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ZDROWYCH I WESO£YCH
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH

¯YCZ¥ MIESZKAÑCOM  MIASTA I GMINY 
MSZCZONÓW:

-Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej £ukasz 
Koperski wraz z Radnymi  Rady Miejskiej, 
-Burmistrzowie  Józef Grzegorz Kurek i 
Marian Jackowski, 
-Pracownicy Urzêdu Miejskiego oraz  
-Redakcja „Merkuriusza Mszczonowskiego”.

W sobotê 22 marca Mszczonów 
obchodzi³ 627-t¹ rocznicê swego 
powstania. Nie ka¿dy jednak 
wie, ¿e data  ta tak  istotna dla 
miasta jest jedynie symbolem, 
gdy¿ dok³adnie nie wiadomo 
dziêki komu  i   kiedy   
Mszczonów  otrzyma³ prawa 
miejskie. Przyjmuje siê, ¿e nada³ 
mu je w dniu    22 marca  1377 
r o k u  k s i ¹ ¿ ê  m a z o w i e c k i   
Ziemowit III, lecz tak naprawdê 
to  t¹ datê nosi  jedynie pismo  
ksiêcia w sprawie zwrotu 
probostwu mszczonowskiemu 
wsi Gzdów, w którym po raz 
pierwszy  o Mszczonow ie  
napisano jako o mieœcie. 
W ka¿dym b¹dŸ razie jedno nie 
ulega w¹tpliwoœci Mszczonów 
jest jednym z najstarszych miast 
na Zachodnim Mazowszu i mo¿e 
siê szczyciæ tym, ¿e mimo  
bardzo  burzliwej historii, 
licznych po¿arów i zniszczeñ 
wojennych nigdy  nawet na 
krótki okres nie utraci³ praw 
miejskich.  

/pio/

Szacowny 
jubilat 

Niezwyk³y koncert w mszczonowskim Gimnazjum 
Publicznym im. Jana Adama Maklakiewicza 

Siedem czerwonych ró¿
dla uczczenia pamiêci 

najs³ynniejszego mszczonowianina

Aula mszczonowskiego gimnazjum w ostatni¹ niedzielê przemieni³a 
siê w prawdziw¹ salê koncertow¹. Z racji 50-tej rocznicy œmierci 
patrona szko³y Jana Adama Maklakiewicza przyby³o do 
Mszczonowa wielu zacnych goœci, w tym zaprzyjaŸnieni ze szko³¹ 
cz³onkowie rodu Maklakiewiczów. Przed zebran¹ w gimnazjum 
publicznoœci¹ koncertowa³y pianistki Joanna Maklakiewicz i 
Jadwiga Stêpkowska oraz skrzypaczka Agnieszka Maklakiewicz. 
Uroczystoœæ uœwietni³y tak¿e wystêpy chóru gimnazjalnego pod 
dyrekcj¹ Jacka Zielonki oraz Chóru Pañstwowej Szko³y Muzycznej z 
¯yrardowa

czytaj str. 6
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XVI Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa

Na du¿ej sali
27 lutego br. obradowa³a na XVI w tej kadencji sesji Rada 
Miejska Mszczonowa. Ze wzglêdu na obfitoœæ tematów 
sprawozdawczych i liczbê zaproszonych goœci, obrady 
mszczonowskiego samorz¹du odby³y siê w goœcinnej sali 
Domu Stra¿aka, znacznie wiêkszej od sali konferencyjnej UM. 
Konotacje ze stra¿¹ po¿arn¹ by³y te¿ inne. Jeden z tematów 
posiedzenia samorz¹du stanowi³a bowiem ocena stanu 
przeciwpo¿arowego na terenie gminy Mszczonów. Poza tym 
radni wys³uchali informacji na temat stanu bezpieczeñstwa 
publicznego na swoim terenie. Przedstawiono im równie¿ 
ocenê stanu sanitarnego powiatu ¿yrardowskiego ze 

udzia³ w posiedzeniach rady i jej komisji oraz wys³uchiwanie szczególnym uwzglêdnieniem gminy Mszczonów. W 
problemów i reagowanie na nie. Do podziêkowañ dla policji programie zaplanowano ponadto podjêcie kilku uchwa³, 
przy³¹czy³ siê burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który obieca³ zapoznanie siê z protoko³em pokontrolnym RIO. Wys³uchano 
policji dalsz¹ pomoc. Nadal te¿ miasto bêdzie finansowaæ te¿ informacji burmistrza o jego pracy miêdzy sesjami.
pobyty oddzia³ów prewencji z Radomia i P³ocka, które s¹ 
bardzo skuteczne w pilnowaniu ³adu i porz¹dku.W XVI sesji, której obrady prowadzi³ £ukasz Koperski, 

wziêli udzia³ jako zaproszeni goœcie: starosta Stanis³aw 
Kolejnym tematem by³o przedstawienie stanu sanitarnego w Niewiadomski, komendant Komendy Powiatowej Policji Jan 
powiecie ze szczególnym uwzglêdnieniem miasta i gminy Ciesielski, komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie 
Mszczonów. Jako pierwsza zabra³a g³os inspektor M. Andrzej Balcerski, komendant powiatowy Pañstwowej Sta¿y 
Korycka, która dokona³a szerokiej oceny stanu sanitarnego Po¿arnej Andrzej Oklesiñski, powiatowy inspektor sanitarny 
wody, powietrza, gleby, obiektów u¿ytecznoœci publicznej, a Maria Korycka, powiatowy lekarz weterynarii Marek 
nastêpnie zagro¿eñ ludnoœci poszczególnymi chorobami. Radzikowski, prezes zarz¹du gminnego Zwi¹zku 
Omówiono dzia³ania zapobiegawcze, stan lecznictwa oraz Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Edmund Wiœniewski oraz 
profilaktykê. Sytuacjê stanu sanitarno-weterynaryjnego reprezentacji oœmiu jednostek OSP dzia³aj¹cych na terenie 
przedstawi³ M. Radzikowski. Z jego informacji m.in. wynika, gminy. Tradycyjnie w posiedzeniu bra³ udzia³ burmistrz, 
¿e na terenie naszego powiatu w 2003 roku zbadano na BSE skarbnik, sekretarz gminy i kierownicy dzia³ów UM.
1412 prób byd³a podanego ubojowi i 9 sztuk od byd³a padlego i 
nie stwierdzono wystêpowania tej choroby.

Sprawozdawczy maraton
Kolejnym referuj¹cym by³ A. Oklesiñski. Z jego informacji 

Sk³adanie informacji i dyskusja goœci z radnymi zajê³y ponad wynika, i¿ w statystyce po¿arów na 1000 mieszkañców gmina 
cztery godziny. Ten maraton rozpocz¹³ siê od przedstawienia Mszczonów ma wskaŸnik 4,4 przy œredniej powiatowej 10,35 i 
sprawozdania z dzia³alnoœci miejscowej policji. Tematu bli¿ej rekordowej w Wiskitkach - 20,1. To bardzo dobrze œwiadczy o 
przedstawiaæ nie bêdziemy, bo niedawno dosyæ szeroko pracy w³adz gminy i oœmiu dzia³aj¹cych tutaj OSP w zakresie 
pisaliœmy o pracy komisariatu i najwiêkszych zagro¿eniach ochrony przeciwpo¿arowej. Komendant powiatowy mówi³ 
dla bezpieczeñstwa w mieœcie Mszczonowie oraz na terenach równie¿ o innych dzia³aniach stra¿y m.in. wyjazdom do 
gminy. Swoj¹ ocenê pracy mszczonowskich policjantów wypadków drogowych. Dokona³ te¿ oceny pracy 
przedstawi³ te¿ ich bezpoœredni zwierzchnik Jan Ciesielski, miejscowych OSP, z czego kilka jest aktywnych, a kilka 
który powiedzia³, ¿e ta jednostka jest najbardziej obci¹¿ona 
prac¹ w powiecie, a notuje bardzo dobre wyniki w 
wykrywaniu przestêpstw oraz prewencji. Komendant 
szczególnie pochwali³ pracê dzielnicowych, których stawia siê 
jako przyk³ad w ca³ej powiatowej komendzie. Radnych 
najbardziej zainteresowa³a informacja przekazana przez szefa 
KPP, ¿e od po³owy tego roku powstaje posterunek policji w 
Radziejowicach i komisariat mszczonowski bêdzie pracowa³ 
tylko na swoim macierzystym terenie. Apelowano do 
komendanta, aby zatrzymaæ tê sam¹ co obecnie obsadê 
etatow¹ komisariatu w Mszczonowie i nie redukowaæ za³ogi. 
Prowadz¹cy obrady £. Koperski w imieniu samorz¹dowcow 
serdecznie podziêkowa³ komendantowi komisariatu A. 
Balcerskiemu i jego zastêpcy W. Szewczenko za czynny 
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niestety nie wyje¿d¿a do po¿arów z 
racji braku sprzêtu. Najwy¿sz¹ notê Ko le jna uchwa³ê przeds tawi ³a  
u komendanta uzyska³a OSP w Janina Sitek  dotyczy³a ona 
Mszczonowa, która ma odnotowane wyra¿enia zgody przez samorz¹d na 
wyjazdy do po¿arów i wypadków w y d z i e r ¿ a w i e n i e  n a  c z a s  
drogowych. nieokreœlony lokali  przy ul.  

Maklakiewicza w Mszczonowie i 
Po komendancie PSP g³os zabra³ Osuchowie, gdzie mieszcz¹ siê 
Edmund Wiœniewski i przedstawi³ Ni ep ub li cz ne  Za k³ ad y Op ie ki  
informacje o pracach i dzia³alnoœci Zd ro wo tn ej . Ma j¹ c po dp is an ¹ 
zarz¹du gminnego ZOSP oraz um ow ê d zi er ¿a wn ¹ n a c za s 
je dn os te k t er en ow yc h:  OS P nieokreœlony(d³u¿szy ni¿ 5 lat) 
Mszczonów, OSP Zbiro¿a, OSP NZ OZ -y  bê d¹  mo g³ y z  NF Z 
Nosy Poniatki, OSP Grabce Tow., podpisywaæ kontrakty d³u¿sze ni¿ na 
OSP Piekary, OSP Osuchów, OSP rok oraz staraæ siê o œrodki z UE na 
Bobr owe.  Na te mat s woje j modernizacje tych obiektów. 
dzia³alnoœci, k³opotów i sukcesów Ostatnia  podjêta przez radnych 
m ó w i l i  t e ¿  r e p r e z e n t a n c i  uchwa³a dotyczy³a wydelegowania 
poszczególnych jednostek oraz P. Korzonkowska z UM. przedstawiciela rady na walne zebranie Zwi¹zku Gmin i 
Rozgorza³a o¿ywiona dyskusja, t³umaczono sobie wiele Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorka. Radni wszystkie cztery 
spraw, zg³aszano tu i ówdzie pretensje o zapóŸnienia proponowane uchwa³y podjêli, a na przedstawiciela wybrali 
rejestracyjne, apelowano o wiêcej pieniêdzy na ochotnicz¹ Marka Zientka.
stra¿. P. Korzonkowska wyjaœni³a, ¿e w roku ubieg³ym 
dotacja z bud¿etu gminnego na OSP wynios³a ponad 300 tys. Po czêœci legislacyjnej radni zapoznali siê z protokó³em 
z³otych.  Natomias t burmist rz J.G. Kurek dziêkuj¹c  pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej 
stra¿akom za zaanga¿owanie i pracê spo³eczn¹ powiedzia³, i¿ pod koniec ub. r. przez RIO. Zalecenia pokontrolne 
bêdzie wspomaga³ nadal organizacje stra¿ackie, bo OSP to postanowiono omówiæ na posiedzeniu komisji rewizyjnej 
dziœ jedyna zorganizowana dzia³alnoœæ spo³eczna na wsi. rady i udzia³em burmistrza, skarbnika i kierowników dzia³ów 
Wspomaganie to nie tylko pieni¹dze, to równie¿ pomoc w Urzêdu Miasta.
pozyskiwaniu z ro¿nych Ÿróde³ sprzêtu, samochodów itp.

Ostatnim punktem XVI sesji by³a informacja burmistrza. J. 
G. Kurek poinformowa³, ¿e w czasie miêdzy sesjami wyda³ Uchwa³y i informacje
14 zarz¹dzeñ i kolejno je prezentowa³ wraz z uzasadnieniem. 
Poinformowa³ o uporz¹dkowaniu przez UM czynszów W drugiej czêœci obrad radni podjêli cztery uchwa³y. 
dzier¿awnych oraz prowadzonych negocjacjach ze sto³eczn¹ Pierwsza dotyczy³a nadania nazw nowym ulicom w 
elektrociep³owni¹ na przyjmowanie py³ów, które nastêpnie Mszczonowie. Po konsultacjach w komisjach postanowiono 
zagospodaruje Keramzyt m.in. do utwardzania brzegów dla nowych ulic przyj¹æ nazwy: Szarych Szeregów, gen. 
wyrobisk. Porz¹dkowany jest obiekt po dawnej weterynarii, Andersa, gen. Roweckiego, gen. Maczka, gen. Sikorskiego i 
gdzie ma ju¿ siedzibê Mszczonowianka, a bêdzie jeszcze gen. Grota Roweckiego. Mo¿na wiec powiedzieæ, ¿e 
œwietlica, z której bezp³atnie bêd¹ mog³y korzystaæ Mszczonów wzbogaci siê niebawem o dzielnice genera³ów. 
zarejestrowane w mieœcie organizacje spo³eczne. Burmistrz Druga uchwa³a dotyczy³a przyst¹pienia do zmiany studium 
mówi³ te¿ o przygotowaniach do przetargów i opracowania uwarunkowañ i  k ie runków zagospodarowania  
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Na prze³omie marca i przestrzennego gminy Mszczonów wraz z elementami 
kwietnia planuje siê przedstawiæ radzie do akceptacji w strategii rozwoju gminy, co wi¹¿e siê z rozpoczêciem prac 
formie uchwa³y plan przestrzennego zagospodarowania nad planem przestrzennego zagospodarowania terenu gminy. 
miasta. Niestety nik³e s¹ szanse na pozyskanie przez Uchwa³ê uzasadnia³a radnym Teresa Koszuliñska jako 
Mszczonów, podobnie jak inne gminy i powiaty Mazowsza uaktualnienie przestrzennej polityki gminnej.
funduszy sapardowskich. Wynika to z b³êdnego ustalenia 

przez ARiMR wskaŸników punktowych 
daj¹cych preferencje gminom i 
powiatom z du¿ym bezrobociem i 
niskim dochodem na mieszkañca.. 
Burmistrz na koniec przypomnia³, ¿e 
wszystkich czeka teraz sporo pracy, 
gdy¿ niebawem bêdzie robione studium 
wykonalnoœci dla lotniska i trzeba 
wszystkie argumenty pokazaæ. 
 

