³a wzorowo przebrana i narzuca³a ton ca³ej zabawie.

/pio/
* * *

Pierwszy tydzieñ ferii w mieœcie by³ te¿ pierwszym tygodniem
pracy pe³ni¹cej obecnie obowi¹zki dyrektora MOK-u Gra¿yny

P³ywaczewskiej. Ju¿ na samym pocz¹tku przysz³o siê jej zmierzyæ nie
tylko z „kulturalnymi wyzwaniami”, ale równie¿ z ca³kowicie
niespodziewanym wydarzeniem, które z kultur¹ z pewnoœci¹ nie mia³o
nic wspólnego. W pi¹tek 6 stycznia na ulicy Szkolnej nierozwa¿ny
kierowca cofaj¹cy TIR-em uszkodzi³ konstrukcjê zadaszenia
wykonanego przy wejœciu do klubu, jaki mieœci siê w piwnicy oœrodka.
Zdarta blacha i oszpeci³y i tak niezbyt urodziwy
budynekMOK-u. Smaczku ca³ej sprawie dodaje fakt, i¿ poprzedni
dyrektor Janusz Czaja sw¹ pracê w oœrodku tak¿e rozpoczyna³ od

. Jak siê wiêc okazuje historia lubi siê powtarzaæ.

po³amana rynna

naprawy rynny

Bajkowy transparent
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Drugi tydzieñ w Mszczonowskim
Oœrodku Kultury rozpoczêli m³odzi plastycy,
których poniedzia³kowe zajêcia nosi³y tytu³
„T³ok liter z alfabetu”. M³odzie¿ z tego ko³a
ponownie spotka³a siê w œrodê, aby
podsumowaæ fe ry jn¹ dz i a ³ a lnoœæ i
zaprezentowaæ efekty swej pracy. Wtedy te¿ zorganizowane zosta³y warsztaty nosz¹ce tytu³

„Sztuka ozdabiania pudelek”. Równie aktywni
w koñcz¹cym ferie tygodniu byli pasjonaci
muzyki, ucz¹cy siê gry na gitarze oraz dzieci i
m³odzie¿ z Grupy Folklorystycznej Tradycja,
których spotkania dotyczy³y kolejno -piosenek
ludowych i przys³ów. Cz³onkom „Tradycji”
trudno odmówiæ zapa³u w rozwijaniu swych
talentów i pog³êbianiu wiedzy na temat
folkloru. Dwukrotnie w koñcówce ferii
æwiczy³o te¿ ko³o teatralne SKORPION, które
w nied³ugim czasie zaprezentowaæ powinno
mszczonowskiej publicznoœci ca³kiem nowy
program kabaretowy.

Ferie w mieœcie zakoñczone zosta³y
a¿ trzeba zabawami. Najpierw w pi¹tkowe
przedpo³udnie odby³ siê bal dla najm³odszych,

póŸniej wieczorem rockoteka dla m³odzie¿y, a
nastêpnego dnia w sobotê instruktorzy MOK-u
pamiêtaj¹c o Walentynkach zaprosili
wszystkich zakochanych na specjaln¹
dyskotekê . Niezbêdne dyskotekowe
umiejêtnoœci zdobyæ oczywiœcie mo¿na by³o
na jedynych w swym rodzaju zajêciach
STUDIA TAÑCA i PIOSENKI, których tak¿e
nie zabrak³o w feryjnym programie oœrodka.

Podsumowuj¹c drugi feryjny tydzieñ
w MOK-u wspomnieæ ponadto nale¿y o:
konsultacjach recytatorskich, zabawie
KARAOKE i spotkaniu Klubu Mi³oœników
Filmu oraz seansach kinowych dla
najm³odszych.

/Pio/

Drugi tydzieñ „Ferii w mieœcie”

Huczne zakoñczenie ferii

K U L T U R A
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S P O R T

Tegoroczne zajêcia feryjne w OSIR Mszczonów zosta³y zdominowane przez pi³karzy i
siatkarzy. Codziennie w godzinach od 8.30 do 17.00 w hali OSIR-u odbywa³y siê treningi
poszczególnych grup wiekowych sekcji pi³karskich i siatkarskich, a tak¿e podobne zajêcia dla dzieci i
m³odzie¿y niezrzeszonej. Obie dyscypliny s¹ wœród mszczonowskiej m³odzie¿y bardzo popularne i
chêtnie uprawiane. Sukcesy, jakie odnosz¹ mszczonowscy pi³karze i siatkarze s¹ wynikiem
wieloletnich zabiegów OSIR-u polegaj¹cych na sukcesywnym selekcjonowaniu i szkoleniu
najzdolniejszejm³odzie¿y.

Ferie iwakacje to okresy, podczas którymzwykle odbywa siê „wy³awianie” kolejnych talentów,
którepóŸniej zasilaj¹ szeregi dru¿ynmiejscowegoklubuLKSMszczonowianki.

PH

PI£KARSKO - SIATKARSKIE FERIE

W sobotê 10 stycznia, sala mszczonowskiego OSiR by³a miejscem
III ju¿ halowego turnieju pi³karskiego o puchar Burmistrza
Mszczonowa. Do tegorocznego turnieju zg³osi³o siê dziesiêæ
dru¿yn, które podzielono na dwie grupy. Grano systemem ka¿dy z
ka¿dym w piêcioosobowych sk³adach, ale praktycznie zawsze
gra³a 9 - osobowa dru¿yna, bo oprócz bramkarza ka¿dy zespó³
dysponowa³ pe³n¹ zmian¹. Po zaciêtych i stoj¹cych na wysokim
poziomie meczach eliminacyjnych w grupie pierwszej, pierwsze
miejsce zaj¹³ Piast Piastów przed Turem Jaktorów, Naprzodem
Zielonki, Nadarzynem i Uni¹ ze Skierniewic. W grupie drugiej
kolejnoœæ ukszta³towa³a siê nastêpuj¹co: Mszczonowianka, Pogoñ

Grodzisk Mazowiecki, Korona Kalwaria, Skra Obory i LKS
Obuchów.
Podczas turnieju nie oby³o siê bez zgrzytów. Trzecioligowa Unia
Skierniewice maj¹ca w swych szeregach nawet pierwszoligowego
zawodnika, w³asnych pora¿ek na boisku zaczê³a siê dopatrywaæ w
krzywdz¹cych ponoæ decyzjach arbitra i pod koniec trwania
rozgrywek w grupach zespó³ ten demonstracyjnie opuœci³ turniej.
PóŸniej œladami skierniewiczan poszli zawodnicy z Kalwarii.
Poniewa¿ zespó³ ze Skierniewic w roku poprzednim zachowa³ siê
równie niesportowo oraz nieelegancko, proponujemy przyznaæ im
tytu³ obra¿alskiej dru¿yny i pomijaæ w zaproszeniach na turnieje,
a¿woda sodowawywietrzeje.
Po wy³onieniu zwyciêzców grup i dru¿yn które zajê³y drugie
miejsca, rozegranomecze pó³fina³owe systememzwyciêzca jednej
grupy gra z drug¹ dru¿yna innej grupy. Tutaj los zestawi³ takie pary
jak Piast- Pogoñ i Mszczonowianka -Tur. W pierwszym spotkaniu
pi³karze z Piastowa zdecydowanie pokonali grodziszczan 2:0.
Drugi mecz by³ bardzo dramatyczny i w regulaminowym czasie
skoñczy³ siê bezbramkowym remisem, choæ mszczonowianie nie
wykorzystali dwóch prawie stuprocentowych okazji do zdobycia
gola. W karnych faworyci turnieju przegrali 1:3 i musieli graæ w
finale B czyli o miejsca 3-4. Natomiast zawodnicy jaktorowskiego
Tura zostali uznani za „czarnego konia” turnieju. W swoich
szeregach mieli oni , który zosta³Arkadiusza Wac³awka

OpucharBurmistrzaMszczonowa

Trofeumpojecha³odoPiastowa



najlepszym strzelcem turnieju.
Po meczach pó³fina³owych najpierw w boju o 7 miejsce Nadarzyn
pokona³ Osuchów 1:0, a w meczu o 5 miejsce Naprzód wybra³
karnymi ze Skr¹. Przysz³a pora na ma³y fina³ czyli mecz o 3 miejsce
pomiêdzy Mszczonowianka i Pogoni¹. G³odni zwyciêstwa byli
pi³karze z Grodziska, bowiem podczas rozgrywek w grupie
przegrali oni z Mszczonowiank¹ 0:1. Tym razem mecz
przypomina³ partiê szachów, gdzie defensywa dominowa³a nad
ofensyw¹. W regulaminowym czasie spotkanie zakoñczy³o siê
bezbramkowym remisem. Zwyciêzcê wy³oni³y dopiero rzuty
karne.Tym razem celniej strzelali mszczonowianie i oni wygrali do
spotkanie rezultatem 2:1.
W finale „czarny koñ” nie powalczy³ sobie zbytnio. Zawodnicy z
Piastowa mieli lekk¹, sta³¹ przewagê w polu, a ich strza³y
zw³aszcza z dystansu sprawia³y bramkarzowi z Jaktorowa sporo
trudnoœci. Jedna z takich „bomb” wyl¹dowa³a w siatce Tura i mimo
kilku ambitnych ataków zespo³u jaktorowskiego wynik nie uleg³
zmianie. Wiêcej szans na podwy¿szenie wygranej mieli pi³karze z
Piastowa. Z ich szeregów wybrano zreszt¹ najlepszego zawodnika
turnieju i zosta³ nim . Najlepszym bramkarzem
turnieju sobotniego zosta³ z Mszczonowianki.