ROLNIKU!
W Osuchowie 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/. 
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Po wejœciu naszego kraju do UE, co W grudniu 2002 roku Ministerstwo 
nast¹pi w maju br., bêdziemy mogli Gospodarki  Pracy  i  Pol i tyki  
korzystaæ z funduszy strukturalnych Spo³ecznej uruchomi³o Internetowy 
Unii. Ogólna kwota z europejskiego System Ewidencyjny Kart Projektów, 
funduszu rozwoju regionalnego i k t ó r y  s ³ u ¿ y  g r o m a d z e n i u  
europejskiego funduszu spo³ecznego p o t e n c j a l n y c h  p r o j e k t ó w  
w ramach Zintegrowanego Programu p o s z c z e g ó l n y c h  z a d a ñ  
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsp ó³f ina nso wan ych  z fun dus zy 
wynosi w latach 2004-2006 dla strukturalnych i funduszu spójnoœci 
Mazowsza 300 milionów euro czyli UE. Baza ISFKP ma w pierwszej 
oko³o 1400 tys. z³otych, zaœ dla ca³ej k o l e j n o œ c i  s p e ³ n i a æ  z a d a n i a  
Polski 2 968,5 mln euro. W skali kraju in fo rmacyjne  i edukacyjne  dl a 
ZPORR zostanie zasilony kwot¹ 200 chc¹cych korzys taæ  z funduszy. 
m l n  e u r o  z  k o n k r e t n y m  Natomiast rejestracja konkretnego 
przeznaczeniem na rozwój transportu pr oj ek tu  na st êp uj e po  na da ni u 
w aglomeracjach  warszawskiej i rankingu. Otrzymanie rankingu 3 
œl¹skiej. (roboczego) oznacza, ¿e projekt ma 

Fundusze strukturalne UE - specjalnoœæ Mszczonowa i ¯yrardowa.  

Jaka jest szansa na 
wybudowanie aqua parku?
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Informacje z 
Mszczonowa i okolic 

na falach eteru:

nikle szanse na wdro¿enie. Ranking 2 
o z n a c z a ,  i ¿  p r o j e k t  w y m a g a  
uzupe³nieñ, np. potwierdzenia Ÿróde³ 
finansowania, lepszego opisu celów 
itp. Ranking 1 wskazuje, ¿e projekt jest 
dobrze, zgodnie z regu³ami i zasadami 
UE przygotowany.

Jesteœmy w czo³ówce

Baza internetowa powsta³a w grudniu 
2002 roku, natomiast projekty zaczêto 
praktycznie zg³aszaæ w roku 2003. Jak 
poda je  Urz¹d  Marsza ³kowsk i  
Województwa Mazowieckiego z 
terenu Mazowsza we wrzeœniu ub. r. 
by³o w bazie 350 projektów, natomiast 
w styczniu 2004 roku ich liczba 
wzros³a do 730. Zapewnia to naszemu 
województwu drugie miejsce w kraju 
pod wzglêdem liczby projektów 
umieszczonych w bazie ISEKP. Do tej 
pory - jeœli chodzi o projekty zg³aszane 
z Mazowsza oceniono 300 z nich. 
Ranking 1 otrzyma³o 60 projektów, a 
72 wymagaj¹ uzupe³nieñ.
Z  t e g o  g r o n a  6 0  w n i o s k ó w  
kwalifikuj¹cych siê do realizacji 
wybrano 6 najlepszych, niejako ekstra 
projektów. Na pierwszym miejscu tej 
listy znajduje siê budowa kompleksu 
basenowego z wykorzystaniem Ÿróde³ 
geotermalnych zg³oszona przez 
burmistrza Mszczonowa Józefa 
Grzegorza Kurka. Na miejscu 
trzecim jest projekt ¿yrardowski 
zg³oszony przez prezydenta miasta 
Krzysztofa Cio³kiewicza dotycz¹cy 
rewitalizacji fragmentu zabytkowego 
zespo³u miejskiego, konkretnie 
obiektów resursy i by³ej krêgielni.
Pozosta³e zakwalifikowane do 
ekstraklasy realizacyjnej projekty to: 
r o z b u d o w a  i n f r a s t r u k t u r y  
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej w 
Józefowie, co wp³ynie na zwiêkszenie 
potencja³u inwestycyjnego regionu. Na 
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LECZNICA SPECJALISTYCZNA
im. Dr S£OWIKOWSKIEGO

Raszyn AL. Krakowska 65
Tel: (022) 720-35-37 lub 720-01-21 fax: (022) 720-35-37

GABINET GINEKOLOGICZNO- PO£O¯NICZY
Dr n med. Gra¿yna S³owikowska-¯aboklicka

Specjalista z ginekologii i po³o¿nictwa, cytolog
Laureat Nagrody pod patronatem Jolanty Kwaœniewskiej

„Lekarz Przyjacielem Kobiety”
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
 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

CHIRURGIA OGÓLNA
Dr Jan Zmora specjalista z chirurgii ogólnej

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

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

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

DERMATOLOG-WENEROLOG
Dr Anita Tarajkowska-Olejnik

Œroda: 16:30-17:30 pi¹tek 15:30-17:00
 LECZENIE TR¥DZIKU
 KONSULTACJE DERMATOLOGICZNE DOROS£YCH I DZIECI
 (³uszczyce, grzybice, choroby paznokci, w³osów)
 LIKWIDACJA BLIZN
 CHIRURGIA KOSMETYCZNA I ESTETYCZNA

LARYNGOLOG
Dr Marek Maciñski poniedzia³ek: 15:00-16:300

Dr Pawe³ Wojciechowski wtorek, pi¹tek: 15:00-16:30
INTERNISTA, KARDIOLOG, REUMATOLOG

Dr Joanna Mizgalska poniedzia³ek, œroda: 17:00-18:00
 EKG, WIZYTY DOMOWE

INTERNISTA-ENDOKRYNOLOG
Dr Hanna Wichrowska czwartek: 16:30-17:30 lub 17:00-18:00

Dr Iwona Jórasz sobota: 11:00-12:00
 PORADY INTERNISTYCZNE I ENDOKRYNOLOGICZNE
 LECZENIE OSTEOPOROZY, CHORÓB TARCZYCY, CUKRZYCY
 EKG, WIZYTY DOMOWE

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

NEUROCHIRURG
Dr n med. Jaros³aw Andrychowski specjalista neurochirurg

Poniedzia³ek 17:00-18:00
 CHOROBY NACZYNIOWE MÓZGU
 DYSKOPATIE
 CHOROBY KRÊGOS£UPA

SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY
Dr Maria Kowiranda wtorki, pi¹tki 14:30-16:30

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

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

LABORATORIUM ANALITYCZNE
 ANALIZY LEKARSKIE - PE£EN ZAKRES US£UG codziennie 7:00-14:00
 SZCZEPIENIA, ZASTRZYKI (wizyty domowe)

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA
 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 czwartki godz. 14:30-19:00 
 Zapisy na tel: (022)-720-35-37 codziennie 7:00-20:00, soboty 8:30-14:00
PROMOCYJNA CENA BADANIA 70 z³

czwartym miejscu jest budowa obwodnicy w 
Ostro³êce, na pi¹tym modernizacja oczyszczalni 
œcieków w Rybienku Starym, a na szóstym 
modernizacja i adaptacja budynku na przedszkole i 
bibliotekê w Karczewie. Poniewa¿ powiat nasz 
posiada w szóstce najlepszych projektów 
mazowieckich a¿ dwa wnioski, mo¿na powiedzieæ, ze 
pod wzglêdem przygotowania wniosków jesteœmy 
niekwestionowanymi liderami na Mazowszu.

Baseny i rewitalizacja

Mszczonów jak przysta³o na gminê ze „z³otej setki” 
doœæ szybko zainteresowa³ siê funduszami 
pomocowymi UE, a póŸniej mo¿liwoœciami, jakie 
stwarzaj¹ fundusze strukturalne. Zainteresowa³ 
skutecznie i wymiernie. Wystarczy powiedzieæ, ¿e 
aktualnie budowana obwodnica Mszczonowa jest 
realizowana ze œrodków ISPA, a gmina i miasto czeka 
na rozstrzygniêcia z³o¿onych w ub. r. kilku wniosków 
w ramach programu SAPARD dotycz¹cych 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury wiejskiej.
Mszczonów jako jedno z nielicznych w Polsce i 
Europie miejsc, gdzie wykorzystywana jest do celów 
grzewczych woda geotermalna, ju¿ kilka lat temu 
pracowa³ nad projektem budowy aqua parku i szuka³ 
do tego przedsiêwziêcia prywatnych inwestorów. 
Teraz wobec pojawienia siê szansy z UE projekt 
wyci¹gniêto, przepracowano i sta³ siê szlagierem 
mazowieckiej listy rankingowej.
Poniewa¿ o basenach z wod¹ geotermaln¹ ju¿ 
pisaliœmy, przypomnijmy tylko, ¿e ma byæ to kompleks 
rekreacyjny z basenem krytym i p³ywalni¹ otwart¹ 
oraz sztucznym lodowiskiem. Ca³oœæ uzupe³nia³yby 
tereny rekreacyjne ró¿norakiego przeznaczenia z 
kortami tenisowymi w³¹cznie. Zarówno basen kryty 
jak i otwarty by³yby zasilane ciep³¹ wod¹ z g³êbi ziemi, 
co pozwoli³oby na wyd³u¿enie sezonu k¹pielowego 
obiektu niezadaszonego o kilka miesiêcy.

Oczywiœcie , ¿eby uzyskaæ pomoc finansow¹ 
UE nale¿y mieæ 30 procentowy udzia³ w³asny i na br. 
zarówno w bud¿etach Mszczonowa jak i ̄ yrardowa s¹ 
poczynione zapisy w³aœnie na wspó³finansowanie 
przez samorz¹dy zg³oszonych projektów.

XXX

A tak od siebie ju¿ dodaj¹c, to mi³o jest s³uchaæ na 
forum wojewódzkim, ¿e my w³aœnie nale¿ymy do 
przoduj¹cych na Mazowszu Europejczyków za spraw¹ 
Mszczonowa i ¯yrardowa, a konkretnie w³adz 
samorz¹dowych tych miast, które szukaj¹ szansy, 
potrafi¹ j¹ znaleŸæ i - miejmy nadziejê - wykorzystaæ 
skutecznie.

(Ptasz)
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ronda. Na odcinku 1.5 kilometrowym poszerzona ponadto zosta³a 
trasa Warszawa- Katowice, a tu¿ przy niej sukcesywnie roœnie Obwodnica coraz bli¿ej
wiadukt, który zapewni bezkolizyjny przejazd w kierunku wsi 
S³abomierz. Jeœli drogowcy utrzymaj¹ dotychczasowe tempo prac W szybkim tempie posuwaj¹ siê prace przy budowie 
to z pewnoœci¹ ruch TIR-ów uda siê wyprowadziæ z miasta ju¿ za obwodnicy Mszczonowa. Gotowe jest ju¿ niemal¿e nawierzchnia 
pó³ roku. Tym samym w okresie najbli¿szych wakacji Mszczonów g³ównej trasy, a nied³ugo wykonane równie¿ zostan¹ drogi 
odetchnie z ulg¹ od spalin, ha³asu i tak uci¹¿liwego warkotu dojazdowe. Tu¿ przy skrzy¿owaniu ulic Wschodniej i 
silników potê¿nych ciê¿arówek. Warszawskiej widaæ te¿ wyraŸnie kszta³t i po³o¿enie przysz³ego 

M.L.

Aula mszczonowskiego gimnazjum w niedzielê 29 Dobrowolskiej. 
lutego przemieni³a siê w prawdziw¹ salê koncertow¹. Tego W  t r a k c i e  
dnia z racji 50-tej rocznicy œmierci patrona szko³y Jana Adama uroczystej Mszy Œwiêtej 
Maklakiewicza przyby³o do Mszczonowa wielu zacnych odprawione j  p rzed  
goœci, w tym zaprzyjaŸnieni ze szko³¹ cz³onkowie rodu k o n c e r t e m ,  w  
Maklakiewiczów. Przed zebran¹ w gimnazjum publicznoœci¹ m s z c z o n o w s k i m  
koncertowa³y pianistki Joanna Maklakiewicz i Jadwiga koœcie le parafia lnym, 
Stêpkowska oraz skrzypaczka Agnieszka Maklakiewicz. tak¿e nie  zabrak³o 
Uroczystoœæ uœwietni³y tak¿e wystêpy chóru gimnazjalnego muzyki. Nabo¿eñstwo 
pod dyrekcj¹ Jacka Zielonki oraz Chóru Pañstwowej Szko³y odprawione w intencji 
Muzycznej z ¯yrardowa pod dyrekcj¹ Krystyny Majksner - s³awnego kompozytora wzbogacone zosta³o wystêpami 

m ê s k i e g o  c h ó r u  
parafialnego i orkiestry 
dêtej OSP. W œwi¹tyni 
kilkukrotnie rozlega³ 
siê tak¿e delikatny i 
nastrojowy dŸwiêk 
skrzypiec, na których 
g r a ³ a  A g n i e s z k a  
Maklakiewicz. 
Œwiêto szko³y i miasta 
u œ w i e t n i ³  s w ¹  
obecnoœci¹ biskup 
Józef Zawitkowski, 
k t ó r y  c e l e b r o w a ³  
nabo¿eñstwo wspólnie 
z proboszczem parafii 
M s z c z o n ó w  k s .  
pra³atem Lucjanem 

Niezwyk³y koncert w mszczonowskim Gimnazjum Publicznym im. Jana Adama Maklakiewicza 

Siedem czerwonych ró¿ dla uczczenia 
pamiêci najs³ynniejszego 

mszczonowianina
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Œwiderskim. O Janie Adamie Maklakiewiczu, jego s³awnym rodziny Maklakiewiczów. PóŸniej ju¿ w budynku gimnazjum 
rodzie tak zas³u¿onym dla Mszczonowa oraz o szkole nosz¹cej ¿yciorys artysty, w formie opowiadania snutego przez samego 
imiê kompozytora, mówili podczas Mszy zarówno biskup Jana Adama zaprezentowa³ z pamiêci uczeñ klasy pierwszej 
Zawitkowski, jak te¿ m³odzi gimnazjaliœci. Uczennica klasy III Wi ktor Koperski .  Opowieœci  o najs³ynniejszym 
Justyna Libera przypomnia³a przyby³ym do œwi¹tyni historiê mszczonowian in ie  s³ucha li  uczn iowie,  nauczyciele,  

mieszkañcy Mszczonowa oraz wszyscy 
zaproszeni goœcie, a wœród nich osoby 
duchowne, przedstawiciele w³adz 
powiatowych i gminnych oraz wielu 
reprezentantów œwiata kultury i sztuki. 
Lista goœci koncertu by³a imponuj¹ca. Na 
uroczystoœæ do Mszczonowa zaproszeni 
zostali rektor warszawskiej Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
profesor Ryszard Zimak, dyrektor 
naczelny i artystyczny Filharmonii 
Narodowej Antoni Wit oraz jego zastêpca 
Wojciech Nowak, dyrektor Pañstwowej 
Filharmonii w Krakowie Anna Oberc, 
dyrygent i kierownik Chóru Filharmonii 
Narodowej Henryk Wojnarowski, aktor 
Wojciech Siemion i Dyrektor Domu 
Pracy Twórczej w Radziejowicach 
Bogumi³ Mrówczyñski. 