Dru¿yna LKS Mszczonowianka nale¿a³a do faworytów turnieju.
Trudno powiedzieæ czy zawiedliœmy - mówi trener

, przegraliœmy przecie¿ pó³fina³ rzutami karnymi, a one
zawsze s¹ loteri¹. Zespó³ Mszczonowianki podczas III turnieju o
puchar Burmistrza prezentowa³ bardzo ciekaw¹ i oryginaln¹ grê z
czêstym odgrywaniem pi³ek do bramkarza. Teraz zespó³ jest w
trakcie uczestniczenia w turniejach halowych, a ka¿dy taki turniej
zastêpuje trzy, a nawet cztery treningi. Dru¿ynê swoj¹ trener
podzieli³ na kilka zespo³ów halowych i maj¹ one harmonogram

turniejów halowych do obs³u¿enia. Tak pi³karze przepracuj¹
zimowe miesi¹ce stycznia i lutego.
Organizacjê sobotniego turnieju wziêli na siebie pracownicy OSiR
kierowani przez dyrektora oraz dzia³acze
LKS Mszczonowianka na czele z
i . Trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y
puchary, najlepsi zawodnicy pami¹tkowe statuetki, a pozosta³e
zespo³y dyplomy. Dodatkowymi i cennymi nagrodami by³y pi³ki,
jakimi obdzielono najlepsze zespo³y. Turniej obserwowa³a spora
grupa miejscowych kibiców, ale mimo najwiêkszej sympatii dla
swoich, nie szczêdzono braw i dopingu innym zespo³om. Zdaniem
K. Brzóski, który w imieniu burmistrza Mszczonowa wrêcza³
puchary, dyplomy i nagrody, by³ to jeden z ciekawszych turniejów
halowej pi³ki no¿nej na naszym terenie, a sêdziowanie jako
dzia³acz PZPN ocenia na przyzwoitym poziomie. Decyzje
arbitrów nie wypaczy³y wyniku ¿adnego ze spotkañ.

TomaszPiotrowski
KrzysztofWasiak

XXX

Robert
Brudziñski

Krzysztofa Brzóskê
Andrzejem Czeremurzyñskim

Janem Radkiewiczem

(Ptasz)
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Wprost rewelacyjnie spisali siê
Orlicy Mszczonowianki w turnieju o
Puchar Sklepu -„Supersam Karol”
zorganizowanym w hali OSIR-u
Mszczonów w dniu 24 stycznia. M³odzi
Mszczonowianie nie dali ¿adnych szans
swym rywalom i nie doœæ, ¿e zwyciê¿yli w
ca³ym turnieju pokonuj¹c w finale £KS
£ódŸ a¿ 3:0 to jeszcze zdobyli trzy
presti¿owe tytu³y: najlepszego strzelca,
najlepszego zawodnika i najlepszego
b r a m k a r z a . S u p e r s t r z e l c e m i
zawodnikiem zosta³ Nikola Todoroviæ,
zaœ najskuteczniejszym bramkarzem
okaza³ siê Micha³ Le Minh.

W drodze do fina³u podczas
rozgrywek w grupie eliminacyjnej

SUPER DRU¯YNA

Dru¿yna LKS Mszczonowianka
rocznik 1991
Od lewej stoj¹: trener Adam
Baranowski, Bart³omiej Czarnecki,
Nikola Todoroviæ, Daniel Osiñski,
£ukasz Seliga,Micha³ Pietras,
Od lewej siedz¹: Micha³ Le Minh,
Fabian Kustosz, Kamil Romaszewski,
D a m i a n B e d n a r s k i , R a f a ³
Banaszkiewicz,Daniel £aciñski

S P O R T

Merkuriusz Mszczonowski 2/2004 str. 15

Mszczonowianie zdeklasowali takie zespo³y jak: Gwardia
Warszawa, Unia Boryszew, ¯yrardowianka, Ursus Warszawa i
Naprzód Zielonki. W bezpoœrednich spotkaniach z nimi nie
oddali ani jednego punku oraz ani jednej bramki, sami
zdobywaj¹c przy tyma¿ 16 goli.

Ten imponuj¹cy marsz do zwyciêstwa to nie
odosobniony przypadek. OrlicyMszczonowianki to silny zespó³,
który zwyciê¿y³ tak¿e w ostatnim, podobnym do
mszczonowskiego, turnieju w Nadarzynie. Liczymy na kolejne
sukcesy naszych 10-latków i trzymamy mocno kciuki, aby ich

forma dotrwa³a do czasu, kiedy to zasil¹ szeregi dru¿yny
seniorów.

M.L.

I miejsce MSZCZONOWIANKA
II miejsce £KS £ódŸ
III miejsce UNIA BORYSZEW
IV miejsce PKS RADOŒÆ
V miejsce GWARDIAW-WA
VI miejsce KS RASZYN
VII miejsce ¯YRARDOWIANKA
VIII miejsce UNIA 97 SOCHACZEW
IX miejsce POGOÑ GRODZISK
X miejsce URSUSW-WA
XI miejsce NAPRZÓD ZIELONKI

I-II miejsce -Mszczonowianka - £KS £ódŸ 3:0
III-VI miejsce -Unia Boryszew - PKS Radoœæ 1:0
V-VI miejsce -Gwardia Warszawa -KS Raszyn 3:1
VII-VIII miejsce -¯yrardowianka- Unia 97 Sochaczew 1:0
IX-X miejsce- Pogoñ Grodzisk - Ursus Wa-wa 2:2 dogrywka -
ruty karne 3:1
XI miejsce - Naprzód Zielonki

Klasyfikacja koñcowa:

Wyniki spotkañ decyduj¹cych o zajêciu poszczególnych
miejsc:

W drugim zimowym halowym
turnieju zorganizowanym 17 stycznia
przez LKSMszczonowianka zmierzy³o siê
10 dru¿yn z³o¿onych z zawodników

rocznika `90. G³ówna nagroda turnieju -
puchar Janiny i £ukasza Koperskich
w³aœcicieli firmy KOPERSKI przypad³a
pierwszemu sk³adowi grodziskiej Pogoni.

D r o g a g o r d z i s z c z a n d o
zwyciêstwa by³a naprawdê pasjonuj¹ca. W
swej grupie rozgrywkowej zajêli oni drug¹
pozycjê ustêpuj¹c Koronie Góra Kalwaria.
Gorsza pozycja startowa do spotkañ
pó³fina³owychwskazywa³a, ¿e powinni oni
ulec zwyciêzcy II grupy Naprzodowi
Zielonki, który by³ uwa¿any za faworyta
turnieju. Tak siê jednak nie sta³o w starciu
pó³fina³owym Pogoñ pokona³a Naprzód

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej rocznika `90

Nieustêpliwi grodziszczanie

Od lewej stoj¹: Trener Jerzy Jon, Damian Paæko, Daniel Libera,
Konrad Biryta, Micha³ Che³miñski,
Od lewej (rz¹d I):Damian Górski, Wiktor Koperski, Tomasz
Skórzyñski, Wojciech Zaczyñski,

Od lewej stoj¹: Trener Jerzy Jon, Piotr Adamczyk, Mariusz
Makowski, Mateusz Czarnecki, Damian Go³uch,
Od lewej (rz¹d I): Pawe³ Zygmunt, Arkadiusz Rusinowski,
Marcin Wiœniewski, Rafa³ Kalisiewicz, Marcin Pietrzak

MSZCZONOWIANKA I MSZCZONOWIANKA II

S P O R T



wysoko bo a¿ 3:0, aw finale nie powtórzy³a
ju¿ wczeœniejszych b³êdów i skutecznie
zrewan¿owa³a siê Górze Kalwarii
pokonuj¹c j¹ 1:0.
Trzecie miejsce w turnieju zaj¹³
ubieg³oroczny zwyciêzca rozgrywek
Naprzód Zielonki. Czwarta pozycja
przypad³a skierniewickiej Unii. Pierwszy
sk³ad Mszczonowianki zaj¹³ pi¹te miejsce,
zaœ Mszczonowianka II uplasowa³a siê na
przedostatniej (dziewi¹tej) pozycji.

Na j l ep szym zawodn ik i em
rozgrywek zosta³ Marcin Wolniewicz z
Korony Góra Kalwaria, najwiêcej bramek
zdoby³ Piotr Wiêckowski z Naprzód

Zielonki, a tytu³ najskuteczniejszego
b r amka r z a p r zypad ³ Ma r c i now i
Pieni¹¿kowi zKoronyGóraKalwaria.

M.L.
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Wyniki spotkañ decyduj¹cych o koñcowej klasyfikacji:

Od lewej stoj¹: Krzysztof Janik
( t rener ) , Damian Czarneck i ,
Przemys³aw Stañczak, £ukasz
Liszewski, Tomasz Skoneczny, Karol
Chymanienko, Hubert Ko³omijski,
Pawe³ Sasin
Od lewej w pierwszym rzêdzie: Rafa³
Wolniewicz, £ukasz Szymañski, £ukasz
Baran, Tomasz Pindor, Kacper
Górecki, BogdanWoŸniak,

Wdniu 31.01 2004 roku w hali sportowej w Mszczonowie odby³ siê
Turniej Pi³ki No¿nej Trampkarzy (rocznik 1989) o PucharW³aœciciela Kopalni
Kruszyw „Zbiro¿a” Zenona Ludwiniaka. Organizatorem turnieju by³ LKS
Mszczonowianka. W zwodach wziê³o udzia³ siedem dru¿yn, które spotkania
pomiêdzy sob¹ rozegra³y w systemie „ka¿dy z ka¿dym”. Zdecydowanie
najlepsz¹ dru¿yn¹ rozgrywek by³a grodziska Pogoñ, która nie da³a swym
rywalom ¿adnych szans i nie tylko zajê³a pierwsze miejsce w koñcowej
klasyfikacji, ale te¿ jej zawodnikom przyznano tytu³y najlepszego zawodnika
(TomaszK³odziejski) i najskuteczniejszego strzelca (KrzysztofKotwinski).

Wyniki poszczególnych spotkañ rozegranych podczas turnieju
zamieszczamyponi¿ejw tabeli.

1.Mszczonowianka
2.Chlebnia
3.KS URSUS
4.UNIA 97 Sochaczew
5.Wrzos Miêdzyborów
6.Pogoñ Grodzisk Maz.
7. ¯yrardowianka

Uczestnicy turnieju:

KLASYFIKACJA KOÑCOWA :

WYRÓ¯NIENI ZAWODNICY :

I - miejsce
II - miejsce
III - miejsce
IV - miejsce
V - miejsce
VI - miejsce
VII - miejsce

POGOÑ GRODZISK
K.S URSUS
¯YRARDOWTANKA
WRZOS MIÊDZYBORÓW
MSZCZONOWIANKA
CHLEBNIA
UNIA 97 SOCHACZEW

najlepszy zawodnik:
(Tomasz Ko³odziejski) - Pogoñ Grodzisk
najlepszy strzelec:
(Krzysztof Kalwiñski) - Pogoñ Grodzisk
najlepszy bramkarz:
(Daniel Stêpiñski) - KS Ursus

Pogoñ nie pozostawi³a rywalom z³udzeñ
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Grupa teatralna „Skorpion" dzia³aj¹ca przy Mszczonowskim
Oœrodku Kultury przyst¹pi³a do programu „Fabryki Inicjatyw -
FunduszuM³odych „WEHIKU£" i opracowa³a projekt
grantowypt. „NIESIEMYWSZYSTKIMRADOŒÆ".
W ramach realizacji projektu zosta³o przygotowane
przedstawienie jase³kowe „Piêknie ¿yæ - to kochaæ œwiat", którego
autorem i jednoczeœnie re¿yserem by³a instruktorka tego ko³a -
Gra¿ynaP³ywaczewska.
Celem projektu by³o wzbudzanie radosnego, œwi¹tecznego
nastroju i potrzeby sprawiania
radoœci innym, uczeniem³odzie¿y bezinteresownoœciwdzia³aniu i
chêci czynienia dobra,
niesienia nadziei osieroconym i porzuconym dzieciom, ludziom
chorym,samotnym -
uœwiadomienie im, ¿e nie s¹ sami, ¿e ktoœ o nich pamiêta,
wywo³anie uœmiechu na ich
twarzach, emocjonalnego zespolenia z postaciami przedstawienia
i cieszenia siê ka¿d¹ chwil¹ ¿ycia.
Premiera przedstawienia odby³a siê 21.12.2003 r. w MOK dla
lokalnej spo³ecznoœci, która (ku naszej radoœci) wyj¹tkowo
dopisa³a. Szczególnymgoœciempremiery by³ znakomity aktor pan
Wojciech Siemion, Ks. Wojciech Osial z Kurii Diecezjalnej w
£owiczu, Ks. Pra³at Lucjan Œwiderski, Ks. Pra³at Zbigniew
Chmielewski.

Przedstawienie bardzo siê podoba³o i by³o przez publicznoœæ
przyjête owacyjnie. Jak to
podkreœlali zaproszeni goœcie, ujmowa³o wszystkich swoj¹

prostot¹, zachwyca³owiernym
oddaniem tamtych chwil i wspó³czesnymi elementami przekazu,
wymieszaniem starego i
nowego.
Stroje do przedstawienia projektowa³a i uszy³a pani Mariola
Posmyk, p³ytê opracowa³ pan
MarekBaumel.
Przedstawienie „Piêknie ¿yæ - to kochaæ œwiat" zgodnie z naszymi
za³o¿eniamiwprojekcie
wystawiliœmywnastêpuj¹cychmiejscach:

- 06.01.2004 r. -wKoœciele ParafialnymwOsuchowie
- 09.01.2004 r. - w Teatrze Staromiejskim w Jaworze (na Dolnym
Œl¹sku)
- 10.01.2004 r. - w Kurii Diecezjalnej w £owiczu dla biskupa,
katechetów i zaproszonych goœci
- 16.01.2004 r. -wDomuDzieckawRawieMazowieckiej
(dzieci otrzyma³y odSkorpiona s³odycze i drobne upominki)
- 17.01.2004 r. -wDomuStarcóww¯yrardowie
- 22.01.2004 r. - wOœrodku Szkolno -Wychowawczymw Jurkach
(k.Grójca)
- 23.01.2004 r. - w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i
Leczenia SchorzeñNarz¹dów
RuchuwKonstancinie.
W ka¿dym z wy¿ej wymienionych miejsc przyjmowani byliœmy
bardzo serdecznie i równie serdeczne otrzymywaliœmy
podziêkowanie.
Dla m³odzie¿y „Skorpiona" wystêpy te mia³y niewymierne
znaczenie. Dziêki nim z bliska (praktycznie a nie teoretycznie)
mogli zetkn¹æ siê z nieprzewidzianymi sytuacjami ¿yciowymi.
Wa¿nym celem ca³ego przedsiêwziêcia by³o zaszczepienie
iskierki charytatywnegodzia³aniawm³odych ludziach.
Nadmieniæ pragnê, ¿e wszystkie wystêpy by³y darmowe, a
dojazdy autokarem pokrywaliœmy sami z pieniêdzy otrzymanych

SKORPION
niesie wszystkim radoœæ

W Teatrze Staromiejskim w Jaworze

Osuchów
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od sponsorów, b¹dŸ by³y sponsorowane przez zainteresowanych.

Korzystaj¹c z okazji grupa teatralna „Skorpion" z MOK pragnie
gor¹co podziêkowaæ firmie oraz jak równie¿
panu za przekazanie
darowizn na realizacjê naszego projektu „Niesiemy wszystkim
radoœæ"

To dziêki nim mogliœmy pojechaæ do domu dziecka, szpitala czy
domu starcówz
przedstawieniami i sprawiæ wszystkim radoœæ, widzieæ
wzruszenie, czêsto ³zywoczach odbiorców.
Jeszcze raz gor¹co dziêkujemy. Te ³zy wzruszenia by³y
podziêkowaniemnie tylko dla
m³odych aktorów, ale równie¿ dla tych, którzy nam zaufali,
widzieli sens naszych poczynañ i te¿ chcieli mieæ swój udzia³ w
propagowaniu dobra i charytatywnej dzia³alnoœci.
Grupa teatralna „ Skorpion" dziêkuje tak¿e Burmistrzowi
Mszczonowa - panu Grzegorzowi Kurkowi za sfinansowanie
wyjazdu naDolnyŒl¹sk.

Za otrzymane granty w wysokoœci 1500,00 z³otych zostanie
zakupiony specjalistyczny sprzêt oœwietleniowy - reflektor
prowadz¹cy. Ca³kowity kosz zakupu wyniesie 3000,00 z³otych.
Po³owê brakuj¹cych pieniêdzy zasponsorowa³ pan Jerzy
Penczonek, któremu pragniemy równie gor¹co podziêkowaæ za
zainteresowanie tematem i zrozumienie oraz szczodre serce.
Ponadto dziêkujemy wszystkim tym, którzy w wiêkszym czy

mniejszym stopniu pomagali nam i byli z nami podczas realizacji
projektu.

Na koniec pragniemy nadmieniæ, ¿e do ko³a teatralnego
„Skorpion" nale¿¹ uczniowie z nastêpuj¹cych szkó³:
- Szko³a PodstawowawMszczonowie
- Szko³a PodstawowawLutkówce
-GimnazjumwMszczonowie
-GimnazjumwOsuchowie
- LiceumOgólnokszta³c¹cewMszczonowie
- LiceumOgólnokszta³c¹cewPuszczyMariañskiej

SKORPION

YKK SRPU - Dañki
Zenonom Ludwiniakom - PHU Zbiro¿a

W Kurii Diecezjalnej w £owiczu

Przed œwiêtami, w grudniu, p.
Ma³gorzata Skoneczna zorganizowa³a
konkurs dla klas I-III na naj³adniejsz¹
choinkê bo¿onarodzeniow¹. Wychowawcy
tych klas wspólnie starali siê wybraæ
najlepsze prace, chocia¿ by³a to praca
bardzo ciê¿ka, bo wszystkie choinki
wykonane przez dzieci by³y piêkne.

WiœniewskaPaulina Id
DobrowolskaAlicja Ia
Zwierzchowska Iwona Ib
JakubiakSzymon Ic
Paw³owskaWeronika IIa
KoziñskiBart³omiej IIb
Supe³Katarzyna IIc
MelonDamian IId
WierzbickaAleksandra IIIa

¯elaznaAnna IIIb
S³ojewskaMarta IIIc
WiœniewskaMagdalena IIId

Podczas œwi¹t mogliœmy s³uchaæ
kolêd w wykonaniu naszego szkolnego
chóru.
Przygotowania chóru, aran¿acji utworów i
realizacji nagrania dokona³ opiekun p.
Jacek Zielonka. P³yta „Nasze kolêdowanie”
zawiera 18 piêknie zaœpiewanych kolêd.
To nie jedyne osi¹gniêcie naszego zespo³u
wokalno-instrumentalnego.
Podczas Powiatowego Przegl¹du Piosenki
w ¯yrardowie nasze dziewczêta by³y
najlepsze.
Klaudia Micha³owska zdoby³a nagrodê
Grand Prix a Martyna Zab³ocka zajê³a I
miejsce . Gratulujemy i ¿yczymy

wyœpiewania dalszych sukcesów.

Wyró¿niono prace nastêpuj¹cych dzieci:

Wieœci ze Szko³y Podstawowej w Mszczonowie

Jawor
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Rokrocznie w Publicznej Szkole

Podstawowej w Mszczonowie, w miesi¹cu
grudniu, organizowana jest zbiórka
zabawek, maskotek oraz s³odyczy w celu
przekazania wychowankom Domu Dziecka
wRawieMazowieckiej.
Podczas tegorocznej akcji uczniowie naszej
szko³y zebrali wiele prezentów i
upominków. Uroczyste przekazanie
prezentów nast¹pi³o w dniu 17.12.2003r. w
RawieMazowieckiej.
W uroczystoœci tej uczestniczy³a opiekun
Samorz¹du Uczniowskiego p. Ewa
Zab³ocka i dyrektor Domu Dziecka p.
Cecylia Mieczys³awa S³odka oraz
wychowankowie Domu Dziecka i
uczniowie Publicznej Szko³y Podstawowej
wMszczonowie.

Po spotkaniu i wspólnie spêdzonych
chwilach, uczniowie naszej szko³y
zapewnili, ¿e nie zapomn¹ o swoich
kolegach i kole¿ankach podczas nastêpnych
Œwi¹tBo¿egoNarodzenia.