Dzieñ 29 lutego z pewnoœci¹ na 



jego rodu - mówi³ natomiast burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
Za ciep³e przyjêcie i trud w³o¿ony w dzia³ania na rzecz 
zachowania i uœwietnienia pamiêci o s³awnym przodku gor¹co 
dziêkowali dyrekcji szko³y, w³adzom miejskim, a tak¿e 
biskupowi Zawitkowskiemu oraz pra³atowi Œwiderskiemu 
wszyscy potomkowie kompozytora .  Szczególne  
podziêkowania sk³adano te¿ osobom, które uczestniczy³y w 
tworzeniu muzeum Maklakiewicza - Barbarze Gryglewskiej, 
Janinie i Bogdanowi WoŸniakom, Emilii Kurowskiej, Agacie 
Wiœniewskiej, Andrzejowi Rogoziñskiemu, pañstwu 
Zarêbskim, proboszczowi parafii Chojnata ks. Henrykowi 
Gronkiewiczowi, £ukaszowi Koperskiemu, Zbigniewowi 
Bednarkowi, Piotrowi Chyle i wielu uczniom, którzy 
uczestniczyli w tworzeniu ekspozycji. 

Swobodne rozmowy po koncercie, które trwa³y w 
trakcie bankietu i podczas zwiedzania szkolnego muzeum 
poœwieconego patronowi najlepiej oddawa³y charakter 
uroczystoœci. By³o to niew¹tpliwie familijne spotkanie, w 

trwa³e zapisa³ siê historii gimnazjum. Dyrektor szko³y Anna 
którego tle przez ca³y czas s³ychaæ by³o muzykê mistrza osnut¹ 

Rusinowska przemawiaj¹c podczas uroczystoœci nie by³a w 
woni¹ czerwonych ró¿ - siedmiu czerwonych ró¿, które jako 

s t a n i e  u k r y æ  s w e g o  w z r u s z e n i a .  
symbol najs³ynniejszego utworu Jana Adama Maklakiewicza 

- Organizuj¹c koncert - mówi³a dyrektor - chcieliœmy z³o¿yæ 
ju¿ tradycyjne w gimnazjum stoj¹ zawsze s¹ przy fortepianie.  

ho³d kompozytorowi i mszczonowianinowi. O tym, ¿e 
Marcin Letkiewicz 

Mszczonów jest miastem Jana Adama Maklakiewicza i na 
zawsze postanie rodzinnym miastem dla wszystkich cz³onków 

A K T U A L N O Œ C I
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by³ poszukiwany listem goñczym. W Mszczonowie przebywa³ od 
blisko roku. Unika³ kontaktów z s¹siadami, z mieszkania 
wychodzi³ tylko wieczorami. Okna w jego mieszkaniu by³y prawie 
ca³y czas zas³oniête. Policjantom uda³o siê jednak trafiæ na œlad 
bandyty w po³owie grudnia i od tego czasu prowadzono 
obserwacjê jego kryjówki. 

Sceny jak z sensacyjnego filmu rozegra³y siê w 16 stycznia o godzinie 4.00 rano, gdy rozpoczê³a siê akcja 
Mszczonowie o œwiecie 16 stycznia. Wtedy to przez okno do zatrzymania przestêpcy nie tylko on zosta³ ni¹ ca³kowicie 
jednego z mieszkañ, znajduj¹cego siê na pierwszym piêtrze w zaskoczony. Ci z mieszkañców, których obudzi³y odg³osy zza okna 
bloku przy ulicy Pó³nocnej 2, dostali siê antyterroryœci ze wystraszy³ widok uzbrojonych antyterrorystów. Jedna z lokatorek 
sto³ecznej jednostki policji, aby zatrzymaæ Jerzego Wojciecha B- ledwie rozbudzona, gdy zobaczy³a na wysokoœci swego balkonu 
pseudonim Mutant. ubran¹ na czarno osobê z broni¹ i w kominiarce natychmiast rzuci³a 
Ten groŸny i bezwzglêdny przestêpca mia³ zwi¹zek ze strzelanin¹ siê do ucieczki z mieszkania. Na szczêœcie Jerzy B. okaza³ siê od 
w podwarszawskich Parolach. Prokuratura postawi³a mu zarzut niej mniej czujny i nie zd¹¿y³ zareagowaæ podobnie. Bandyta 
zabójstwa policjanta Miros³awa ¯aka. Jerzemu B. grozi kara zosta³ b³yskawicznie obezw³adniony. Podobno nie stawia³ oporu. 
do¿ywocia. Przyk³ad Jerzego B. dowodzi, ¿e Ci z przestêpców, którzy 

Przypomnijmy, ¿e do strzelaniny w Parolach, która mia³a odwa¿¹ siê strzelaæ do funkcjonariuszy policji nie mog¹ liczyæ na 
miejsce 23 marca 2002 roku dosz³o podczas próby odbicia przez to, i¿ uda im siê unikn¹æ kary. 
bandytów przejêtego przez policjê kradzionego TIR-a. Od tej pory /Pio/
Jerzy B. skutecznie ukrywa³ siê przed stró¿ami prawa. Ca³y czas 

GroŸny przestêpca zatrzymany we Mszczonowie 

Jak w filmie 

do domków letniskowych, a takich 
obiektów znajduje siê tam ponad dwa 
tysi¹ce. Poza tym z³odzieje w³amuj¹ siê do 
domów, które kusz¹ swoim bogatym 
wygl¹dem i wskazuj¹ na zasobnoœæ ich 
w³aœcicieli. Na terenach wiejskich gminy 
Mszczonów plag¹ od paru ³adnych lat s¹ 

Komenda Powiatowa Policji w ̄ yrardowie Wanda Szewczenko i dodaje, ¿e na 3300 
kradzie¿e byd³a, g³ównie krów i koni 

posiada terenowe struktury na obszarze przestêpstw w skali roku, odnotowanych w 
zarówno z pastwisk, jak i obór. W ostatnim 

c a³ eg o p ow ia tu . P oz a k om en d¹  p o w i e c i e ,  n a  t e r e n  d z i a ³ a n i a  
okresie czêœciej notuje siê kradzie¿e 

zloka lizowan¹ w ¯yrardowie,  polic ja mszczonowskiego komisariatu przypada 
sprzêtu rolniczego. Z gospodarskich obejœæ 

dysponuje komisariatem w Mszczonowie ich 550. Z tej ostatniej liczby jedna trzecia 
s¹ wyprowadzane maszyny, ci¹gniki a 

oraz posterunkami w Puszczy Mariañskiej i czynów przestêpczych dotyczy gminy 
nawet specjalistyczne, sadownicze 

Wiskitkach . Komisar iat mszczonowski Radziejowice. Zdaniem pani komendant 
opryskiwacze, które pojad¹ kilkadziesi¹t 

swoim dzia³aniem obejmuje tereny gminy i temu zagro¿eniu przestêpczoœci¹ sprzyja 
kilometrów dalej w rejon Grójca. Do 

mi as ta  Ms zc zo no wa  or az  gm in y po³o¿enie obu gmin i miasta przy 
jednego takiego kosztuj¹cego kilkadziesi¹t 

Radziejowice. Policjanci z komisariatu ruchliwych trasach komunikacyjnych 
tysiêcy z³otych opryskiwacza z³odzieje 

czuwaj¹ wiêc nad bezpieczeñstwem (k ol ej ow yc h i  dr og ow yc h)  or az  
p o d c h o d z i l i  6  r a z y ,  t a k  b y l i  

³¹cznie ponad 17 tysiêcy osób i ich mienia. znajdowanie siê Mszczonowa w czo³ówce 
zdeterminowani przez przyjête pewnie 

-  Zagro¿en ie  pr zes t êpczoœc i¹  w  najbogatszych gmin kraju. Z³odziej z 
zamówienie.

przelicznikach na 10 tys. mieszkañców regu³y chce siê ob³owiæ i idzie czêœciej 
Ponadto w sezonie przedœwi¹tecznym, 

(jeden z policyjnych wskaŸników) mamy okraœæ bogatego ni¿ biednego.
g³ównie w listopadzie i grudniu ³akomym 

wy¿sze od œredniej powiatu - mówi zastêpca Na co poluj¹ z³odzieje? k¹skiem dla z³odziei s¹ plantacje œwierków 
komendanta komisariatu podinspektor W gminie Radziejowice plag¹ s¹ w³amania 

Z wizyt¹ w mszczonowskim komisariacie

Jak policja pracuje w terenie?



i innych drzew choinkowych. Natomiast by³o z plantacjami choinek, które policja rodzicami. „Merkuriusz Mszczonowski” 
jeœli chodzi o miasto Mszczonów, notuje siê kontrolowa³a w tym sezonie w porze wy dr uk ow a³  sp ec ja ln y,  do ty cz ¹c y 
tutaj wzrost kradzie¿y samochodów, a nocnej, tak równie¿ z kradzie¿ami paliwa. narkotyków poradnik dla rodziców. W 
ostatnio (co ciekawe) marki Polonez. S¹ na Na z³odziei paliwa  zastawiono kilka komisariacie myœl¹ o stworzeniu kolejnego 
terenie miasta odnotowywane kradzie¿e na nocnych zasadzek. Wprawdzie sprawców po ra dn ik a,  gd zi e by ³o by  A, B, C. ..  
wyrwê damskich torebek, co oznacza nie z³apano, ale nêkani przez policjê poszkodowanego.
goœcinne zapewne wystêpy ¿yrardowskich z³odzieje, wynieœli siê z naszego terenu. Silne wiêzi z terenem
z³odziei. W. Szewczenko mówi, ¿e bacznie Zd ec yd ow an e dz ia ³a ni a ca ³e j KP P Komisariat policji œciœle wspó³pracuje z 
obserwuj¹, co dzieje siê w ̄ yrardowie, aby spowodowa³y znaczne ograniczenie, a w w³adzami samorz¹dowymi obydwu gmin: 
skutecznie dzia³aæ prewencyjnie. Teraz niektórych miejscach (jak np. S³abomierz) burmistrzem Józefem Grzegorzem 
¿yrardowska plaga okradania mieszkañ wyeliminowanie prostytucji przydro¿nej. K u r k i e m ,  w ó j t e m  T a d e u s z e m  
mo¿e  przec ie¿  przenieœæ  s iê  do  Skutkiem dzia³añ policji z Komisariatu w K³uciñskim i radami. Komendanci A. 
Mszczonowa. Mszczonowie 14 uprawiaj¹cych ten Balcerski  i  jego zastêpczyni  W. 
Du¿ym problemem dla funkcjonariuszy proceder dziewczyn otrzyma³o nakaz  Szewczenko systematycznie uczestnicz¹ w 
mszczonowskiego komisariatu s¹ tzw. wy da le ni a i ch  z P ol sk i,  a t rz ec h posiedzeniach lokalnych samorz¹dów, 
z³omowe kradzie¿e, a wed³ug rozpoznania, dz ia ³a j¹ cy ch  w ok ol ic y su te ne ró w gdzie nie tylko mówi siê o sprawach 
wielu ludzi ¿yje z tego procederu. Kradn¹ zatrzymano. Z³apano tak¿e z³odzieja „na poprawy bezpieczeñstwa, ale i dzia³a, 
g³ównie metale i stopy kolorowe, na które wyrwê” damskiej  torebki i by³ to  podejmuj¹c stosowne decyzje. W³adze 
s¹ wy¿sze ceny w punktach skupu. mieszkaniec ¯yrardowa, który przyjecha³ Mszczonowa zachêcone przyk³adem 
Z³odzieje s¹ bezczelni i bez elementarnej do Mszczonowa na goœcinne wystêpy. ¯yrardowa zdecydowa³y siê nie tak dawno 
dla cz³owieka wyobraŸni. Kradn¹ elementy Pol icjanc i z komisa ria tu sta raj¹ siê  sfinansowaæ pobyty w mieœcie grupy 
uzbrojenia torów kolejowych (g³ównie kontrolowaæ okoliczne skupy z³omu. Mieli prewencyjnej Komendy Wojewódzkiej 
CM K)  cz ym  po wo du j¹  za gr o¿ en ie  podejrzenia, ¿e pewien kupuj¹cy kupuje Policji. Od paru miesiêcy dwa razy w 
katastrowy i ¿ycia ludzkiego. Kradn¹ równie¿ od z³odziei, czyli w myœl prawa miesi¹cu policjanci z P³ocka przez 5 dni 
napowietrzne linie telefoniczne i  uprawia paserstwo. Jak zaczêli  go (razem 10) dbaj¹ skutecznie o porz¹dek w 
energety czne . Osta tnio  nawe t domk i kontrolowaæ, to z³omiarz przeniós³ siê do mieœcie, a w tym czasie szefowie 
letniskowe czy jednorodzinne s¹ okradane ¯yr ard owa . Nie daw no akc ja pol icj i komisariatu mog¹ wiêksze si³y policyjne 
pod k¹tem z³omu. Moja rozmówczyni zaowocowa³a wyp³oszeniem z³odziei, skoncentrowaæ na terenach wiejskich. 
opowiada jak jednemu profesorowi z którzy porzucili w Korytowie dwa worki ze Patrole prewencji s¹ te¿ sporadycznie 
domku letniskowego ko³o Radziejowic z³omem metali kolorowych. Okaza³o siê, ¿e wykorzystywane do patrolowania 
ukradziono mosiê¿ny komplet kominkowy, by³y  to krzy¿e  i ozdobniki grobów prewencyjnego gminy Mszczonow. 
który znaleziono na z³omie. Na z³om trafi³ pochodz¹ce z jaktorowskiego cmentarza. W³adze samorz¹dowe policji udzielaj¹ 
nawet maszt z jednej posesji. Trafiaj¹ coraz Natomiast spotkania policji z so³tysami równie¿  bezpoœredniego wparc ia  
czêœciej rzeczy metalowe z cmentarzy jak pozwalaj¹ na lepsze zabezpieczenie sprzêtu materialnego. 22 grudnia 2003 roku policja 
np. ozdobne mosiê¿ne litery. W ostatnim rolniczego i ci¹gników w gospodarstwach, miejscowa otrzyma³a nowy samochód 
ok re si e od no to wa no  ok ra dz en ie  z tak, aby nie by³y one ³atwym ³upem dla patrolowy, który wspólnie zosta³  
elementów metalowych a¿ 62 grobów. z³odziei. sfinansowany przez w³adze miasta 
Przez teren obydwu gmin przebiega trasa W strukturze komisariatu dzia³aj¹ równie¿ Mszczonowa i resort spraw wewnêtrznych. 
ka to wi ck a i tr as a ti ro ws ka . Tuta j trzej dzielnicowi, po jednym na gminê i W siedzibie komisariatu dostrzegamy 
odnotowuje siê liczne rozboje i kradzie¿e. miasto. Bardzo wnikliwie zajmuj¹ siê oni sporo komputerów. Wiêkszoœæ z nich jest 
S¹ napady robione metod¹ na „policjanta”, sprawami znêcania w rodzinie. Ka¿da efektem dobrej wspó³pracy policjantów z 
kradzie¿e na tzw. ko³o czy liczne niestety zg³oszona rodzina ma na policji swoj¹ w³adzami obydwu gmin. W Mszczonowie i 
p r z y p a d k u  k r a d z i e ¿ y  p a l i w a  z  kartotekê i raz w miesi¹cu dzielnicowy tam Radziejowicach nie ukrywaj¹, ¿e jak tylko 
zaparkowanych na okolicznych parkingach jest i przeprowadza rozmowy. Z policj¹ w mog¹, tak staraj¹ siê pomagaæ pracy policji, 
tirów. Odnotowuje siê znane patologie tras tej sprawie dobrze wspó³pracuj¹ obydwie ale i rozliczaæ tê pracê. Dlatego te¿ w 
komunikacyjnych jak np. przydro¿na g m i n n e  k o m i s j e  r o z w i ¹ z y w a n i a  zawodowych planach W. Szewczenko na 
pros tytucja.  S¹ sygna³y, ¿e dea lerzy problemów alkoholowych oraz Powiatowe ten rok jest zapisane przede wszystkim 
narkotykowi próbuj¹ trafiæ do szkó³. Wiele Centrum Pomocy Rodzinie. Mê¿owie zwiêkszenie wykrywalnoœci g³ównie 
czasu policji zabiera za³atwianie spraw znêcaj¹cy siê nad ¿onami  i dzieæmi w³amañ i kradzie¿y jako najbardziej 
przemocy w rodzinie i waœni s¹siedzkich. otrzymuj¹ z regu³y pierwszy wyrok w dotkliwych, uci¹¿liwych dla mieszkañców 