Na ten temat wypowiedzia³y siê
nasze panie bibliotekarki p.E.Grzybowska i
p.E.Biñkowska.
„W lipcu 2003 r. zorganizowa³yœmy
„Kiermasz Podrêczników U¿ywanych”,

cieszy³ siê on sporym zainteresowaniem
naszych mieszkañców. S¹dzimy jednak, ¿e
by³ zbyt ma³o rozreklamowany. Dlatego nie
zaprzestaniemy organizowania takiej formy
zaopatrywania siê w podrêczniki, lecz
do³o¿ymywszelkich starañ, by informacja o
kiermaszu dotar³a do zainteresowanych.
S¹dzimy, ¿e w ten sposób pomog³yœmy
pañstwu nabyæ podrêczniki po atrakcyjnych
cenach, a przy tym i nam uda³o siê zarobiæ
na upragnion¹ kronikê.
Od tego roku szkolnego za³o¿ymy kronikê
biblioteki szkolnej, w której upamiêtniamy
wydarzenia, maj¹ce jakikolwiek zwi¹zek z
bibliotek¹.
Odnoœnie ubieg³ego roku szkolnego -
z n a j d u j ¹ s i ê t am i n f o rma c j e o
organizowanych przez nas konkursach
klasowych, konkursach powiatowych,
organizowanych przez inne biblioteki, w
których uczniowie naszej szko³y wziêli
udzia³, upamiêtnione s¹ równie¿ spotkania z
pisarzami.”

P a n i E . G r z y b o w s k a
wypowiedzia³a siê tak¿e na temat „Jak
zachêciæ uczniówdo czytelnictwa”.
„Jednym z zadañ szko³y jest nauka, czytanie
ze zrozumieniem w celu zdobywania
informacji oraz rozwijania i utrwalania
potrzeb i nawyków czytelniczych. Zadanie
to mo¿na realizowaæ ró¿nymi metodami i z
zastosowaniem ró¿norodnych form. Nale¿y
jednak wybraæ takie, które nie tylko
podnios¹ efektywnoœæ biblioteki szkolnej,
lecz przede wszystkim bêd¹ atrakcyjne dla
uczniów.
Maj¹c to na wzglêdzie opracowa³am i
przygotowa³am kontrakty, które zawar³am z
uczniami klas czwartych 29 paŸdziernika
2003 roku.
Na mocy kontraktu uczniowie „zaliczaj¹”
przeczytane ksi¹¿ki na oceny i na punkty z
zachowania.
Za trzy przeczytane i „zaliczone” ksi¹¿ki
otrzymuj¹ cz¹stkow¹ ocenê celuj¹c¹ z
jêzyka polskiego i jeden punkt z
zachowania.
Forma zaliczania treœci zale¿y od
osobowoœci ucznia. Chcia³abym do³o¿yæ
wszelkich starañ, aby atmosfera podczas
rozmowy by³a przyjazna i nie stresuj¹ca dla
ucznia. Uczniom nieœmia³ym bêdê
zadawa³a konkretne pytania.
Z czytelnikami lubi¹cymi dyskutowaæ na
temat treœci przeczytanej ksi¹¿ki bêdziemy
wymieniaæ pogl¹dy o wydarzeniach,
postêpowaniu bohaterów itp.
Rozmowê bêdê kierowa³a tak, aby
sprawdziæ czy uczeñ rzeczywiœcie ksi¹¿kê
przeczyta³.
Wszyscy uczniowie chêtnie zawarli ze mn¹
kontrakt. Wiedz¹, ¿e nic nie trac¹. Czytaj¹c
ksi¹¿kimog¹ tylko zyskaæ.
G³ównym celem, jaki stawia³am sobie przy
zawieraniu tych kontraktów, by³a

aktywizacja czytelnicza uczniów, jak
równie¿ doskonalenie czytania ze
zrozumieniem.
Dlaczego wybra³am klasy czwarte?
WyraŸnie zauwa¿a siê spadek czytelnictwa
po skoñczeniu klasy trzeciej, dlatego
chcia³abym w jakiœ sposób temu
przeciwdzia³aæ.”

Wierzymy, ¿e ten sposób oka¿e siê
skuteczny i nasze dzieci bêd¹ czyta³ywiêcej
i lepiej. Nasze pierwszaki te¿ ju¿
wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki.

Jesieni¹ wst¹pi³y w szeregi „braci
szkolnej”, gdy¿ odby³o siê ich pasowanie.

Uroczystoœci pasowania dokona³ dyrektor
szko³y mgr Henryk Puczy³owski. Ca³oœæ
mia³a charakter spotkania dzieci-rycerzy w
„KrainieLiterkowo”.
Uczniowie musieli wykazaæ siê zdobyt¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami przed Królem i
Królow¹.
Przejêci rol¹ „rycerze” wykonali wszystkie
postawione przed nimi zadania. By³o
bardzo uroczyœcie, choæ niekiedy zabawnie
iweso³o.
Ca³ej uroczystoœci przygl¹da³a siê du¿a
grupa rodziców. Niektórymmamom i tatom
zewzruszenia zakrêci³a siê ³zawoku.
Po pasowaniu, przy dŸwiêkach tr¹bek,
dzieci uda³y siê do klas, gdzie czeka³ na nie
s³odki poczêstunek.
Od swoich wychowawczyñ otrzyma³y
pierwszy dokument: legitymacjê szkoln¹.
Od rodziców - drobne upominki.
Niespodziankomnie by³o koñca.
Po czêœci oficjalnej i po poczêstunku odby³a
siê dyskoteka, któr¹ prowadzi³ znany
dzieciom pan Pero. Pierwszaki bawi³y siê
weso³o. Do zabawy przy³¹czyli siê rodzice,
uczniowie z klas VI oraz wychowawcy.
Przygotowanie uroczystoœci wymaga³o
du¿o pracy. Do pomocy w³¹czyli siê inni
nauczyciele.
Dlatego te¿ wychowawczynie klas
pierwszych pragn¹ podziêkowaæ w sposób
szczególny kole¿ance Joasi Nowak-
Zielonce za wykonanie dekoracji, kol. Ewie
Zab³ockiej, opiekunowi Samorz¹du
Uczniowskiego, za zakupienie s³odkich
upominków i udekorowanie sali balonami,
kol. Jackowi Zielonce za nadanie
uroczys toœc i bardzo podnios ³ego
charakteru, wychowawcom i uczniom klas
drugich za obdarowanie pierwszaków
drobnymi upominkami, kol. Kurowskiej
Monice, Kurowskiej Emilii, uczniom klas
VI iwszystkim rodzicom za uœwietnienie tej
uroczystoœci.

Podziêkowanie!
Samorz¹d Uczniowski przy

Publicznej Szkole Podstawowej w
M s z c z o n o w i e s k ³ a d a g o r ¹ c e
podziêkowania Pañstwu Mariuszowi i
Agnieszce Flis za obdarowanie s³odkimi
upominkami wychowanków Domu
DzieckawRawieMazowieckiej,

Conowegowbibliotece szkolnej?

Pasowanie
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U c z n i o w i e S z k o ³ y
Podstawowej z Piekar zgotowali
wspania³¹ niespodziankê swym
babciom i dziadkom. 29 stycznia
dzieci przygotowa³y specjalny
program z okazji Dnia Babci i
Dziadka.

Uroczystoœæ rozpoczê³y
Paulina Strojek i Ania Tadzik z
klasy V, które przywita ³y
wszystkich zebranych w szkolnej
sali gimnastycznej i zapowiedzia³y

wystêp szkolnego chóru oraz
grupy instrumentalnej. PóŸniej
przyszed³ czas na wiersze i
piosenki w wykonaniu klasy
zerowej, a tak¿e dzieci z klas
pierwszej, drugiej i trzeciej. Czêœæ
artystyczn¹ spotkania zakoñczyli
uczniowie klasy IV, V i VI,
w y s t a w i a j ¹ c s p e c j a l n e
przedstawienie o wnuczêtach
próbuj¹cych zdobyæ pieni¹dze na
prezent dla babci i dziadka. PóŸniej
wszystkie dzieci odœpiewa³y

gromkie „sto lat” swym goœciom i
obdarowa³y ich kwiatami z bibu³y,
które wykona³y w³asnorêcznie na
zajêciach œwietlicowych. Nie
jednej babci pociek³a w tym
momencie po policzku ³za
wzruszenia, natomiast dziadkowie
bili g³oœne brawa i dziêkowali
wnuczêtomza chwile radoœci.

Po wystêpach przyszed³
czas na wystawny bankiet podczas
którego serwowano potrawy
przygotowane przez uczniów.
Dzieñ Babci i Dziadka w szkole w
P i e k a r a c h z a k o ñ c z y ³ b a l
karnawa³owy. Babcie i dziadkowie
mogli podziwiaæ swe wnuki
poprzebierane za bohaterów z
bajek, zwierz¹tka i ca³kowicie
fantazyjne postacie. Zwyciêzcami
konkursu na najlepsze przebranie
zosta³y - Kasia Truszkowska
(Charlie Chaplin), Agnieszka
Zieliñska (Czerwony Kapturek) i
MartynaRegowska (wiosna).

Osob¹ koo rdynu j ¹ c ¹
przygotowania uczniów do œwiêta,
a nastêpnie przebieg ca³ego
programu by³a p. Magdalena
Siwirska.

/Pio/

Dzieñ Babci i Dziadka w Piekarach
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Zima w Szkole Podstawowej w Lutkówce
Spotkanie na szczycie

Zimowe szaleñstwa

Dzieñ babci i Dziadka

Samorz¹d Uczniowski S.P. w
Lutkówce nawi¹za³ œcis³¹
wspó³pracê ze szkoln¹ gazetk¹
Luzak. Wspó³praca jak na razie
uk³ada siê bardzo dobrze i jest
bardzo owocna. Na zdjêciu:
op iekun SU P. Monika
Bo j a r s k a , r z e c zn i k SU
uczennica kl.V Izabela Pawlak
oraz opiekun gazetki szkolnej
HannaKuran.

Zabawy na œniegu kl. III (trzy
pierwsze zdjêcia)

Kulig klas starszych: (trzy
ostatnie zdjêcia - klasaV)

22.01.04 r.-W S.P. w Lutkówce
odby³a siê uroczystoœæ z okazji
DniaBabci iDziadka.
Uczniowie kl. I - III pod
kierunkiem wychowawców:
p.Teresy Borowiec, p. Jadwigi
Goczyñskiej i p. Bo¿eny Pitt
p r z y g o t ow a l i w y s t ê p y
artystyczne. Wiersze i piosenki
w wyk o n a n i u wnu c z ¹ t
wzruszy³y nie jedn¹ babciê.
Bardzo podoba³o siêwszystkim
k r ó t k i e p r z e d s t aw i e n i e
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Poranek poezji
J. Kochanowskiego

Szko³a Podstawowa w Lutkówce
rozpisa³a program Granty w
Fabryce Inicjatyw Funduszu
M³odych w ¯yrardowie i otrzyma³a
2000 grantów na realizacjê
programu „ Wsi spokojna, wsi
weso³a”. Opiekunami tego¿
przedsiêwziêcia s¹ Panie Jadwiga
G o c z y ñ s k a i M i r o s ³ a w a
O³dakowska.
W ramach t ego p rog r amu
uczniowie z Klubu Mi³oœników

Ksi¹¿ki pod kierunkiem p.
M i r o s ³ a w y O ³ d a k ow s k i e j
przygotowali „Poranek poezji J.
Kochanowskiego”. W roli J.
Kochanowskiego wys t¹p i ³a
uczennica kl.V - SylwiaMichalska.
Dz i ec i r e cy towa ³y u twory
Kochanowskiego i przedstawi³y
jego ciekaw¹biografiê.

Zostañ przyjacielem
ptaków

Klasa III przyst¹pi³a do konkursu
„ Zostañ przyjacielem ptaków”
zorganizowanym przez redakcjê
„¯ycia ¯yrardowa”. Uczniowie
starannie i systematycznie
opiekuj¹ siê ptakami, bacznie je
obserwuj¹ i przygotowuj¹
comiesiêczne raporty ze swojej
dzia³alnoœci.
Sukcesem obserwacyjnym by³o
zauwa¿enie w karmniku przy
szkole piêknego dziêcio³a i
uroczej sójki. Poza tym niektórzy
widzieli te¿: poszkota, rudzika i
kwiczo³a. Gazetka klasowa,
któr¹ zrobili uczniowie pomaga
wszys tk im we wnik l iwej
ob s e rwac j i s k r z yd l a t y ch
przyjació³ i przygotowywaniu
specjalnegomenu.

tea t ra lne p t . : „ Dziwna
p r z em i ana wnuczka” w
re¿yserii p. B. Pitt, które
przygotowali m³odzi artyœci z
kl. III. W roli babci - ¯aneta
¯urawska, dziadka - Kamil
G¹sienica Samek i niesfornego
wnuczka - Szymon Osiñski. Na
zakoñczenie dzieci odœpiewa³y
„ Sto lat”, z³o¿y³y ¿yczenia i
wrêczy³y babciom i dziadkom
w³asnorêcznie wykonane
upominki oraz zaprosi³y do
pami¹tkowego zdjêcia, a potem
na s ³ odk i poc z ê s t un ek .
Spotkanie przebiega³o w mi³ej i
p o g o d n e j a t m o s f e r z e .
Uczestnicy wyrazili chêæ
czês tszych tego rodzaju
spotkañ, bo gdzie jest tak dobrze
jak..........u babci.
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Dzieci wraz z nauczycielami i chêtnymi
rodzicami dnia 21 stycznia bawili siê na
balu karnawa³owym w Miejskim Oœrodku
Kultury.
Atmosfera balu towarzyszy³a dzieciom ju¿
od kilku dni. Tematy zajêæ, wystrój sal i
wspólne zabawy w grupach mobilizowa³y
dzieci i rodziców do przygotowañ na t¹
wyj¹tkow¹ imprezê. Efektem tego by³y
piêkne(!) i ciekawe stroje zaprezentowane
przez dzieci, a przygotowane przez
rodziców. Dobra muzyka, program
przygotowany przez prowadz¹cych
usprawni³ i uatrakcyjni³ przebieg balu
karnawa³owego.
W tym mie j scu chcemy bardzo
podz i êkowaæ Panu Dyrek to rowi
Mie j sk iego Oœrodka Kul tu ry za
udostêpnienie przedszkolakom sali. Dziêki
temu dzieci wraz z goœæmi mog³y siê
swobodnie iwspaniale bawiæ.

Dyrektor Przedszkola
Ewa Siwek

Karnawa³
w pe³ni

Dzieñ 21 i 22 stycznia to dni magiczne i
bliskie ka¿demu z nas. W te dni wszystkie
myœli, uœmiechy i s³owa zwrócone s¹ ku
Babci iDziadkowi.
Ka¿dego roku w styczniowy dzieñ
przedszkolaki zapraszaj¹ do przedszkola
k o c h a n e B a b c i e i k o c h a n y c h
Dziadziusiów, aby podziêkowaæ im za
t roskê i opiekê oraz pomoc w

rozwi¹zywaniu ich ma³ych, dzieciêcych
problemów.W tym roku spotkanie odby³o
siê 22 stycznia. Od godziny 14.00 do
poszczególnych grup przybywali goœcie,
niecierpliwie oczekiwani przez dzieci.
Po powitaniu m³odsze przedszkolaki
zaprezentowa³y krótkie programy
artystyczne przygotowane specjalnie na tê
wyj¹tkow¹ okazjê. Spisa³y siê bardzo
dzielnie a przygotowane niespodzianki
bardzo podoba³y siêBabciom iDziadkom.
Szeœciolatki, w nawi¹zaniu do okresu
œwi¹tecznego, przedstawi³y „Jase³ka"
zakoñczone ¿yczeniami dla goœci. Talent
artystyczny, stroje przygotowane przez
rodziców i treœæ Jaselek bardzo siê

podoba³y, zaœ wspólne kolêdowanie
wycisnê³o ³ezkê z oka niejednej Babci i
niejednego Dziadka. Na zakoñczenie w
ka¿dej grupie dzieci razem z Dziadkami
c z ê s t o w a l i s i ê s ³ o d k o œ c i a m i
przygotowanymi specjalnie na tê okazjê.

Dyrektor Przedszkola
Ewa Siwek

Dzieñ Babci
i Dziadka
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Nasze dzieci i narkotyki

Poradnik dla rodziców
Co warto wiedzieæ i co mo¿na robiæ, aby
chroniæ dziecko przed narkotykami

Narkotyki sta³y siê dostêpne w wielu miejscach: w szkole, na ulicy, w
dyskotece. Bardzo wielu rodziców ¿yje w ci¹g³ym strachu przed tym, ¿e
ich dziecko któregoœ dnia siêgnie po jeden z nich, uzale¿ni siê i zostanie
narkomanem. Rzeczywiœcie kontakt z narkotykami stanowi realne
niebezpieczeñstwo i mo¿e siê przydarzyæ ka¿demu dziecku, tak¿e
Twojemu. Powinieneœ jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e wiele zale¿y
równie¿ od Ciebie i ¿e mo¿esz mieæ du¿y wp³yw na to czy Twoje dziecko
siêgnie po œrodki odurzaj¹ce.

Czêsto dzieci wiedz¹ na temat narkotyków du¿o wiêcej od nas, rodziców.
Przewa¿nie jednak ich informacje wynikaj¹ z mitów kr¹¿¹cych wœród
m³odzie¿y i nie s¹ prawdziwe. Jeœli chcesz byæ dla dziecka autorytetem i
partnerem podczas rozmów na ten temat powinieneœ:
- Wykazaæ siê rzeteln¹ wiedz¹ na temat œrodków odurzaj¹cych, aby umieæ
obaliæ fa³szywe przekonania, jakie Twoje dziecko posiada na temat
narkotyków;

zyæ siê rozpoznawaæ sygna³y ostrzegawcze, wskazuj¹ce na
za¿ywanie œrodków odurzaj¹cych.
Podstawowe informacje dotycz¹ce tego, jak zapobiegaæ uzale¿nieniom, jak
rozpoznaæ, ¿e dziecko siêgnê³o po narkotyki i co zrobiæ w takiej sytuacji,
znajdziesz w naszej

Je¿eli chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat, swoj¹ wiedz¹ pos³u¿y Ci
zapewne specjalista w poradni uzale¿nieñ lub szkolny psycholog, a sporo
ksi¹¿ek z tego zakresu proponuj¹ równie¿ ksiêgarnie i biblioteki.

"Jak rozpoznaæ czy dziecko siêga po narkotyki"

Melanie McFadyean "Narkotyki wiedzieæ wiêcej"
"Wychowanie bez pora¿ek"

ZnajdŸ czas dla swojego dziecka i wykorzystaj go, by jak najczêœciej:
- okazywaæ dziecku ciep³o i czu³oœæ;
- rozmawiaæ, nie unikaæ trudnych tematów;
- s³uchaæ uwa¿nie i nie lekcewa¿yæ jego problemów;
- s³u¿yæ rad¹ i byæ, kiedy Ciê potrzebuje;

iaæ i nie porównywaæ z innymi;
- nie wyœmiewaæ, nie krytykowaæ, nie stawiaæ zbyt wysokich wymagañ i
pomagaæ uwierzyæ w siebie;
- doceniaæ starania i chwaliæ postêpy;
- byæ przyk³adem i autorytetem, uczyæ podstawowych wartoœci,
pamiêtaj¹c, ¿e wa¿niejsze jes
- poznawaæ przyjació³ swojego dziecka;
- zawsze wiedzieæ, gdzie jest i co robi Twoje dziecko;
- wyra¿aæ zdecydowanie negatywn¹ postawê wobec narkotyków.

narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed

doros³ymi. Wszelkie niepokoj¹ce zmiany bêdzie Ci na pewno ³atwiej
zauwa¿yæ, jeœli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sob¹
rozmawiacie i du¿o czasu spêdzacie razem.

Pamiêtaj jednak, ¿e niektóre zachowania i postawy mog¹ mieæ inne
przyczyny, takie jak k³opoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia,
niepowodzenia w kontaktach z rówieœnikami i wiele innych, które nale¿y
traktowaæ równie powa¿nie i staraæ siê pomóc dziecku je rozwi¹zaæ.

nag³e zmiany nastroju i aktywnoœci, okresy wzmo¿onego
o¿ywienia przeplatane ze zmêczeniem i ospa³oœci¹:

spadek zainteresowañ ulubionymi zajêciami:
pogorszenie siê ocen, wagary, konflikty z nauczycielami:

iê od innych domowników, zamykanie siê w
pokoju, niechêæ do rozmów;

czêste wietrzenie pokoju, u¿ywanie kadzide³ek i odœwie¿aczy
powietrza

wypowiedzi zawieraj¹ce pozytywny stosunek do narkotyków:
bunt, ³amanie ustalonych zasad, napady z³oœci, agresja:
nag³a zmiana grona przyjació³ na innych, zw³aszcza na starszych

od siebie:
niewyt³umaczone spóŸnienia, póŸne powroty lub te¿ noce poza

domem:
k³amstwa, wynoszenie wartoœciowych przedmiotów z domu,

trudno wyt³umaczalny przyp³yw gotówki:
wy telefoniczne, nag³e wyjœcia.