zawieszeniu i to okazuje siê skuteczne i Poprawianie skutecznoœci przestêpstw.
dyscyplinuj¹ce, szczególnie przy sta³ym W wykrywalnoœci przestêpstw komisariat Krzysztof Ptaszyñski
nadzorze i kontroli policyjnej.mszczonowski ma wskaŸnik 52,4 proc. 
D u ¿ o  u w a g i  p o l i c j a  p o œ w i ê c a  czyli lepszy od œredniej powiatowej. Za 
prewencyjnym dzia³aniom w szko³ach styczeñ br. odnotowano nawet 58 procent. 
maj¹cych na celu przeciwstawienie siê W. Szewczenko i  podleg³ych jej  
ró¿nym patologiom w tym narkotykom. funkcjonariuszy to jednak nie zadowala, bo 
Robiono wiele kontroli w szko³ach, ale nadal niezadowalaj¹ca jest wykrywalnoœæ 
narkotyków tam nie stwierdzono. Jednak w przestêpstw kryminalnych, w tym tych 
innych miejscach spotkañ m³odzie¿y s¹ najbardziej dla ludzi dokuczliwych, czyli 
œlady pobytu narkotykowych dealerów. w³amañ i kradzie¿y. Dziêki wzmo¿onej 
Dlatego w ostatnich latach policja aktywnoœci miejscowej policji uda³o siê 
zorganizowa³a ponad dwieœcie spotkañ w jednak kilka plag jeœli nie zlikwidowaæ, to 
szko³ach i przedszkolach z dzieæmi i ich przynajmniej znacznie je ograniczyæ. Tak 
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DZIÊKI NIM ŒWIÊTA BY£Y BARWNIEJSZE

Burmistrz Miasta Mszczonowa dziêkuje
 wszystkim Mieszkañcom Gminy Mszczonów i lokalnym Firmom, za udekorowanie 
swych domów, balkonów, podwórek i siedzib  w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

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

Pani Jolanta Skoneczna, Pani Alina Cieæwierska,Dekoracje „Bo¿onarodzeniowe”
Pani Janina Sosnowska, Pani El¿bieta Federowicz,2003 r.
Pani El¿bieta Staszewska, Pani Helena Gnyœ, 
Pan Edward Szeliga, Pani Helena Jakubowska,Mszczonów 
Pani Maria Œmigielska, Pani Alicja Jakubowska,Pan Zdzis³aw Banasiak,
Pan W³odzimierz Têcza, Pani Janina Jaros,Pani Teresa Banaszek,
Pani Marta Turek, Pani Stanis³awa Jêdrzejewska,Pani Maria Bednarek,
Pan Marek Wardak, Pan Bogdan Krawczyk,Pani Urszula B³a¿ejewska,
Pani El¿bieta Wieteska, Pani Jadwiga Kurowska,Pani Zofia Chy³a,
Pan Wies³aw Wilczyñski, Pani Krystyna Kustosz,Pan Andrzej Ciszewski,
Pan Zdzis³aw Wirowski, Pani Jadwiga Legiencka-Wac³awek,Pani Ma³gorzata Czarnecka
Pan Piotr Wiœniewski, Pani Lidia Le Minh,Pani Iwona Czarnecka,
Pani Barbara Zdzieszyñska, Pani El¿bieta Lipiñska,Pani Beata Czarnecka,

Pani Ewa Liszewska,Pan Jan Czarnecki,
Gmina Mszczonów Pan Adam £apiñski,Pan Nataliusz Dobraczyñski,
Badowo-Mœciska Pani Franciszka £aska-Lentowska,Pani Irena Domalska,
Pani Irena D¹browska, Pani El¿bieta Malinowska, Pani Lidia Gnyœ,
Pani Halina Naro¿na, Pani Miastowska Pani Ma³gorzata Grabalska,
Pani Renata Siwiec, Pani Jadwiga Mirgos,Pani Helena Grenke,
Pani Krystyna Szymañska, Pani Gra¿yna Ob³¹kowska,Pani Halina Grzybowska
Pani Gra¿yna Tonev Pani Teresa Ostrowska,Pani Sabina Hotkowska,
Badów Górny Pani Halina P³uziñska,Pani Jadwiga Jackowska,
Pani Ewa Markus Pani Teresa Pruchno,Pani Maryla Jackowska,
Pan Andrzej Zieliñski Pan Piotr Siniarski,Pani Halina Kierzkowska,
Bronis³awów Pani El¿bieta Strzelecka,Pani Beata Ko³odziejczyk,
Pani Zofia Stefankiewicz, Pan Zbigniew Œliwirski,Pani Janina Koperska,
Lutkówka Pani Maria Tadrzak,Pani El¿bieta Kowalska,
Pani Gra¿yna Centkowska Pani El¿bieta W³odarczyk,Pan Janusz Koziñski
Osuchów Pani Ma³gorzata Wróbel,Pani Ma³gorzata Krzeœniak,
Pani Jolanta Dêbowska, Pani Anna Zarêbska,Pan Dariusz Kustosz,
Wygnanka Pani Alfreda Zgórzak,Pani Krystyna Kustosz,
Pani Katarzyna Osiñska Pani Zofia Zió³kowska,Pani Marianna Kwiatkowska,
Zimnice Pani Daniela Zwierzyñska,Pan Zbigniew Legiêæ,
Pani Agnieszka Bajerska  Pani Mariola Lewandowska,
Piekary Nagrodzone firmy:Pani Danuta Ludwiniak,
Pan Stefan Lipiec Hotel „PANORAMA” w Pani Martyna Matyjas,
Pani Jolanta Œwiderska MszczonowiePani El¿bieta Matysiak,
Lindów Restauracja Kaskada w MszczonowiePani Anna Michalak,
Pani Bo¿ena Mroczkiewicz, Restauracja „WODNIK” w Pani Marianna Mrukiewicz,

MszczonowiePan Jacek Muliñski,
Dekoracje Bo¿onarodzeniowe - TARTAK w Badowo-Mœciskach.Pani Wanda Oleszczuk,

Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Pani Agnieszka Piotrowska, balkony:
Mieszkaniowej w Mszczonowie,Pani Marianna Prusinowska,

Pani Sabina Rakowska, Mszczonów
Pani Jadwiga Rybiñska, Pan Stanis³aw Chimanienko,
Pani Ma³gorzata Skoneczna, Pani Gra¿yna Chy³a
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1 5  l e t n i a  u c z e n n i c a  Magda znalaz³a siê obok: prezydenta 
mszczonowskiego gimnazjum im Jana Adama Warszawy Lecha Kaczyñskiego, re¿ysera 
Maklakiewicza -Magda Micha³owska, która Grz ego rza  Jar zyn y, bur mis trz a Pra gi-
je st  au to rk¹ powieœc i „Trz ec i naiwny Po³udnie S³awomira Potapowicza, pedagoga 
cz ³owiek” ,  zos ta ³a  nominowana  do  £ukasza £ugowskiego, ornitologa Andrzeja 
organi zow ane go p rze z SU PER  Exp res s Kruszewicza, aktora Krzysztofa Majchrzaka, 
warszawskiego plebiscytu „Komu Skrzyd³a, siatkarki Ma³gorzaty Glinki, kierownika 
komu Rogi”. Wœród dziesiêciu nominowanych kliniki Kardiochirurgii Centrum Zdrowia 
do Anielskich Skrzyde³ za zas³ugi dla stolicy Dz iecka Bohdana Maruszewsk iego  i 

stra¿nika miejskiego 
Krzysztofa Fliska. 
Byæ mo¿e Anielskie Skrzyd³a pomog¹ w koñcu 
Magdzie 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 
SUPER EXPRESS. 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 nienaturalnie wyró¿nia siê spoœród 
innych, zamiast potulnie stan¹æ w szarym szeregu i nie 
psuæ innym komfortowego poczucia, ¿e najlepsza, 
najbardziej demokratyczna jest zasada powszechnej 
równoœci wszystkich i wszystkiego. 

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 cudem znalaz³a hojnych 
sponsorów. 

Redakcja MM

K U L T U R A

K³opotliwy talent mszczonowskiej gimnazjalistki 

Czy pomog¹ jej Anielskie Skrzyd³a?

Foto:
Super Expres

BS
BANK SPÓ£DZIELCZY W BIA£EJ RAWSKIEJ

UL. ZJEDNOCZENIA 10   96-230 BIA£A RAWSKA
tel. ( 046) 815-86-21

UWAGA ROLNICY !

Od 1 maja 2004 roku polscy rolnicy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o uzyskanie
                   dop³at bezpoœrednich do produkcji rolnej.

            Warunki niezbêdne do uzyskania dop³at bezpoœrednich:
          - posiadanie lub prawne u¿ytkowanie 1 ha u¿ytków rolnych
          - z³o¿enie stosownego wniosku do ARiMR
          -posiadanie rachunku bie¿¹cego w banku

     Dop³aty bezpoœrednie w Polsce otrzyma ka¿dy rolnik, który spe³ni
                          wszystkie z podanych wy¿ej warunków.

Proponujemy Pañstwu otwarcie rachunku dla rolników
Aby otworzyæ rachunek potrzebujesz tylko:

- dowód osobisty
- nakaz p³atniczy
- numer NIP

Op³aty:
- za otwarcie rachunku - bez op³at
- za prowadzenie rachunku - bez op³at

- oprocentowanie 1%

Zapraszamy do naszych placówek:

Rawa Mazowiecka
Al.Konstytucji 3 maja 9a

tel. (0-46) 814-48-90

Rawa Mazowiecka
ul.Jerozolimska 14
tel, (0-46) 815-15-41

Ciel¹dz
tel (0-46) 815-31-47

B³êdów
ul.D³uga 5

tel. (0-48) 668-00-17

Kowiesy
tel. (0-46) 831-70-87

Mszczonów
ul.Dworcowa 1

tel. (0-46) 857-22-31

Nowe Miasto n/Pilic¹
ul.Warszawska 20

tel. (0-48) 674-12-57

Regnów
tel. (0-46) 813-16-26

Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskej
TWOIM PARTNEREM WE WSPÓ£CZESNEJ EUROPIE.
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STRA¯
U PAPIE¯A

We wrzeœniu ubieg³ego roku mszczonowska orkiestra OSP uczestniczy³a w 
pielgrzymce do Rzymu z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana Paw³a II. 
Materia³ dotycz¹cy pielgrzymki publikowaliœmy w numerze 8/2003, 
jednak dopiero teraz z Watykanu nades³ano zdjêcia przedstawiaj¹ce Ojca 
Œwiêtego w otoczeniu naszych stra¿aków.  Fotografie publikujemy z 
prawdziwa dum¹ ze wzglêdu na ich wyj¹tkow¹ wartoœæ. Spotkanie z 
Papie¿em to najwa¿niejsze wydarzenie w przesz³o stuletniej historii 
mszczonowskiej OSP.
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MAZOWIECKI FUNDUSZ PORÊCZEÑ 
Regulamin Funduszu, formularze wniosków o udzielenie porêczenia KREDYTOWYCH - ROZPOCZ¥£ SWOJ¥ oraz wszystkie szczegó³owe informacje na temat Funduszu s¹ dostêpne  w 

DZIA£ALNOŒÆ Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

W 2003r. swoj¹ dzia³alnoœæ rozpocz¹³ Mazowiecki Fundusz Porêczeñ FUNDUSZE STRUKTURALNE DLA ROLNIKÓW I 
Kredytowych Sp. z o. o., Którego celem jest realizacja zadañ publicznych PRZEDSIÊBIORCÓW  NA LATA 2004 - 2006nale¿¹cych do jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie 
przeciwdzia³ania bezrobociu, aktywizacji rynku pracy, wspierania 

Po bli¿sze informacje dotycz¹ce funduszy strukturalnych zapraszamy dzia³alnoœci gospodarczej, podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony 
doœrodowiska naturalnego w szczególnoœci udzielanie porêczeñ prawa 

Oœrodka Informacji Europejskiejcywilnego zabezpieczaj¹cego zwrot kredytów i po¿yczek udzielanych dla 
(Gminne Centrum Informacji)ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Pomoc udzielana przez Fundusz ma³ym 
----------------------------------------i œrednim przedsiêbiorcom (MSP) na terenie województwa mazowieckiego, 

polega zatem na u³atwieniu dostêpu do finansowania d³u¿nego w drodze 
Polskê dzieli ju¿ tylko kilka tygodni od w³¹czenia siê w struktury Unii udzielania porêczeñ zaci¹ganych przez MSP kredytów i po¿yczek.

Europejskiej. Wielu z nas patrzy w przysz³oœæ z niepokojem. Obawiamy siê, Niezwykle wa¿ny wydaje siê równie¿ fakt, ¿e po przyst¹pieniu do UE, 
¿e nie podo³amy unijnym wymogom w wielu dziedzinach naszego ¿ycia. W ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa bêd¹ mog³y otrzymaæ wsparcie finansowe w 
du¿ej mierze jednak od nas samych zale¿y, czy wykorzystamy to, co Unia ma ramach Funduszy Strukturalnych, a najczêœciej wykorzystywanym 
do zaoferowania. Z pewnoœci¹, jeœli biernie przyjmiemy zmieniaj¹c¹ siê wsparciem bêdzie dotacja inwestycyjna, pokrywaj¹ca do 25% kosztów 
rzeczywistoœæ niewiele zyskamy, mog¹ nam nawet groziæ straty. Unia przedsiêwziêcia inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiêbiorstwo. 
Europejska to szansa dla aktywnych, a instrumentem w ich rêkach do Warunkiem otrzymania dotacji inwestycyjnej bêdzie zapewnienie przez 
osi¹gniêcia sukcesu mog¹ staæ siê Fundusze Strukturalne (FS). Europejski przedsiêbiorstwo finansowania pozosta³ej czêœci inwestycji. Finansowanie to 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Spo³eczny oraz pochodziæ bêdzie przewa¿nie z kredytów i po¿yczek.
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej to Ÿród³a, z których Je¿eli natychmiast nie poprawi siê dostêp MSP do zewnêtrznych Ÿróde³ 
powinniœmy nauczyæ siê czerpaæ pe³nymi garœciami.finansowania to przedsiêbiorstwa nie bêd¹ w stanie przedstawiæ 

wystarczaj¹cej liczby projektów z w³aœciwym monta¿em finansowym. Dla kogo Fundusze Strukturalne?
Istnieje realne niebezpieczeñstwo, ¿e dostêpne œrodki UE na wsparcie Bezpoœrednio lub poœrednio mo¿e z nich skorzystaæ ka¿dy obywatel, nie 

MSP nie zostan¹ w pe³ni wykorzystane przez polskie przedsiêbiorstwa, co oznacza to jednak, ¿e musi. Jak ka¿da pomoc unijna tak i FS s¹ dla tych, którzy 
oznacza³oby koniecznoœæ ich zwrotu do bud¿etu UE. Wed³ug danych po nie siêgn¹. Bezpoœrednio dostan¹ je m.in. jednostki samorz¹du 
statystycznych MSP stanowi¹ 99.8% wszystkich zarejestrowanych terytorialnego, organizacje pozarz¹dowe czy urzêdy pracy, ale przede 
przedsiêbiorstw w ca³ej gospodarce. wszystkim przedsiêbiorcy i rolnicy. Pieni¹dze dla jednostek samorz¹dowych 

G³ównym problemem limituj¹cym dostêp do kredytów bankowych maj¹ pos³u¿yæ rozwojowi lokalnemu i mog¹ zostaæ wydatkowane, np. na 
jest szczególnie dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ brak informatyzacjê, promocjê i rozwój kszta³cenia, tworzenie korzystnych 
historii kredytowej oraz wiarygodnoœci kredytowej wynikaj¹cej z braku warunków dla rozwoju firm lub na modernizacjê i rozwój lokalnej 
zabezpieczenia kredytu. Dla ma³ych firm barier¹ jest równie¿ z³o¿onoœæ infrastruktury, a wtedy wymierne korzyœci odczuj¹ mieszkañcy. Pieni¹dze, 
wniosków kredytowych oraz stosowanie uproszczonych form prowadzenia które trafi¹ do urzêdów pracy ostatecznie skierowane zostan¹ do 
ksiêgowoœci co utrudnia bankom stosowanie standardowych metod oceny absolwentów czy osób d³ugotrwale bezrobotnych w postaci subsydiowania 
zdolnoœci kredytowej i podra¿a kredyty. dla nich miejsc pracy.

Aby przeciwdzia³aæ zagro¿eniu niezbêdna jest budowa sprawnego Co z przedsiêbiorcami i rolnikami?
systemu instytucji finansowych, oferuj¹cych MSP dostêp do finansowania na Ci, którym uda³o siê otrzymaæ dotacjê w ramach programu Phare lub 
warunkach uwzglêdniaj¹cych specyfikê tego sektora. Najkorzystniej i SAPARD ju¿ wiedz¹, na jakie dzia³ania mo¿na uzyskaæ unijn¹ pomoc, bo te¿ 
najszybciej mo¿na go zbudowaæ na istniej¹cych rozwi¹zaniach prawnych i te programy mia³y nauczyæ nas jak w przysz³oœci siêgaæ po Fundusze 
instytucjonalnych. Strukturalne. Te z pozoru trudne do zdobycia pieni¹dze s¹ do wziêcia od 

Obecnie w ró¿nych regionach naszego kraju podejmowane s¹ dzia³ania, pierwszego maja 2004r. Od czego zacz¹æ? Na pocz¹tek trzeba zastanowiæ siê, 
maj¹ce na celu tworzenie funduszy porêczeniowych. co chcemy zrobiæ w naszym przedsiêbiorstwie lub gospodarstwie. Kolejnym 

Ich inicjatorami s¹ samorz¹dy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Nasze krokiem niech bêdzie przelanie na papier pomys³ów i próba ich 
województwo przewidzia³o tworzenie funduszu porêczeñ kredytowych w szczegó³owego opisania. Na tym etapie warto skonfrontowaæ cele naszego 
strategii rozwoju regionalnego. Kapita³ Mazowieckiego Funduszu Porêczeñ przedsiêwziêcia z celami programu, w ramach którego bêdziemy staraæ siê o 
Kredytowych wynosi aktualnie ponad 3,5 mln. z³, i ca³y czas bêdzie dotacjê. Czêsto o tym zapominamy, a w³aœnie ten element mo¿e okazaæ siê 
podwy¿szany. jednym z kluczowych w drodze do skutecznego wnioskowania o pomoc. 

Gmina Mszczonów jako udzia³owiec Funduszu jest traktowana Nastêpnie zabieramy siê za finansow¹ stronê przedsiêwziêcia. Tu wa¿ne jest 
preferencyjnie, wobec czego op³ata sta³a z tytu³u rozpatrzenia wniosku by skrupulatnie skalkulowaæ wszystkie koszty. A kiedy nasze przedsiêwziêcie 
oraz prowizja p³acona jednorazowo z tytu³u udzielonego porêczenia s¹ bêdzie precyzyjnie zaplanowane, napisanie wniosku, a w³aœciwie 
ni¿sze dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ b¹dŸ maj¹cych tylko siedzibê wype³nienie odpowiedniego formularza i z³o¿enie go w wyznaczonym 
firmy na terenie naszej gminy. terminie, nie powinno sprawiæ wiêkszego k³opotu. Co zrobiæ, jeœli nie mamy 

---------------------------------------- pomys³u jak rozwijaæ nasz¹ dzia³alnoœæ?
*Czêœæ informacji zaczerpniêto ze strony www.mfpk.mazovia.pl Wtedy z pomoc¹ mog¹ nam przyjœæ specjaliœci i na ten cel równie¿ 

AKTUALNOŒCI GMINNEGO 
CENTRUM INFORMACJI

W MSZCZONOWIE
Ul. ¯yrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 

Tel. / fax: (046) 857-11-99,
e-mail: gci@mszczonow.pl
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mo¿emy staraæ siê o unijne wsparcie. Zazwyczaj jest ono procentowo wy¿e 
od wsparcia inwestycyjnego.

A teraz trochê konkretów, czyli na jakie dzia³ania mo¿na staraæ siê o 
pomoc unijn¹.

Fundusze dla przedsiêbiorców:
- do 100% kosztów zwi¹zanych z dostosowaniem firm do dostêpu do 

informacji i us³ug publicznych on-line,

- 50% wydatków na szeroko pojête doradztwo maj¹ce na celu rozwój i 
podniesienie konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,

- 50% wydatków na wsparcie unowoczeœniania firm (wdra¿anie nowych 
technologii),

- do 50% dofinansowania na inwestycje zwi¹zane z przetwórstwem i 
marketingiem artyku³ów rolnych,

- do 40-50% wsparcia na inwestycje w zakresie dostosowywania 
przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska.

Fundusze dla rolników:
- 50 do 65% na inwestycje w gospodarstwach rolnych,

- 50% na ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa w 
celu zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub alternatywnych Ÿróde³ 
dochodów,

- 100% na u³atwienie startu m³odym rolnikom.
Ponadto z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 

pochodziæ bêd¹ œrodki na dop³aty bezpoœrednie, renty strukturalne, wsparcie 
gospodarstw niskotowarowych czy wsparcie gospodarstw po³o¿onych na 
terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e fundusze unijne z regu³y dostêpne s¹ w formie 
refundacji, a to oznacza, w przypadku braku w³asnych œrodków, koniecznoœæ 
posi³kowania siê kredytami.

Szczegó³owe wytyczne dla wnioskodawców bêdzie mo¿na znaleŸæ w 
dokumentach Sektorowego Programu Operacyjnego dopracowywanych 
obecnie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokumenty, którymi powinni 
zainteresowaæ siê przedsiêbiorcy i rolnicy to:

- Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw

- Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ̄ ywnoœciowego oraz Rozwój 
Obszarów Wiejskich

- Rozwój Zasobów Ludzkich.
Aktualna treœæ dokumentów dostêpna jest na:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.parp.gov.pl/regionalny2
www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1063
Tych, którzy nadal obawiaj¹ siê g¹szczu formalnoœci zwi¹zanych z 

przygotowaniem projektu pragnê przekonaæ, ¿e s¹ one do pokonania. 
Najlepiej powinien o tym œwiadczyæ fakt prawie ca³kowitego wykorzystania, 
pomimo pocz¹tkowych trudnoœci, przedakcesyjnych funduszy Phare 2000 
SSG i Phare 2001 SSG oraz SAPARD-u. I teraz to my powinniœmy czekaæ na 
Uniê z gotowymi nowymi projektami, a nie Unia na nas.

MASZ POMYS£ - SKORZYSTAJ Z AKTUALNIE 
DOSTÊPNYCH FUNDUSZY

Po bli¿sze informacje dotycz¹ce funduszy zapraszamy
do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

Wnioski i stosowne dokumenty nale¿y sk³adaæ w terminach: od 15 
stycznia do 15 marca 2004 i od 15 lipca do 15 wrzeœnia 2004

----------------------------------------

Rusza program PFRON-u dla niepe³nosprawnych 
'Pegaz'

W ramach tego programu mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na komputer z 
oprzyrz¹dowaniem dla osób z dysfunkcj¹ koñczyn górnych oraz na osprzêt do 
samochodu i wózek elektryczny dla osób z dysfunkcj¹ koñczyn dolnych.

Wnioski mo¿na sk³adaæ od 1 do 31 marca
Szczegó³owe informacje na temat warunków uczestnictwa w programie: 

www.niepelnosprawni.info 
Czytaj tak¿e: www.pfron.org.pl
----------------------------------------

Fundacja Grete Mikaelsen wspiera dzia³alnoœæ 
spo³eczn¹ w Polsce

Do 1 maja 2004 organizacje pozarz¹dowe prowadz¹ce dzia³alnoœæ 
spo³eczn¹ mog¹ sk³adaæ wnioski o dotacje do nowo powo³anej Fundacji 
Prywatnej Pomocy Duñskiej dla Bezdomnych Rodzin w Polsce Grete 
Mikaelsen.

Para ambasadorska Laurids i Grete Mikaelsen powo³ali fundacjê opart¹ 
na prywatnej duñskiej pomocy dla rodzin bezdomnych w Polsce. Fundacja 
pragnie równie¿ wspieraæ inne prywatne inicjatywy spo³eczne i pomagaæ 
organizacjom w Polsce zajmuj¹cym siê osobami niepe³nosprawnymi, 
chorymi psychicznie, dzieæmi potrzebuj¹cymi pomocy oraz ludŸmi, którym 
grozi wyrzucenie na margines spo³eczeñstwa.

W 2004 roku Fundacja zamierza wspieraæ jeden du¿y projekt w Polsce. Ma 
nadziejê, ¿e uda siê jej równie¿ pomóc 10 - 15 organizacjom pozarz¹dowym i 
przyznaæ im dotacje w wysokoœci 5 - 20 tys. z³.

Szczegó³owe informacje: Fundacja Prywatnej Pomocy Duñskiej dla 
Bezdomnych Rodzin w Polsce Grete Mikaelsen 
Adres: c/o Peter Nielsen & Partners Law Office, ul. Langiewicza 15, 02-
071 Warszawa, 
e-mail: grete.mikaelsen.foundation@tnh.dk,

Osoba do kontaktu: Jadwiga Czarnecka, Wiceprezes Fundacji

-----------------------------------------

e-Vita: Wieœ Aktywna
Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoœci, Fundacja Wspomagania Wsi 

oraz Fundacja Cisco uruchamiaj¹ wspólny program pod nazw¹ „Wieœ 
Aktywna”. Budowanie Spo³eczeñstwa Informacyjnego (e-VITA). Jego 
zadaniem bêdzie wspieranie budowy nowoczesnego spo³eczeñstwa 
informacyjnego (e-society) na terenach wiejskich w Polsce. Realizacja 
programu bêdzie odbywa³a siê poprzez zaprojektowanie i wdro¿enie 
programu edukacyjnego oraz projektów pilota¿owych.

W ramach programu zrealizowane zostan¹ dzia³ania w zakresie:
· Edukacji,
· Systemu wsparcia,
· Wdro¿enia modelowych projektów. 
Termin nadsy³ania wniosków mija 12 marca 2004r.
Fundacja Wspomagania Wsi 

Adres: ul. Bellotiego 1, 01-022 Warszawa,
tel: (22) 636-25-70 do 75, fax: (22) 636-62-70, Fundusz Pierwszy Krok - nowa edycja 2004

e-mail: fww@fww.org.pl, www.fww.org.pl Fundusz "Pierwszy krok" utworzony zosta³ na mocy porozumienia 
zawartego pomiêdzy Fundacj¹ Sue Ryder oraz Stowarzyszeniem Przyjació³ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Integracji. Celem Funduszu jest u³atwienie "pierwszego kroku" w 
samodzielne ¿ycie osobom niepe³nosprawnym.  Aktywna Wiosna

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae ju¿ po raz drugi zachêca grupy 
W ramach Funduszu mo¿na bêdzie siê ubiegaæ o dofinansowanie m.in. wolontariuszy z ca³ej Polski do wiosennej aktywnoœci.

zakupu sprzêtu komputerowego, oprogramowania, szkolenia lub kursu, · Macie ciekawy pomys³ na projekt promuj¹cy aktywnoœæ 
zakupu sprzêtu rehabilitacyjnego, specjalistycznego oprzyrz¹dowania, m³odzie¿y? 
dostosowania mieszkania lub likwidacji barier architektonicznych. · Tworzycie grupê (min. 3 osób) i chcecie swoim pomys³em 

Wzory dokumentów potrzebnych do sk³adania Wniosku bêd¹ dostêpne na zainteresowaæ innych? 
portalu www.niepelnosprawni.info odpowiednio od 1 stycznia i od 1 lipca w 

· Potrzebujecie zastrzyku gotówki, który pomo¿e Wam w 
ka¿dej edycji.

zdobywaniu dalszych œrodków? 



GMINNE  CENTRUM  

INFORMACJI

96-320 Mszczonów, ul. ¯yrardowska 4, 
tel.fax: (0-46) 857 11 99, e-mail: gci@mszczonow.pl

Szkolenie z zakresu

HACCP
Hazard Analysis Critical 

Control Points

Najwa¿niejszy certyfikat potrzebny 
polskim firmom bran¿y spo¿ywczej po 

przyst¹pieniu Polski do Unii.

------------------------------------------------------------

1 stycznia 2004 r. moc prawn¹ uzyska³y normy 
zaakceptowane przez kraje cz³onkowskie UE. 

Dla œrednich i du¿ych firm dzia³aj¹cych w 
przemyœle spo¿ywczym posiadanie certyfikatu 
HACCP  stanie siê obowi¹zkiem, tak jak dla 

firm pragn¹cych sprzedawaæ ¿ywnoœæ na rynku 
UE.

Prowadzisz piekarniê, ma³¹ gastronomiê, sklep 
spo¿ywczy, wytwórniê ¿ywnoœci lub 
zapewniasz us³ugi z zakresu ¿ywienia 

zbiorowego?

Chcesz wiedzieæ co zmieni siê w polskim 
prawie po wst¹pieniu do UE?