- nowy styl ubierania siê;
- spadek ciê¿aru cia³a, czêste przeziêbienia, przewlek³y katar, krwawienie
z nosa, bóle ró¿nych czêœci cia³a, zaburzenia pamiêci oraz toku myœlenia;

oczy, zwê¿one lub rozszerzone Ÿrenice;
- be³kotliwa, niewyraŸna mowa;
- s³odkawa woñ oddechu, w³osów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny,
chemikaliów;
- œlady po uk³uciach, œlady krwi na bieliŸnie;
- brak zainteresowania swoim wygl¹dem i nieprzestrzeganie

- fifki, fajki, bibu³ki papierosowe;
ma³e foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryszta³kami lub
suszem;
- kawa³ki opalonej folii aluminiowej, ³y¿ka;
- bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczo

- tuby, s³oiki, foliowe torby z klejem;
- ig³y, strzykawki.

Nie wszystkie z wymienionych objawów musz¹ siê pojawiæ.
Dopiero pojawienie siê kilku z wymienionych objawów mo¿e

wskazywaæ na narkotyki.
Jest ma³o prawdopodobne, ¿eby wszystkie objawy wyst¹pi³y

jednoczeœnie.
Im g³êbsza faza uzale¿nienia, tym objawy choroby s¹ bardziej

widoczne, wynikaj¹ z utraty kontroli nad braniem œrodków
odurzaj¹cych. Wzrasta ryzyko przedawkowania i œmierci.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mimo Twoich najlepszych starañ, uwagi i znajomoœci

Co powinieneœ wiedzieæ?

Co mo¿esz robiæ, aby zapobiegaæ

Sygna³y ostrzegawcze czyli na co nale¿y zwróciæ
uwagê Co robiæ, gdy dziecko ma ju¿ za sob¹ pierwszy

kontakt z narkotykami?

- nauc

broszurce.

Ruth Maxwell "Dzieci, Alkohol, Narkotyki"
T. Dimoff, S. Carper
Maria Moneta Malewska "Narkotyki w szkole i w domu"

T. Gordon

- nie ocen

t co robisz, a nie co mówisz,

Pierwsze próby z

nadmierny apetyt lub brak apetytu:

izolowanie s

tajemnicze, krótkie rozmo

- przekrwione

zasad higieny.

nymi wzorkami;
- leki bez recepty;

Warto przeczytaæ:

Zmiany w wygl¹dzie zewnêtrznym:

Narkotyki lub przybory do ich u¿ywania:

?

Zmiany w zachowaniu:

UWAGA!
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problemu, Twoje dziecko siêgnie po narkotyki.

- wpadaæ w panikê i przeprowadzaæ zasadniczych rozmów z dzieckiem,
kiedy jest ono pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego;
- udawaæ, ¿e to nie prawda, nie wierzyæ w przedstawione fakty,
bezgranicznie ufaæ dziecku;
- usprawiedliwiaæ dziecka, szukaj¹c winy w sobie lub np. z³ym
towarzystwie;
- wierzyæ zapewnieniom dziecka, ¿e ma kontrolê nad narkotykami i ¿e
samo sobie poradzi z tym problemem;
- nadmiernie ochraniaæ dziecka przed konsekwencjami u¿ywania
narkotyków, np. pisaæ usprawiedliwieñ nieobecnoœci w szkole
spowodowanych z³ym samopoczuciem po za¿yciu œrodków odurzaj¹cych,
sp³acaæ d³ugó
- poddawaæ siê!

- wys³uchaæ dziecko i spokojnie z nim porozmawiaæ;
zastanowiæ siê, dlaczego dziecko siêga po narkotyki; czy powody nie s¹
zwi¹zane z sytuacj¹ w waszej rodzinie jeœli tak, pomyœl, co mo¿na
zmieniæ;
- dzia³aæ! nie liczyæ na to, ¿e problem sam siê rozwi¹¿e; szukaæ pomocy
specjalistów;
- wspólnie ze specjalist¹ i z dzieckiem ustaliæ regu³y postêpowania i
konsekwentnie ich przestrzegaæ;
- stosowaæ zasadê "ograniczonego zaufania" staraæ siê zawsze wiedzieæ,
gdzie

Je¿eli podejrzewasz, ¿e dziecko za¿ywa narkotyki, a wyczerpa³eœ ju¿ inne
sposoby by zdiagnozowaæ sytuacjê mo¿esz sprawdziæ to za pomoc¹ testu.
W niektórych aptekach dostêpne s¹ cztery rodzaje testów do wykrywania
narkotyków w moczu (na obecnoœæ amfet

- jaki narkotyk mo¿e wchodziæ w grê;
- ile czasu up³ynê³o od ewentualnego za¿ycia;

ziecko zaprzecza a Ty masz podstawy s¹dziæ, ¿e jednak za¿ywa
narkotyki;
- gdy dziecko przesta³o u¿ywaæ narkotyków - dla kontroli utrzymania
abstynencji.

- czy dany narkotyk znajduje siê w moczu badanej osoby.

- czy ktoœ jest uzale¿niony;
- czy bierze te¿ inne narkotyki;
- jak czêsto bierze;
- jak du¿o za¿y³.

Zawsze uwa¿nie przeczytaj instrukcjê do³¹czon¹ do testu i stosuj siê œciœle
do zaleceñ. Musisz te¿ braæ pod uwagê mo¿liwoœæ pomy³ki. Szybkie
metody testowania maj¹ swoje ograniczenia i minusy. Zastanów siê tak¿e
co zrobisz, je¿eli wynik testu oka¿e siê pozytywny?

Zapewne doskonale wiesz, ¿e posiadanie narkotyków jest czynem
karalnym, ale ³amanie prawa przez dziecko bior¹ce narkotyki zwi¹zane
bywa tak¿e ze zdobywaniem pieniêdzy. Mog¹ wiêc zdarzyæ siê kradzie¿e,

wynoszenie wartoœciowych rzeczy, handel narkotykami, a tak¿e bójki i
prostytucja.
Mo¿e zdarzyæ siê równie¿, ¿e Twoje dziecko samo nie za¿ywa
narkotyków, a jedynie handluje nimi dla chêci zysku. Powinno Ciê
zaniepokoiæ, jeœli zauwa¿ysz, ¿e posiada pieni¹dze z niewiadomego
Ÿród³a, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, prowadzi niejasne interesy z
kolegami.

, zagro¿one kar¹do 5 lat wiêzienia i
grzywny;

œrodków odurzaj¹cych jest zagro¿ona kar¹ wiêzienia od 6
miesiêcy do 10 lat i / lub grzywny;

narkotykami grozi kara pozbawienia wolnoœci od roku do 10
lat i grzywny, a w przypadku sprzedawania ma³oletniemu na czas nie
krótszy od lat 3;

œrodka odurzaj¹cego albo do u¿ycia takiego œrodka
inn¹ osobê, zw³aszcza ma³oletni¹, podlega karze pozbawienia wolnoœci do
lat 5.

Marihuana, haszysz, skun, olej haszyszowy to wystêpuj¹ce w ró¿nej
postaci przetwory konopi indyjskich.

* slangowe nazwy wystêpuj¹ce w niniejszej
broszurce podajemy w pisowni fonetycznej

zielonobr¹zowe liœcie i nasio
liœci i kwiatostanów przypominaj¹ca trochê wysuszon¹ natkê

najczêœciej do palenia w postaci
w³asnorêcznie zrobionych skrêtów.

br¹zowe i czarne kulki lub kostki, cienkie paski.
najczêœciej palony, mo¿e byæ tak¿e dodawany do

potraw.

zielonkawobr¹zowy olej, sprzedawany w ma³ych fiolkach lub
poduszeczkach.

najczêœciej jako dodatek do papierosów lub
skrêtów z marihuan¹.

euforia, gadatliwoœæ, poczucie odprê¿enia, zaburzenia koordynacji
ruchowej, zwiêkszona wra¿liwoœæ na œwiat³o i dŸwiêk, obni¿ona
koncentracja, trudnoœci w zapamiêtywaniu, nag³e napady œmiechu,
chichot, zwiêkszony apetyt, przekrwione oczy, kaszel, czasem spadek
nastroju, zamkniêcie siê w sobie i milczenie.

s³odkaw¹ woñ oddechu, w³osów i ubrania, zielono-br¹zowe liœcie i
nasionka, nag³e zainteresowanie hodowl¹ roœlin przez Twoje dziecko, fifki
i fajki, bibu³kê papierosow¹.

Nie mo¿esz wtedy:

To trudny problem dla ca³ej rodziny, dlatego szukaj pomocy tak¿e dla
siebie i bliskich. Skorzystajcie z pomocy terapeuty, a tak¿e z
doœwiadczeñ innych rodzin, które mia³y podobne problemy.

Zanim kupisz i zrobisz test powinieneœ wiedzieæ:

Kiedy test mo¿e byæ przydatny?

Powinieneœ wiedzieæ, ¿e:

nak³ania

Wygl¹d:

Wygl¹d:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia konopi:

Zwróæ uwagê na:

w dziecka;

jest i co robi Twoje dziecko.

aminy, kokainy, morfiny,
marihuany/haszyszu).

czy to na pewno mocz osoby badanej.

- gdy d

- narkotyków jest karalne

-

-

-

nka, mieszanina suchych

pietruszki albo majeranek.

- niezwykle mocna odmiana marihuany uprawiana w specjalnych
warunkach.

Musisz koniecznie:

Na jakie pytania odpowie test?

Na jakie pytania nie odpowie test?

posiadanie

produkcja

za handel

kto udziela

MARIHUANA

Sposób przyjmowania:

SKUN

HASZYSZ

Sposób przyjmowania:

OLEJ HASZYSZOWY

Sposób przyjmowania:

Testy do wykrywania narkotyków w moczu

Narkotyki i prawo

-

Podstawa prawna:
z dnia 24 kwietnia 1997r.

int* <

grass,

(hasz, grudka, gruda, czekoladka, afgan, kloc, plastelinka,
kostka, czekoladka)

Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii
(Dz.U. Nr 75, poz. 468 z póŸn. zm.)

(d¿o
>, skrêt, blant, ziele, zielsko,

zio³o, marycha, trawa, huana, marycha, maryœka, skun,
gandzia,samosieja, afgan, kolumbijka)

NARKOTYKI
PODSTAWOWE RODZAJE l OPIS

KONOPIE INDYJSKIE (KANABINOLE, THC)
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D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

Zwróæ uwagê na:

D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do:

Wygl¹d:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

Zwróæ uwagê na:

D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

Zwróæ uwagê na:

Nawet jednorazowe za¿ycie mo¿e prowadziæ do:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

D³ugotrwa³e u¿ywanie:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

Zwróæ uwagê na:
Niebezpieczeñstwo za¿ywania:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

Zwróæ uwagê na:

D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do:

Wygl¹d:

Wygl¹d:

zaburzonej oceny sytuacji, spadku konce

doustnie, palona z domieszkami innych narkotyków.

wany w
foliowych woreczkach, folii aluminiowej.

jego opary.

abienia
krytycyzmu.

torebeczki, lusterka.

stanów depresyjnych i tendencji samo

doustnie.

Ecstasy jest czas dyskotek i rozmaitych

wanie organizmu.

"kamyki do
zapalniczek", tabletki, kaps roztworem LSD.

doustnie.

doustnie - suszone lub surowe.

halucynacje wzrokowe, zaburzone postrzeganie czasu i przestrz

zatrucia
oraz prz

kleje, rozpuszczalniki, lakiery.
worka

foliowego.

stan odurzenia, euforii, omamy, kichanie i kaszel, katar lub
krwawienie z nosa, zapalenie spojówek, zamazana mowa,

foliowe torby, tuby kleju, smary, zapach chemikaliów we

szmaty.

"kompot" oraz brown sugar.

wstrzykiwana.

tzw. polska heroina

jasny lub ci

- jest to

ntracji uwagi, obni¿onej
sprawnoœci w prowadzeniu pojazdów, przewlek³ego zapalenia oskrzeli i
krtani, astmy, ogólnego zobojêtnienia. U osób za¿ywaj¹cych przetwory
konopi w stanie obni¿onego nastroju mog¹ powstaæ stany depresyjne, lêki,
a nawet psychozy.

bia³y lub be¿owy proszek, tabletki, kapsu³ki.
doustnie, wstrzykiwana lub wci¹gana przez nos.

Przyp³yw energii, poczucie mocy, podwy¿szenie nastroju, wzmo¿ona
aktywnoœæ, s³owotok, zaburzenia snu (bezsennoœæ), brak apetytu,
rozszerzone Ÿrenice, przyspieszona czynnoœæ serca i szybki oddech,
zaczerwienie skóry, wysypka, suchoœæ w ustach, podwy¿szone ciœnienie
krwi, silny niepokój, napiêcie i dra¿liwoœæ. W koñcowej fazie dzia³ania
narkotyku zmêczenie i sennoœæ.

bia³y lub be¿owy proszek, tabletki, kapsu³ki, kryszta³ki ma³e foliowe
torebeczki, folia aluminiowa, ig³y, strzykawki.

Silnego uzale¿nienia psychicznego, zaburzeñ zachowania rozwoju stanów
depresyjnych po³¹czonych z myœlami samobójczymi a w skrajnych
przypadkach do psychoz, œpi¹czki i œmierci.

krystalicznie bia³y proszek.
wci¹gana przez nos, wstrzykiwana,

bia³e, be¿owe lub br¹zowe kamyki (¿wir) sprzeda

pali siê w specjalnej fajce lub wdycha

poci¹ganie nosem i/lub katar, nadpobudliwoœæ, gadatliwoœæ, niepokój
psychoruchowy, rozszerzone Ÿrenice, poczucie euforii, mocy, si³y, os³

bia³y proszek, a w przypadku cracku jasnobr¹zowe kuleczki "kamyki",
fajki, ma³e flakoniki, ig³y, strzykawki, ma³e foliowe

bójczych, urojeñ przeœladowczych i
lêku, stanów delirycznych, impotencji, zakrzepów krwi, utraty
przytomnoœci, œmierci z przedawkowania.

nazwy w³asne tabletek jak:

bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczonymi wzorkami ale tak¿e
proszek, kapsu³ki.

wzmo¿ona pobudliwoœæ, wyostrzone postrzeganie bodŸców zewnêtrznych
(kolorów, dŸwiêków), brak ³aknienia przyspieszony oddech, nieadekwatne
domo¿liwoœci poczucie si³y, zgrzytanie zêbami.

bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczonymi wzorami, popêkane naczyñka
krwionoœne (zw³aszcza twarzy) po ca³onocnych zabawachwdyskotece.

za¿ywane najczêœciej pod

nieodwracalnych zmianwmózgu, zaburzeñw pracy nerek i w¹troby, œmierci
spowodowanej zablokowaniem sygna³ów pozwalaj¹cych mózgowi

kontrolowaæ prawid³owe funkcjono

malutkie bibu³ki z kolorowymi nadrukami, kolorowe
u³ki nas¹czone

rozszerzone Ÿrenice, wymioty, przyspieszona czynnoœæ serca,
podwy¿szone ciœnienie krwi, wzrost temperatury cia³a, zaburzone
postrzeganie rzeczywistoœci (widzenie dŸwiêków s³yszenie barw),
chwiejnoœæ emocjonalna (od euforii do depresji), omamy wzrokowe,
niekiedy lêk, nawroty doznañ nawet po d³ugim czasie od zaprzestania
brania. mo¿e wywo³aæ powa¿ne depresje, stany
urojeniowe.

ró¿nego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu od ¿ó³tawego do czarnego
z br¹zowym przeœwitem.

eni,
rozszerzone Ÿrenice, zmiany nastroju, zupe³ne wyizolowanie z
rzeczywistoœci, prze¿ycia mistyczne, lêk.

ró¿nego rodzaju grzyby.

nigdy nie wiadomo jak zadzia³aj¹. Wysokie ryzyko œmiertelnego
ewlek³ej psychozy.

najczêœciej wdychanie oparów z

dra¿liwoœæ,
niekiedy agresja, lêk.

w³osach i na
ubraniu, charakterystyczny zapach z ust utrzymuj¹cy siê nawet kilka dni po
za¿yciu, nas¹czone chustki,

uszkodzenia p³uc, w¹troby, mózgu, niewydolnoœci serca, œpi¹czki, œmierci
przez uduszenie podczaswdychania.

Opiaty s¹ to przetwory wytwarzane z maku lekarskiego. Do tej grupy nale¿¹
miêdzy innymi: heroina, tzw. polska heroina

bia³y lub be¿owobr¹zowy proszek o gorzkim smaku.

emnobr¹zowy p³yn o wyczuwalnym s³odkim zapachu
i gorzkim smaku.

odmiana heroiny, którawostatnich
latach zyskuje niezwyk³¹ popularnoœæ. Zarówno objawy, jak i skutki

AMFETAMINA

KOKAINA
i jej odmiana CRAK

ECSTASY

LSD

GRZYBYHALUCYNOGENNE

OPIATY

(spid, proszek, proch, amfa, feta, setka, witamina A)

dama,
witamina C)

(kisielek, galaretka)

UFO Love, Superman,
Mitsubishi, Vogel. Herz, Sonne,VW)

techno
party.

trip,
np.Asterix)

(grzybki, psylocyby, psylki, baluny)

(solwent, rozpuchol, budzio)

(hera, hercia, helena, proszek)

Sposób przyjmowania:

KOKAINA

Sposób przyjmowania:

CRAK

Sposób przyjmowania:

Sposób przyjmowania:

Sposób przyjmowania:

Sposoby przyjmowania:

Sposób przyjmowania:

HEROINA

Sposób przyjmowania:

KOMPOT -

Sposób przyjmowania: wstrzykiwana.

BROWNSUGAR

(koka, koks, gram, porcja, œnieg, charlie, bia³a

za¿ywana

(eska, bleta, pigu³a oraz

(kwas, kwach. kwasik, papierek, kryszta³ek, kamyczek, ejsid, tejbs,
listek, oraz nazwy w³asne bibu³ek z kolorowym nadrukiem

(br¹z, bra³n)

ŒRODKIWZIEWNE
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P O R A D N I K
za¿ywania s¹ takie

brunatna, ró¿owa lub be¿owa granulowana substancja wygl¹dem
przypominaj¹ca cukier lub ¿wirek.

najczêœciej wdychany jest dym, c

zwê¿one Ÿrenice, brak reakcji Ÿrenic na œwiat³o, szkliste oczy opadaj¹ce
powieki, zmniejszone ³aknienie, nudnoœci i wymioty przy pierwszych
dawkach, sennoœæ, powolne wypowiedzi

wygl¹d Ÿrenic, ig³y, strzykawki, œlady nak³uæ po wstrzykniêciach, œlady krwi
na bieliŸnie, a w przypadku heroiny do

uszkodzeñ w¹troby, zaka¿enia wirusem HIV, ¿ó³ œpi¹czki, œmierci z
przedawkowania.

tabletki, p³yny.

ma³e dawki daj¹ poczucie odprê¿enia, wiêksze powoduj¹ sennoœæ i stan
jak po upojeniu alkoholowym.

leki, opakowania po lekach, ig³y, strzykawki, ampu³ki.
prowadzi do uzale¿nienia psychicznego i

fizycznego, zwiêksza siê tolerancja na leki oznacza, ¿e trzeba
przyjmowaæ coraz wiêksze dawki, pogarsza siê ogólny stan zdrowia,
obni¿a siê poziom intelektualny, istnieje du¿e zagro¿enie przedawkowania
prowadz¹ce do œpi¹czki lub œmierci. GroŸne w skutkach mo¿e byæ te¿

m lub innymi œrodkami.

G³ównym powodem za¿ywania sterydów jest chêæ zwiêkszenia si³y,
kondycji i poprawienia wygl¹du poprzez przyros miêœniowej.

poprawa nastroju, przyp³yw energii, poczucie si³y i
kondycji, zmiany skórne (plamy, zaczerwienienia), obrzêk twarzy,
zaburzenia równowagi hormonalnej, nerwowoœæ, impulsywnoœæ,
agresywnoœæ.