Chcesz wiedzieæ czym jest HACCP?
Chcesz wiedzieæ czy i ty musisz uzyskaæ 

certyfikat HACCP?
Chcesz wiedzieæ jak uzyskaæ certyfikat 

HACCP?

------------------------------------------------------------

Wszystkiego tego dowiesz siê na 
naszym szkoleniu!

Bli¿sze informacje w 
------------------------------------------------------------

Gminnym Centrum Informacji
------------------------------------------------------------
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ZG£OŒCIE SWÓJ PROJEKT NA KONKURS DOTACJI "AKTYWNA WIOSNA”.
Najciekawsze pomys³y zostan¹ nagrodzone dotacjami w maks. wysokoœci 10 tys. z³.
Czas przysy³ania zg³oszeñ up³ywa Pierwszego Dnia Wiosny (w tym roku, ze wzglêdu 

na niedzielê - 22 marca 2004). Decyduje data stempla pocztowego.
Formularz wniosku oraz szczegó³owe informacje na stronie www.jsprobono.pl 

----------------------------------------

IV edycja Programu 'Dobre pomys³y'
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y wraz z Fundacj¹ J&Pro Bono Poloniae og³osi³a 1 

marca 2004 IV edycjê programu 'Dobre pomys³y'. Program jest skierowany do m³odzie¿y 
z województwa mazowieckiego, dzia³aj¹cej na rzecz swojego œrodowiska lokalnego 
(rówieœników, m³odszych dzieci, ludzi starszych, niepe³nosprawnych, s¹siadów).

Termin nadsy³ania wniosków up³ywa 15 kwietnia 2004r.
M³odzi ludzie (w wieku 16 - 22 lata) mog¹ otrzymaæ dotacjê w kwocie
od 2 000 z³ do 5 000 z³ na realizacjê swoich pomys³ów

Adres:
Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y
ul. Jasna 22
00-950 Warszawa
z dopiskiem „dobre pomys³y 4”
Dodatkowe informacje: (022) 826 44 73 lub 74 lub w.ronatowicz@pcyf.org
Fundacja nie przyjmuje wniosków nades³anych poczt¹ elektroniczn¹ i faksem. 

----------------------------------------

Dotacje 'Promocja wzrostu zatrudnienia wœród m³odzie¿y'
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci przyjmuje wnioski osób prawnych 

niedzia³aj¹cych dla osi¹gniêcia zysku na dotacje w ramach programu Phare 2002 
Spójnoœæ Spo³eczno-Gospodarcza 'Promocja wzrostu zatrudnienia wœród m³odzie¿y'. 
Najbli¿szy termin up³ywa 23 lutego 2004, kolejne 16 kwietnia 2004, 17 czerwca 2004, 9 
sierpnia 2004 i 28 wrzeœnia 2004.

Celem programu jest zwiêkszenie szans m³odych ludzi, którzy nie ukoñczyli 26 roku 
¿ycia na znalezienie zatrudnienia, poprzez: 

1. opracowanie we wspó³pracy z doradc¹ zawodowym indywidualnych planów 
(IPD) dzia³ania dla uczestników projektu,

2. realizacjê opracowanych IPD w tym m.in.: szkolenia zawodowe, szkolenia w 
zakresie metod poszukiwania pracy, szkolenia dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹,

3. œwiadczenie poradnictwa i doradztwa zawodowego,
4. organizacjê sta¿y zawodowych.
Bud¿et funduszu dotacji (Phare 2002 RZL) wynosi 5,4 mln euro.

Kwota minimalna to 20 000 euro, kwota maksymalna: 100 000 euro.

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w wytycznych dla wnioskodawców (do 
pobrania ze strony www.parp.gov.pl/dotacjephare17.html).

----------------------------------------

Konkurs grantowy 'Bieda i Œrodowisko Naturalne' 
Fundacja Wspomagania Wsi, Program Ma³ych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank 

Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych og³aszaj¹ konkurs grantowy realizowany we 
wsiach i miasteczkach do 6 000 mieszkañców 'Bieda i Œrodowisko Naturalne'.

Udzia³ w konkursie polega na zg³oszeniu projektu, którego celem bêdzie racjonalna 
ochrona i wykorzystanie zasobów œrodowiska naturalnego zgodnie z zasadami 
zrównowa¿onego rozwoju do ograniczania biedy oraz zwalczania przyczyn ubóstwa (w 
tym bezrobocia), a tak¿e przeciwdzia³ania pog³êbianiu siê biernoœci i bezradnoœci wobec 
trudnych sytuacji ¿yciowych mieszkañców.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe: stowarzyszenia, 
towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuñczo-
wychowawcze, komitety spo³eczne, kluby pracy, organizacje m³odzie¿owe, œwietlice 
wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a tak¿e so³ectwa, rady so³eckie, 
parafie, ochotnicza stra¿ po¿arna, ko³a gospodyñ wiejskich, i inne organizacje, które 
wyka¿¹ we wniosku, ¿e potrafi¹ osi¹gn¹æ cel konkursu.

Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ po 31 lipca 2004 i nie powinna trwaæ 
d³u¿ej ni¿ 18 miesiêcy. Maksymalna kwota, o któr¹ mo¿na siê ubiegaæ wynosi 10 tysiêcy 
z³otych, minimalna 3 tysi¹ce z³otych.

Dodatkowych informacji udziela Monika S³otwiñska-£ychota pod numerem:
(22) 636 25 70 - 75 lub adresem e-mail: mslotwinska@fww.org.pl.

----------------------------------------
* Informacje o aktualnych funduszach zaczerpniêto ze strony www.ngo.pl
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· z³o¿yæ wniosek o dop³atê na formularzu udostêpnionym przez 
ARiMR, 
· posiadaæ dzia³ki rolne o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 
jeden hektar, 
· rejestrowaæ wszelkie zmiany dotycz¹ce upraw i stanu pog³owia 
zwierz¹t (urodzenie, padniêcie , kupno, sprzeda¿) zg³aszaj¹ce je do 
odpowiedniego urzêdu celem wpisania ich do bazy 

Zintegrowany System Zarz¹dzania i Kontroli (ZSZiK) jest Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli, 
instrumentem s³u¿¹cym do realizowania celów Wspólnej Polityki · posiadaæ rachunek bankowy. 
Rolnej. Zosta³ on ustanowiony dla wyrównania dochodowoœci W Polsce bêdzie obowi¹zywa³ system dop³at obszarowych. 
gospodarstw rolniczych w stosunku do gospodarstw Oznacza to, ¿e rolnicy otrzymaj¹ dop³aty, których wysokoœæ bêdzie 
pozarolniczych. zale¿eæ od powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie. 
  Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania i Kontroli 

U¿ytkownik chc¹c otrzymaæ dop³aty obszarowe, musi z³o¿yæ umo¿liwi po przyst¹pieniu Polski do Unii stosowanie dop³at 
odpowiednie wnioski w Biurze Powiatowym Agencji bezpoœrednich wed³ug standardów i prawodawstwa Unii 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiœcie lub wys³aæ je Europejskiej. 
poczt¹. Druki wniosków s¹ dostêpne w Biurze Powiatowym 

  Wnioski o dop³aty bêd¹ wprowadzane do Zintegrowanego ARiMR oraz w Urzêdzie Gminy w Mszczonowie.
Systemu Zarz¹dzania i Kontroli. Jest to jeden z warunków 
uzyskania dop³aty. Brak systemu uniemo¿liwi³by stosowanie tych Prawo do dop³at maj¹ u¿ytkownicy gruntów (w³aœciciele, 
dop³at. Po przyst¹pieniu Polski do unii œrodki na dop³aty dzier¿awcy oraz osoby u¿ytkuj¹ce grunty z innych tytu³ów 
adresowane do rolników pochodziæ bêd¹ z funduszy Unii prawnych), którzy powinni z³o¿yæ jak najszybciej Wniosek o wpis 
Europejskiej oraz czêœciowo mog¹ pochodziæ z bud¿etu do ewidencji producentów. Nale¿y go z³o¿yæ najpóŸniej na 21 dni 
krajowego. przed z³o¿eniem Wniosku o przyznanie p³atnoœci obszarowych. 

Celem z³o¿enia Wniosku o wpis do ewidencji producentów jest Dop³aty bezpoœrednie obejmuj¹: 
zarejestrowanie producentów rolnych i nadanie im 9 cyfrowego, 

1. jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹, niepowtarzalnego w skali kraju numeru identyfikacyjnego. 
2. p³atnoœci uzupe³niaj¹ce do powierzchni uprawy: Nadanie tego numeru uprawnia producenta rolnego do wyst¹pienia 
o chmielu, z Wnioskiem o przyznanie p³atnoœci obszarowych w terminie od 
o tytoniu, 15.04.2004r. do 15.06.2004r.
o ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na 
skrobiê, Sebastian Sajak
o innych roœlin Biuro Powiatowe ARiMR

w ¯yrardowie
Rolnik korzystaj¹cy z dop³at powinien: 

DOP£ATY 
BEZPOŒREDNIE

podopiecznych trenerów Marcina Melona i Micha³a 
Szymañskiego. Szkoleniowcy pomimo nienajlepszej koñcowej 
lokaty swych dziewcz¹t byli jednak zadowoleni z ich wystêpu. 
Gra mszczonowianek jest jeszcze nierówna i czasami nazbyt 

W pierwszym turnieju rozegranym przed chaotyczna, ale nie brak im co najistotniejsze ambicji oraz 
mszcznowsk¹ publicznoœci¹ siatkarki z klasy sportowej talentu. Lepsze wyniki przychodziæ powinny wraz z 
miejscowego gimnazjum zajê³y czwarte miejsce. boiskowym obyciem. Czym wiêcej zaliczonych zawodów, 
Walentynkowy Turniej Pi³ki Siatkowej M³odziczek (roczniki turniejów i spotkañ ligowych tym gra mszczonowskich 
`90, `91) by³ prawdziwym sprawdzianem umiejêtnoœci 

Siatkarskie Walentynki 



A K T U A L N O Œ C IS P O R T

str. 18                                            Merkuriusz Mszczonowski 3/2004

m³odziczek z pewnoœci¹ bêdzie siê gimnazjum Micha³ Szymañski. zawodniczek turnieju znalaz³y siê: 
poprawiaæ. Dzisiejszy zespó³ potrafi W turnieju zmierzy³o siê ze sob¹ Natalia Rojek (Pionki), Ola Zmitrowicz 
dobrze zaprezentowaæ siê w walce z piêæ dru¿yn: EKS SKRA Be³chatów, (UKS JEDYNKA Kozienice), Katarzyna 
wymagaj¹cym przeciwnikiem, zaœ tam Gimnazjum Pionki, UKS JEDYNKA Pniewska (Mszczonowianka), Agata 
gdzie jest potencjalnym faworytem czyni Kozienice, KS Atena Warszawa i KS Filipowicz (Atena Warszawa) i Edyta 
b³êdy i nie wykorzystuje swej przewagi. Mszczonowianka. Z tej grupy najlepsze Ko ³o dz ie jc zy k (S kr a Be ³c ha tó w) . 

Wa l e n t y n k o w y  T u r n i e j  okaza³y siê reprezentantki Be³chatowa, Wyni ki  po sz cz eg ól ny ch  sp ot ka ñ 
zo rgan iz ow an y pr ze z Gi mn az ju m nieco gorzej od nich wypad³y siatkarki z zamieszczamy poni¿ej. 
P u b l i c z n e  i m .  J a n a  A d a m a  Pionek, trzecie miejsce wywalczy³y Wa l e n t y n k o w y  Tu r n i e j  
M a k l a k i e w i c z a ,  O S I R  i  dz ie wc zê ta  z K oz ie ni c,  cz wa rt e sponsorowa³a firma BETRONIKA ze 
Mszczonowiankê otworzy³a dyrektor mszczonwianki, a na pi¹tej, zamykaj¹cej Zbiro¿y.
gimnazjum Anna Rusinowska. Wraz z tabelê, pozycji uplasowa³a siê Atena /Pio/
ni¹ w ceremonii otwarcia uczestniczy³ Warszawa. 
tak¿e trener siatkówki i nauczyciel W  g r u p i e  n a j l e p s z y c h  Wyniki poszczególnych spotkañ 

(turniej by³ rozgrywany systemem 
„ka¿dy z ka¿dym”).
2:1- KS MSZCZONOWIANKA- 
ATENA WARSZAWA
0:2- UKS JEDYNKA KOZIENICE- 
GIMNAZJUM PIONKI
0:2- ATENA WARSZAWA- EKS SKRA 
BE£CHATÓW
0:2- KS MSZCZONOWIANKA- 
GIMNAZJUM PIONKI
0:2- UKS JEDYNKA KOZIENICE- 
EKS SKRA BE£CHATÓW
0 : 2 -  AT E N A  WA R S Z A WA -  
GIMNAZJUM PIONKI
0:2- KS MSZCZONOWIANKA - UKS 
JEDYNKA KOZIENICE
0:2- GIMNAZJUM PIONKI- EKS 
SKRA BE£CHATÓW
0:2- ATENA WARSZAWA- UKS 
JEDYNKA KOZIENICE
0:2- KS MSZCZONOWIANKA -EKS 
SKRA BE£CHATÓW

Koñcowe miejsce zajête w turnieju:
1.EKS SKRA BE£CHATÓW
2.GIMNAZJUM PIONKI 
3.UKS JEDYNKA KOZIENICE 
4.KS MSZCZONOWIANKA 
5.KS ATENA WARSZAWA 

Od lewej stoj¹: dyrektor Gimnazjum Publicznego w Mszczonowie Anna Rusinowska, 
trener Micha³ Szymañski, Aleksandra Todoroviæ, Katarzyna Pniewska, Iwona 

Makowska, Anna Chy³a, Klaudia Danielik (z przodu) Patrycja G³owacka (z ty³u), 
Aleksandra Rutkowska, Marcin Melon (trener), 

Od lewej w dolnym rzêdzie: Katarzyna Majewska, Dorota Witczak, Magdalena Siwirska. 
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2.Angelika Strojczyk (Osuchów)
3.Monika Kustosz (Osuchów)

Grupa m³odzików 
W sobotê 21 lutego w hali sportowej mszczonowskiego 1.£ukasz Karwat (Mszczonów)

OSIR-u odby³ siê III turniej rozgrywany w ramach Grand Prix 2.Aleksander Zygier (Mszczonów)
Mszczonowa w kategoriach m³odzik i kadet. W zawodach 3.Artur Lewandowski (Jaktorów)
uczestniczy³ 24 zawodników i zawodniczek ze szkó³ podstawowych 
i gimnazjów z - Mszczonowa, ̄ yrardowa, Jaktorowa i Osuchowa. 