¿ylnie.

szybki przyrost masy miêœniowej u Twojego dziecka nieproporcjonalny do
czasu poœwiêcanego æwiczeniom na si³owni.

mo¿e prowadziæ do ciê¿kich uszkodzeñ narz¹dów wewnêtrznych (w¹troby,
nerek, serca), os³abienia popêdu p³ciowego, uszkodzenia chromosomów.
Sterydy powoduj¹ tak¿e zaburzenia psychiczne o ró¿nym nasileniu:
rozdra¿nienie, nerwowoœæ, agresjê, lêk, panikê, urojenia przeœladowcze,
depresjê z myœlami samobójczymi.

Informator na temat placówek udzielaj¹cych pomocy osobom z
problemem narkotykowym „Narkomania gdzie szukaæ pomocy" w wersji
elektronicznej dostêpny jest na stronie internetowej i³owego Biura ds.
Przeciwdzia³ania Narkomanii

Je¿eli us³yszysz te nazwy w rozmowach swoich dzieci i ich
znajomych - nie wpadaj w panikê i nie traktuj ich jak
potencjalnych narkomanów. Byæ mo¿e narkotyki pojawi³y siê w
ich otoczeniu i warto na ten temat porozmawiaæ. Podajemy
przyk³adowe s³ownictwo, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e slangowy
jêzyk m³odzie¿owy jest niezwykle ¿ywy i ci¹gle przybywaj¹
nowe okreœlenia. Slangowe nazwy narkotyków zosta³y

sprzêt, strzykawka, ig³a, pompka, gary,garnki,³y¿ka

zejœcie, zjazd, dó³

towar, dr¹gi, czady, materia³
æpun, grzejnik

trawiarz, zielarz (palacz marihuany), bra³niarz (palacz heroiny), klejarz
(za¿ywaj¹cy œrodki wziewne)

dzia³ka, gram, giet, bit, setka (np. 100g amfetaminy),
cent heroiny), gruda, linia, œcie¿ka, kreska (porcja kokainy,
amfetaminy)

kop, jazda, trzepanie, odlot, odjazd, podró¿, krêcenie,
œmiechawa,

g³ód, byæ na g³odzie, skrêt,

æpaæ, braæ, grzaæ, przygrzaæ, nagrzaæ siê, zapodaæ, nawaliæ siê,
przyhajcowaæ, r¹bn¹æ sobie

dawaæ w kana³, wjechaæ, pukaæ, hukn¹æ, cykn¹æ
jaraæ, najaraæ siê. spaliæ, przypaliæ, upaliæ siê, kopciæ, paliæ fifê

(amfetaminê, kokainê) - snifowaæ, zasnifowaæ
kiraæ, kleiæ siê, dmuchaæ, przydmuchaæ, buchaæ

³apaæ paranojê, ³apaæ
flesze, ³apaæ haluny

byæ w ci¹gu, grzaæ

same, jak w przypadku heroiny i innych przetworów
maku.

zasem
wstrzykiwana, rzadziej przyjmowana doustnie.

palenia (brown sugar) na okopcone
sreberka z folii aluminiowej z czekolady itp.

taczki,

doustnie, wstrzykiwane po rozpuszczeniu.

, co

mieszanie leków z alkohole

t masy

doustnie lub do

podane
przy charakterystyce poszczególnych substancji.

lufka, fifka, fifa, bongo (fajka wodna) srebro,
folia

diler

bajzel

(1 cm

trip

absta

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia opiatów:

Zwróæ uwagê na:

Nawet jednorazowe za¿ycie mo¿e prowadziæ do:

Wygl¹d:

Objawy u¿ycia:

Zwróæ uwagê na:

D³ugotrwa³e u¿ywanie

Objawy u¿ycia:

Sposób za¿ywania:
Zwróæ u wagê na:

D³ugotrwa³e przyjmowanie:

Akcesoria do u¿ywania narkotyków:

do¿ylnie

Koñcowa faza dzia³ania narkotyku:

Okreœlenie osoby ze wzglêdu na rodzaj za¿ywanej substancji:

Stan po za¿yciu:

Stan zwi¹zany z odstawieniem narkotyku:

Za¿yæ narkotyk:

- do¿ylnie
- paliæ
- wci¹gaæ do nosa

Zaburzenia psychiczne po za¿yciu narkotyków:

Za¿ywaæ na³ogowo:

Sposób przyjmowania:

Sposób przyjmowania:

do palenia, wdychania

Handlarz narkotykami:

Miejsce handlu narkotykami:
Narkotyki ogólnie:
Narkoman:

Porcja narkotyku:

- ogólnie

- wziewnie

LEKI USPOKAJAJ¥CE l NASENNE

(dorota, dorotka, efka, erki, pestki, pigu³y, rolki, ziomki)

(koks, deka, wino, metka, mietek, omka, omen, prima, teœciu)

INNE SUBSTANCJE U¯YWANE PRZEZ
M£ODZIE¯

MA£Y S£OWNICZEK SLANGU
ZWI¥ZANEGO Z NARKOTYKAMI

STERYDYANABOLICZNE

http://www.medianet.pl/~bdsnark




3

GDZIE SZUKAÆ POMOCY?
NARKOTYKI - NARKOMANIA
Ogólnopolski Telefon Zaufania

Czynny codziennie od 16.00 do 21.00

NARKOMANIA POMOC RODZINIE
POGOTOWIE MAKOWE

w soboty 11.00-15.00

0801 199 990

0801 10 96 96

0800 120 148

Ca³kowity koszt po³¹czenia wynosi 0,35 z³.

czynny od poniedzia³ku do pi¹tku 11.00-19.00

Ca³kowity koszt po³¹czenia wynosi 0,35 z³

ZATRZYMAÆ PRZEMOC
Anonimowa Bezp³atna Infolinia

Komendy Sto³ecznej Policji

czynny codziennie ca³¹ dobê
Linia bezp³atna

Przedruk z broszury opracowanej i sfinansowanej przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii (egzemplarz bezp³atny)
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!!!!! SOS MICHA£ !!!!
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do

wszys
niu ¿ycia mieszkañca

Mszczonowa M cha³ka Biernata, u
którego wykryto ostr¹ bia³aczkê

limfoblastyc n¹.

Fundacja na Rzecz Ratowania ¯

tkich ludzi dobrej woli o pomoc
w ratowa

i

z

ycia

10801499-711267-27005-801000-111

Koszty leczenia ch³opca s¹ bardzo
wysokie i rodziców nie staæ na pokrycie
ich jedynie z w³asnych œrodków.

Wszyscy, którzy chci liby pomóc
Micha³kowi proszeni s¹ o wp³

e
aty na

konto:

Bank P rdowieEKAO S.A. I Oddzia³ w ¯yra

has³o: MICHA£ BIERNAT

Samorz¹dowe FORUM
Jeœli coœ Pañstwa interesuje lub

bulwersuje, je¿eli siê z czymœ nie zgadzacie, a
mo¿e wrêcz przeciwnie popieracie okreœlone
dzia³ania - napiszcie o tym do redakcji
Merkuriusza. Na wszystkie pytania
odpowiadaæ bêd¹ Pañstwu na ³amach naszego
samorz¹dowego informatora: przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej £ukasz Koperski lub
burmistrz miasta Józef Grzegorz Kurek. Listy,

które nap³yn¹ do redakcji niekoniecznie
musz¹ byæ podpisane, jeœli wolicie Pañstwo
zachowaæ anonimowoœæ - uszanujemy to.
Ka¿dy sygna³ potraktowany przez nas
zostanie bardzo powa¿nie.

Czekamy na LISTY
Redakcja MM

Adres: Urz¹d Miejski, ul. Grójecka 45,
96-320 Mszczonów

Mszczonowski Oœrodek Kultury i redakcja Merkuriusza
Mszczonowskiego zwracaj¹ siê z apelem do mieszkañców o pomoc w
zorganizowaniu wystawy pt. „Dawny Mszczonów na fotografii”. W naszych
zasobach znajduje siê obecnie jedynie kilka historycznych zdjêæ miasta. Jeœli
posiadacie Pañstwo takie fotografie bardzo prosimy o ich wypo¿yczenie.
Gwarantujemy ich zwrot zaraz po wykonaniu skanowania (maksymalny czas
oczekiwania na zwrot-dwa dni). Ka¿dy kto zechce przyczyniæ siê do powstania
wystawy proszony jest o kontakt telefoniczny: 0-607-099-886 lub przez e-mail:
mszczonow@interia.pl.

Jeœli masz fotografie dawnego Mszczonowa -
zadzwoñ:

Wyœlij e-mail:
0-607 099 886,

mszczonow@interia.pl

Urz¹d Miejski we Mszczonowie og³asza, i¿ poszukuje osób,
które podjê³yby siê:

Oferty prosimy sk³adaæ do sekretariatu UrzêduMiejskiego lub
wysy³aæ poczt¹ (Urz¹dMiejskiwMszczonowie
Ul.Grójecka 45, 96-320Mszczonów)

- spisania najnowszej historiiMszczonowa (1939-1989)
- i zbierania pami¹tek z dziejówmiasta, którewprzysz³oœci
pos³u¿y³ybydo zorganizowaniamiejskiegomuzeum.

ROLNIKU!
WOsuchowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ punkt rehabilitacji. Zosta³ on
stworzony dziêki wspó³pracy gminy z KRUS-em. Mo¿na z niego
korzystaæ nieodp³atnie. Na zabiegi nale¿y zg³osiæ siê ze
skierowaniem lekarskim. Gabinet czynny jest w poniedzia³ki,
œrody i pi¹tki w godzinach 14. 00 - 18.00.
Adres gabinetu - Osuchów 95 /ko³o POCZTY/.

INFORMACJA:
Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny

w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospoda ki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego
na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z s ³ectw

0-800-45-69-07
r

o

Reklamuj siê
w Merkuriuszu

Mszczonowskim!

Ceny reklam i og³oszeñ:
1 Strona - 200 z³ + VAT
1/2 strony - 100 z³ + VAT
1/4 strony - 50 z³ + VAT
1/8 strony - 25 z³ + VAT
1/16 strony - 12,5 z³ + VAT

- og³oszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z op³at za reklamy i og³oszenia m

- reklam i og³oszeñ nie zamieszczamy na
pierwszej i ostatniej stronie.

og¹
byæ zwolnione lokalne organizacje i
instytucje w zale¿noœci od treœci i
objêtoœci materia³ów przekazanych
redakcji