Turniej  potwierdzi ³  prymat faworyzowanych Grupa kadetek 
zawodników, którzy prowadzili do tej pory w klasyfikacji ogólnej. 1.Magdalena Kurzyp (Mszczonów)
Zwyciêstwa w swych kategoriach i utrzymanie prowadzenia w 2.Marta Bajkowska (Mszczonów)
klasyfikacji ogólnej zapewnili sobie: kadetka Magdalena Kurzyp z 
Mszczonowa, kadetów Micha³ Odolczyk z ̄ yrardowa i m³odziczka 
Anna Ro¿ewicz z Mszczonowa. Aleksander Zygier z Mszczonowa, Grupa kadetów
który by³ faworytem w grupie m³odzików przegra³ wprawdzie ze 1.Micha³ Odolczyk (¯yrardów)
swym koleg¹ z mszczonowskiej sekcji £ukaszem Karwatem, ale 2.Marcin D¹browski (Mszczonów)
mimo pora¿ki i tak uda³o mu siê utrzymaæ prowadzenie w 3.Jakub Zygier (Mszczonów)
klasyfikacji ogólnej. 

 Listê zwyciêzców III turnieju Grand Prix z ka¿dej grupy 
wiekowej podajemy poni¿ej. 

Prowadz¹cy zawody Ryszard Stusiñski podkreœla³ wysoki 
poziom gry m³odych tenisistów i ich zaanga¿owanie w sportowe 
zmagania. Jego zdaniem m³odzi zawodnicy z mszczonowskiej 
sekcji tenisa sto³owego wci¹¿ rozwijaj¹ swe umiejêtnoœci, co dobrze 
wró¿y ich przysz³ej sportowej karierze. 

M.L.

Wyniki III turnieju rozgrywanego w ramach Grand Prix 
Mszczonowa:

Grupa m³odziczek 
1.Nina Ro¿ewicz (Mszczonów)

Faworyci nie zawiedli 

BEA
Zak³ad Fotograficzny
oraz Videofilmowanie
Beata Ko³odziejczyk - 

fotograf
96-320 Mszczonów
ul. Dworcowa 20

tel. 046 / 857 1996

 

Zapraszamy do 
Czynne: 

00 00Kwiaciarni pn - pt  8 - 18
00 00 poczekalnia PKS sobota 8 - 19

00 00niedziela 8 - 17
! bukiety 

okolicznoœciowe
Zamówienia telefoniczne

! wi¹zanki
tel. 857 22-11

! wieñce
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W sobotê 28 lutego w hali sportowej mszczonowskiego Marta Bajkowska (tak¿e Mszczonów). 
OSIR-u odby³ siê II turniej rozgrywany w ramach Grand Prix Turniej prowadzi³ instruktor tenisa sto³owego Ryszard 
Mszczonowa Open. W zawodach uczestniczyli zawodnicy i Stusiñski. Jego zdaniem dalsze zmagania tenisistów mog¹ 
za wo dn ic zk i z Ms zc zo no wa , ¯y ra rd ow a,  Gr od zi sk a przynieœæ jeszcze wiele niespodzianek. Szczególnie ciekawie -
Mazowieckiego i innych okolicznych miejscowoœci, w sumie 19 wed³ug niego- zapowiada siê rywalizacja w grupie mê¿czyzn. 
mê¿czyzn i 6 kobiet. Choæ i wœród kobiet z pewnoœci¹ nie zabraknie emocji, a to za 
W grupie mê¿czyzn najlepszy okaza³ siê Bart³omiej Opaliñski z spraw¹ wspaniale spisuj¹cej siê Magdaleny Kurzyp, której 
¯yrardowa, a tu¿ za nim znaleŸli siê dwaj reprezentanci pokonanie powoli staje s iê dla konkurentek prawdziwym 
Mszczonowa Adam Morawski i £ukasz Lewandowski. Wœród wyzwaniem.
kobiet tryumfowa³a Beata Dobrzyñska z Grodziska Maz., a drugie i /Pio/
trzecie miejsce przypad³o mszczonowiankom -Magdalenie 
Kurzyp i Aleksandrze Osiñskiej. 

Takie wyniki przynios³y ca³kowit¹ zmianê uk³adu w 
klasyfikacji ogólnej w grupie mê¿czyzn. Dotychczasowy lider 
Andrzej Puchlerski z Guzowa wypad³ poza pierwsz¹ trójkê, 
natomiast dwaj kolejni zawodnicy £ukasz Lewandowski i 
Bart³omiej Opaliñski awansowali i zamienili siê miejscami. Po 
dwóch turniejach uk³ad w mêskiej grupie wygl¹da nastêpuj¹co: (1) 
Bart³omiej Opaliñski (¯yrardów) (2) £ukasz Lewandowski 
Mszczonów i (3) Rafa³ Skoneczny (Mszczonów). 

W grupie kobiecej swe pozycje obroni³a ca³a trójka 
zawodniczek najwy¿ej notowanych po pierwszym turnieju. 
Liderem pozostaje nadal Magdalena Kurzyp (Mszczonów), drugie 
miejsce zajmuje Aleksandra Osiñska (Mszczonów), a trzecie 

Zmiany u mê¿czyzn - a u kobiet stabilnie

LKS Mszczonowianka trenowana przez Roberta 
Brudziñskiego przygotowywa³a siê do kolejnego sezonu, w 
styczniu uczestnicz¹c w rozmaitych turniejach halowych. 
Mszczonowianie grali ciekaw¹ pi³kê-i zanotowali podczas 
tych¿e turniejów kilka spektakularnych zwyciêstw. Do takich 
mo¿na zaliczyæ dwie wygrane z grodzisk¹ Pogoni¹ podczas 
turnieju o puchar burmistrza Mszczonowa. Wygran¹ z Têcz¹ 
P³oñsk podczas turnieju w Grodzisku i pokonanie w 
Skierniewicach trzecioligowca Pogoñ Zduñsk¹ Wolê. W tym 
samym turnieju mszczonowianie rozegrali ciekawy, 
dramatyczny i przegrany mimo d³ugiego prowadzenia mecz z 
trzecioligowym Zniczem Pruszków. W innych turniejach 
zawodnicy LKS zanotowali przegrane z tak renomowanymi 
dru¿ynami jak: Polonia i Gwardia Warszawa. Nie mieli te¿ 
szczêœcia do graj¹cego w ni¿szej klasie jaktorowskiego Tura, z 
którym dwukrotnie przegrali w rzutach karnych podczas 
turniejów w Grodzisku i Mszczonowie.
Generalnie w turniejach halowych zawodnicy LKS nie byli 
rewelacj¹ i nie zdobywali medalowych pozycji - poza turniejem 
o puchar burmistrza Mszczonowa.
 Wszêdzie plasowali siê na przyzwoitych miejscach i mieli 
ciekawe wystêpy. Celem szkoleniowca LKS nie by³o 
„b³yszczenie” w turniejach halowych tylko przeprowadzenie 
solidnego treningu. Jak nam powiedzia³ R. Brudziñski, udzia³ w 
jednym tylko turnieju owocuje u zawodnika porównywalnym 
wysi³kiem, co dwa czy trzy treningi. Pi³karze Mszczonowianki 
graj¹c w turniejach halowych pracowali przede wszystkim nad 
wypracowaniem kondycji, motoryki i to osi¹gnêli.
W lutym treningi i sparingi Mszczonowianki odbywa³ siê-ju¿-
pod go³ym niebem. Wyjœcie na boisko zdaniem szkoleniowca 
Mszczonowianki najlepiej przygotuje pi³karzy do 
rozpoczynaj¹cych-siê pod koniec marca rozgrywek MLS-u. 

Na koniec jeszcze kilka zdañ o zmianach personalnych 
w zespole Mszczonowianki. Na miejsce KoŸbia³a LKS 
pozyska³a Jaros³awa Rzepeckiego, ostatnio graj¹cego w 
Rawie Mazowieckiej. Warto te¿ wspomnieæ o powracaj¹cym po 
kontuzji Marku Rusinowskim i Norbercie Nowaku, który 
wznowi³ treningi. Obserwatorzy zwracaj¹ równie¿ uwagê na 
wychowanka LKS Paw³a Grêdê graj¹cego ostatnio w £odzi, 
który trenuje obecnie z zespo³em LKS.

(Ptasz)

Przygotowania Mszczonowianki do nowego sezonu

Styczeñ halowy
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W rozegranym 7 lutego Halowym 
Turnieju Pi³ki No¿nej Juniorów M³odszych 
(rocznik `87) rywalizowa³o ze sob¹ piêæ 
zespo³ów: Pogoñ Grodzisk, ̄ yrardowianka, 
Relax Radziwi³ów, Tarpan Tarczyn i 
Mszczonowianka. Turniej rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Wyniki spotkañ rundy wstêpnej
W pierwszej rundzie Mszczonowianka pokona³a Tarpana Tarczyn i Mszczonowianka - Tarpan Tarczyn 3-1
Relax Radziwi³ów, zremisowa³a z ¯yrardowiank¹ i przegra³a z ¯yrardowianka - Pogoñ Grodzisk 2-2
Pogoni¹ Grodzisk. W rundzie rewan¿owej mszczonowianie Relax Radziwi³³ów - Mszczonowianka 1-2
ponownie pokonali Relax i Tarpana, zwyciê¿yli tak¿e Tarpan Tarczyn - ̄ yrardowianka 3-5
¯yrardowiankê, ale nie potrafili po raz drugi znaleŸæ sposobu na Pogoñ Grodzisk - Relax Radziwi³³ów 3-2
s¹siadów z Grodziska. W efekcie Mszczonowianka wywalczy³a Mszczonowianka - ̄ yrardowianka 1-1
trzecie miejsce w turnieju za Pogoni¹ Grodzisk i ¯yrardowiank¹. Tarpan Tarczyn - Pogoñ Grodzisk 4-6
Wystêp mszczonowian nale¿y jednak uznaæ za udany, chocia¿by z Relax Radziwi³³ów - ̄ yrardowianka 0-1
racji na sukces bramkarza dru¿yny Kamila Kisio³ka, który zosta³ Mszczonowianka -Pogoñ Grodzisk 0-2
uznany najlepszym golkiperem zawodów. Tytu³y najlepszego Tarpan Tarczyn - Relax Radziwi³³ów 1-2
zawodnika i strzelca turnieju przypad³ natomiast grodziszczanom - 
Micha³owi Witczakowi i Rados³awowi Nowickiemu. 

Wyniki spotkañ rundy rewan¿owejDla kibiców lutowy turniej niew¹tpliwie pozostanie w 
Mszczonowianka - Tarpan Tarczyn 2-0pamiêci z powodu zaciek³ych spotkañ i emocji, które nie zawsze 
¯yrardowianka - Pogoñ Grodzisk 4-1sprzyja³y sportowemu zachowaniu. Mszczonowianie nie popisali 
Relax Radziwi³³ów - Mszczonowianka 0-1siê po tym wzglêdem przed swymi goœæmi. Wpada mimo wszystko 
Tarpan Tarczyn - ̄ yrardowianka 0-4liczyæ na to, ¿e wraz z nabieraniem boiskowego doœwiadczenia 
Pogoñ Grodzisk - Relax Radziwi³³ów 4 - lwpoj¹ sobie te¿ zasady pi³karskiego savoir vivre i w kolejnych 
Mszczonowianka - ̄ yrardowianka 1-0wystêpach bêd¹ ju¿ potrafili utrzymaæ swe nerwy na wodzy. 
Tarpan Tarczyn - Pogoñ Grodzisk 0-5Turniej Juniorów rozgrywany by³ o Puchar Prezesa LKS 
Relax Radziwi³³ów - ̄ yrardowianka 0-6Mszczonowianka.
Mszczonowianka - Pogoñ Grodzisk 1-2M.L.
Tarpan Tarczyn - Relax Radziwi³³ów 1-2

Pi³karze zbyt impulsywni

1.Korporacja Piwna
2.LKS Osuchów
3.OSP Mszczonów
4.Maæki 
5.KamikadzeW sobotê 6 marca w hali Oœrodka Piwnej:
6.ZKINSportu i Rekreacji w Mszczonowie odby³ -Rafa³ Kowalski
7.Gibon siê Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar -Jerzy Cyrkanowicz
8.SocjosMszczonowskiej Ligi Futsalu. Zwyciê¿y³a -Mateusz Olech
9.Drink Teamw nim faworyzowana Korporacja Piwna - -Marcin Grêda
10.Bumcykiz e s p ó ³ ,  k t ó r y  w y g r a ³  t a k ¿ e  w  -Pawe³ Gnyœ

/Pio/prowadzonych w okresie od listopada do -S³awomir Komorowski
lutego rozgrywkach ligowych. Drugie -Tomasz Rutkowski 
miejsce przypad³o dru¿ynie OSP -S³awomir Leniarski
Mszczonów, która w lidze uplasowa³a siê 
na trzeciej pozycji, zaœ trzeci¹ lokatê w Po  za ko ñc ze ni u tu rn ie ju  
pucharowych zmaganiach wywalczy³ pucharowego wrêczono te¿ 
ZKIN, którego najlepszy zawodnik Daniel dyplomy i nagrody najlepszym 
Sas zosta³ w rozgrywkach ligowych d r u ¿ y n o m  r o z g r y w e k  
królem strzelców. Nieoczekiwanie w ligowych 2003-2004. W grupie 
walce o puchar nie liczy³ siê zupe³nie LKS trzech najlepszych zespo³ów 
Osuchów. Wicemistrz ligi tym razem zaj¹³ zna laz ³y siê  : Korporacj a 
odleg³¹ szóst¹ pozycjê na siedem Piwna, LKS Osuchów i OSP 
zespo³ów startuj¹cych. Mszczonów. Nagrodê dla króla 
Pe³na klasyfikacja rozgrywek o Puchar strzelców ligi odebra³ Daniel 
Ligi przedstawia siê nastêpuj¹co: Sas ze ZKIN-a, a nagrodê dla 
1.Korporacja Piwna najlepszego bramkarza - Jerzy 
2.OSP Mszczonów Cyrkanowicz z Korporacji 
3.ZKIN Piwnej. 
4.Gibon
5.Kamikadze Pe³na klasyfikacja rozgrywek o 
6.Osuchów i mistrzostwo Mszczonowskiej 
7. Maæki. Ligi Futsalu przedstawia siê 
Sk³ad zwyciêskiego zespo³u -Korporacji nastêpuj¹co:

Niepokonana Korporacja
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marzec

9 marca w Mszczonowskim Oœrodku Kultury 
odby³y siê eliminacje miejskie XLIX 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Udzia³ w nich wziê³a 30- osobowa grupa 
uczniów z mszczonowskich szkó³ œrednich. Jury 
konkursu w sk³adzie: Danuta Wójt - instruktor 
teatralny (przewodnicz¹ca jury), Genowefa 
ŒledŸ - nauczyciel jêzyka polskiego i Marianna 
Sosiñska - nauczyciel jêzyka polskiego 
postanowi³o nagrodziæ:

-w turnieju recytatorskim

- Wiolettê Burchard - Liceum Ogólnokszta³c¹ce

- Olgê Karliñsk¹ - Liceum Ogólnokszta³c¹ce

-  K a r o l i n ê  ¯ ó ³ t o w s k ¹  -  L i c e u m  
Ogólnokszta³c¹ce

- Anetê Chmielewsk¹ - Zespól Szkó³

-w turnieju poezji œpiewanej:

- Magdalenê Danik - Zespó³ Szkó³

-  M a l w i n ê  W i r o w s k ¹  -  L i c e u m  
Ogólnokszta³c¹ce

oraz wyró¿niæ:

- Monikê Lejê- Liceum Ogólnokszta³c¹cego

- Piotra Koperê -Liceum Ogólnokszta³c¹cego

- Martê Osiñsk¹- Liceum Ogólnokszta³c¹cego

- Ma³gorzatê P³ywaczewska-  Liceum 
Ogólnokszta³c¹cego

- P a u l i n ê  P r z e t a c z y ñ s k ¹ -  L i c e u m  
Ogólnokszta³c¹cego

- A n n ê  S t a n i s z e w s k ¹ -  L i c e u m  
Ogólnokszta³c¹cego

Nagrodzeni recytatorzy bêd¹ reprezentowaæ 
Mszczonów na eliminacjach powiatowych, 
które odbêd¹ siê w dniu 23 marca w Miejskim 
Domu Kultury w ̄ yrardowie.

Nagrody wrêczy³a m³odzie¿y pe³ni¹ca 
obowi¹zki dyrektora Mszczonowskiego Oœrodka 
Kultury Gra¿yna P³ywaczewska. Osob¹ 
koordynuj¹c¹ eliminacje z ramienia MOK-u 
by³a instruktor Danuta Wójt. 

Zgodnie z tradycj¹ mszczonowskich eliminacji 
wszyscy recytatorzy i ich opiekunowie 
otrzymali na zakoñczenie konkursu upominki 
ksi¹¿kowe, a wczeœniej podczas przerwy gor¹cy 
posi³ek. 

Sponsorem miejskich eliminacji by³ Urz¹d 
Miejski w Mszczonowie.

Recytatorskie 
zmagania

Minê³y ferie zimowe, podczas których ka¿dy szko³y przebywali na feriach zimowych. Nie 
odpocz¹³ i nabra³ nowych si³ do pracy. sposób by³o jednak przejœæ obojêtnie wobec 

takiego wydarzenia.
Pr ze d fe ri am i zi mo wy mi  Sa mo rz ¹d  W dniu 16 lutego w Publicznej Szkole 
Uc zn io ws ki  pr zy  Pu bl ic zn ej  Sz ko le  Podstawowej zosta³a zorganizowana przez 
Podstawowej im. 25 Pu³ku Artylerii uczniów dzia³aj¹cych w Samorz¹dzie 
Pancernej wraz ze Zwi¹zkiem Harcerstwa Uczniowsk im oko licznoœciowa  poczta  
Polskiego z siedzib¹ Hufca w Mszczonowie, Walentynkowa. Dziêki niej uczniowie mogli 
zorganizowa³ w dniu 08.01.2004 roku kupiæ kartki Walentynkowe i przekazaæ je 
dyskotekê w ramach XII Fina³u Wielkiej swoim sympatiom. Organizatorzy poczty nie 
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W czasie spodziewali siê, ¿e akcja bêdzie cieszy³a siê 
dyskoteki ze sprzeda¿y biletów, jak równie¿ tak  ogromnym powodzeniem.  Ju¿  
z  dobrowolnych  da tków uczn iów zapowiadaj¹ jeszcze bardziej profesjonalne 
zgromadzono kwotê 958,33 PLN + 2,00 przygotowanie tego œwiêta, które, jak siê 
EURO. okazuje, tak dobrze przyjê³o siê w Polsce.
Ca³¹ zgromadzon¹ kwotê przekazano na cele Podczas trwania ferii zimowych w 
Fundacji. naszej szkole odby³ siê turniej pi³ki siatkowej 
30 stycznia odby³ siê w naszej szkole bal dla dziewcz¹t i pi³ki no¿nej dla ch³opców. 
kar naw a³o wy. Ucz est nic y bal u mog li Swoje zawody, jako pierwsze, rozegra³y 
szokowaæ swoimi karnawa³owymi strojami, dziewczêta klas IV-VI. Wœród klas IV 
przy których napracowali siê bardzo, aby kolejne miejsca zajê³y:
wygl¹daæ  jak najefektownie j. Podczas I miejsce: Aleksandra Szymañska, Jolanta 
udzia³u w konkurencjach, o które wzbogacili Strzelecka
bal organizatorzy, czyli uczniowie dzia³aj¹cy II miejsce: Olga Chrzanowska, Magdalena 
w samorz¹dzie uczniowskim, uczestnicy Kaniewska
dawali z siebie wszystko. III miejsce: Aneta Cieæwierska, Paulina 
Wszyscy uczestnicy balu otrzymali s³odkie Nalej
upominki w postaci batoników, wafelków, 
cukierków i lizaków, których fundatorem by³ W klasach pi¹tych wyst¹pi³o piêæ dru¿yn i 
szanowny pan Darczuk Marek, w³aœciciel punktacja wygl¹da³a nastêpuj¹co:
Przedsiêbiorstwa Handlowo-Us³ugowego I miejsce: Aneta Bru¿dziak, Magda Naro¿na, 
„MARKUS” oraz sklepu samoobs³ugowego Natalia Majchrzak
„KAROL” w Mszczonowie. II miejsce Katarzyna Barbulant, Zuzanna 
Za wsparcie i ufundowanie upominków Kwiecieñ, Angelika Strojczyk, Karolina 
jeszcze raz gor¹co dziêkuj¹ - uczestnicy balu Milewska
ora z sa mor z¹d  ucz nio wsk i wr az z  III miejsce: Karolina Ko³odziejczyk, 
opiekunem mgr Ew¹ Zab³ock¹. Ewelina Go³êbiewska, Marta Suchecka

W dniu œwiêtego Walentego, czyli IV mi ejsce:  Emi la Garwacka, Iwona 
w popularne „Walentynki” uczniowie naszej Rutkowska, Marta Makowska, Monika  

Osiñska
V miejsce: Magda Œcis³owska, Klaudia 
Micha³owska, Karolina Zdzieszyñska.

Wœród klas szóstych:
I miejsce zajê³y: Aleksandra Todorowiæ, 
Monika Szlaga, Katarzyna Majewska
II miejsce: Iwona Deczkowska, Mariola 
Bechcicka, Ma³gorzata Œlêzak
III miejsce: Paulina Kalinowska, Violeta 
WoŸniak, Monika Osiñska

W drugim dniu trwania zawodów swoje 

CO S£YCHAÆ W MSZCZONOWSKIEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ?
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umiejêtnoœci w pi³ce no¿nej zaprezentowali 2. Zab³ocka Martyna - kl Vc - œrednia ocen ocen 5,20
ch³opcy klas IV-VI. Wœród klas czwartych 5,81 16. Strzelecka Agnieszka - kl VIc - œrednia 
pierwsze miejsce zajê³a klasa IVc, drugie 3. WoŸniak Aleksandra - kl Vc - œrednia ocen ocen 5,20
miejsce klasa IVa, trzecie miejsce klasa IVd, 5,63
czwarte miejsce klasa IVb. 4. Bednarek Maja - kl Vc - œrednia ocen 5,36 Œrednia wszystkich ocen w klasach IV-VI 

5. Milewski Marcin - kl Vc - œrednia ocen wynosi za I semestr 4,29.
W klasach pi¹tych: 5,36
I miejsce - Va 6. Lipiñska Aneta - klVb - œrednia ocen 5,36 Wszystkim tym osobom gratulujemy i 
II miejsce - Vc 7. Piêtka Anna - kl Vc - œrednia ocen 5,31 ¿yczymy samych  6 na kon iec  roku 
III miejsce - Vd 8. Majewska Aneta - kl VIc - œrednia ocen szkolnego.

5,30
W klasach szóstych 9. Burchart Dagmara - kl Vb - œrednia ocen Szybkimi krokami zbli¿aj¹ siê 
I miejsce - kl VIb 5,27 egzaminy klas VI. Wszyscy ¿yczylibyœmy 
II miejsce - kl VId 10. Szydlik £ukasz - kl Va - œrednia ocen sobie, ¿eby uczniowie osi¹gnêli najwy¿sz¹ 
III miejsce - kl Via 5,27 iloœæ punktów.
IV miejsce - kl VIc 11. Michalak Katarzyna - kl IVd - œrednia My ze swojej strony do³o¿ymy wszelkich 

ocen 5,27 starañ by uczniowie zostali przygotowani. 
Uczniowie naszej szko³y nie tylko 12. Kaniewska Magdalena - kl IVc - œrednia Liczymy dodatkowo na pracê i pomoc 

graj¹ i bawi¹ siê, ale równie¿ ciê¿ko pracuj¹. ocen 5,27 rodziców.
Wielu uczniów, bo a¿ 44 uzyska³o na I 13. Piasek Szymon - kl IVc - œrednia ocen Szóstoklasiœci uczcie siê, a my trzymamy za 
semestr œredni¹ 5,0 i powy¿ej. 5,27 Was kciuki!

14. Pucha³a Iwona - kl IVa - œrednia ocen 
1. Barbulant Katarzyna - kl Vc - œrednia 5,27 Barbara Majchrzak
ocen 5,81 15. Malcowski Marian - kl VId - œrednia 

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom programie tej¿e wycieczki by³ spacer po 
dzieci, w dniu 19.02.2004 roku zosta³a lesie, na którym to leœniczy pan Marek 
z o r g a n i z o w a n a  w y c i e c z k a  d o  Zientek, omawia³  sposoby pomocy 
pobliskiego lasu, w której udzia³ wziêli zwierzêtom mieszkaj¹cym w lesie oraz 
u c z n i o w i e  P u b l i c z n e j  S z k o ³ y  uczy³ dzieci jak rozpoznawaæ tropy 
Podstawowej w Bobrowcach z klas 0-IV. zwierz¹t. Dzieci zabra³y na wycieczkê 
Pomys³odawc¹ i organizatorem by³a  ró¿ne smako³yki dla zwierz¹t, które w 
wychowawczyni  klasy  "0" Ma³gorzata  trakcie spaceru wk³ada³y do paœników, 
Malowaniec. G³ównym celem wycieczki wszystko to by³o fotografowane przez 
by ³o  za po zn an ie  dz ie ci  z p ra c¹  pracownika Lasów Pañstwowych oraz 
leœniczego, jego rol¹ w prawid³owym na uc zy ci el i,  bi or ¹c yc h ud zi a³  w 
rozwoju lasu, a tak¿e pomoc jego wycieczce. Po d³ugim spacerze na 
mi es zk añ co m w  cz as ie  zi my.  W wszystkich uczestników czeka³o ognisko, 

Bobrowce - 19.02.2004 r.

Z POKARMEM DO PAŒNIKA
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przy którym by³y pieczone kie³baski, po³¹czone ze œpiewaniem 
piosenek o tematyce zimowej. Wycieczka ta mia³a równie¿ na 
celu rozwijanie u dzieci wra¿liwoœci na piêkno przyrody jak 
równie¿ wpajanie nawyku w³aœciwego zachowania siê w lesie. 
Spotkanie z panem leœniczym zaowocowa³o podpisaniem 
umowy o wspó³pracy miêdzy Szko³¹ Podstawow¹ w 
Bobrowcach a Leœnictwem Osuchów. Wra¿enia po wycieczce, 
dzieci wyrazi³y bior¹c udzia³ w konkursie plastycznym. Po 
zorganizowaniu w szkole wystawy prac, dyrektor szko³y pani 
El¿bieta Kubiak zaprosi³a pana leœniczego - Marka Zientka, aby 
wspólnie rozstrzygn¹æ ten¿e konkurs. Pan leœniczy ufundowa³ 
nagrody, wszystkie dzieci otrzyma³y s³odycze a autorzy 
najlepszych prac nagrody ksi¹¿kowe.

Ma³gorzata Malowaniec

dzieciom, stworzyæ im wspania³e warunki do „Uœmiech Dziecka”
rozwoju, do funkcjonowania w spo³eczeñstwie. 
Czêsto organizujemy wycieczki, imprezy Stowarzyszenie Rodziców i 
okolicznoœciowe, lecz z pieni¹¿ków, z których siê 

Opiekunów Dzieci utrzymujemy i prowadzimy nasz¹ dzia³alnoœæ, nie 
Niepe³nosprawnych jest to ³atwe.

Jeœli chcesz aby Twoje niepe³nosprawne dziecko Prosimy wiêc o wsparcie finansowe ludzi dobrej 
znalaz³o siê pod opiek¹ specjalistów, sam woli oraz dziêkujemy wszystkim, którzy do tej pory 
potrzebujesz wsparcia, informacji... przyczynili siê do lepszego funkcjonowania naszego 

Stowarzyszenia. Podajemy nasze nowe konto:
Zg³oœ siê szybko do nas!

Œwietlica terapeutyczna Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej POB w 
96-320 Mszczonów Mszczonowie
ul. Warszawska 27 209291 0001 0041 3914 2000 0010

Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek godz. 14:00 - 16:00
Za ka¿d¹ okazan¹ pomoc serdecznie dziêkujemy.

Dzieci znajduj¹ siê pod fachow¹, specjalistyczn¹ 
Prosimy o kontakt.

opiek¹, wkrótce bêd¹ równie¿ objête rehabilitacj¹.
Bo¿ena Majewska

Stowarzyszenie „Uœmiech Dziecka”
Chcemy jako Stowarzyszenie pomóc chorym 

tel. 046 - 857 - 18 - 41
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Ko³o mi³oœników ksi¹¿ki dzia³aj¹ce przy bibliotece Publicznej Szko³y 
Podstawowej w Lutkówce przyst¹pi³o do programu „Fabryki Inicjatyw - 
Fundusz M³odych Wehiku³” i opracowa³o projekt grantowy „Wsi spokojna, wsi 
weso³a”.
Uzyskane granty w kwocie 2000 z³otych zosta³y przeznaczone na:
a) zakup urz¹dzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka) - 1500,00 z³
b) zakup ksi¹¿ek z poezj¹ J. Kochanowskiego - 400,00 z³
c) materia³y plastyczne

W ramach realizacji projektu „Wsi spokojna, wsi weso³a” uczniowie klasy II 

S Z K O £ Y

Wieœci z Publicznej Szko³y Podstawowej
w Luktówce
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wraz z wychowawczyni¹ p. J. Goczyñsk¹ i rodzicami Serdecznie dziêkujemy wszystkim mieszkañcom za mi³e 
zorganizowali kiermasz ciast, który odby³ siê w t³usty przyjêcie, a szczególnie chcemy podziêkowaæ p. W Dzi¿y, który 
czwartek. u³atwi³ nam dotarcie do domów podwo¿¹c swoim 
Wypieki wszystkim bardzo smakowa³y, a zarobione samochodem.
pieni¹dze zostan¹ przeznaczone na wycieczkê rowerow¹ W korowodzie zapustników uczestniczy³o 16 uczniów i dwie 
„Cztery pory roku na wsi mazowieckiej”. panie, które przebrane zosta³y za czarownice.
Dalsza realizacja projektu odby³a siê w ostatki korowodem Dzieci wcieli³y siê w ró¿ne postacie:
przebierañców - zapustników. W marszu uczestniczyli turoñ - R. Mentek
uczniowie kl II i V pod opiek¹ p. J. Goczyñskiej i p. M. gospodyni - I. Pawlak
O³dakowskiej. Przebierañcy swój wystêp rozpoczêli od gospodarz - P. Czarnecki
kancelarii p. dyrektor Ewy Zieliñskiej. Weso³y korowód diabe³ - D. Kie³czewskiej, P. Dzi¿a
przemaszerowa³ przez wioski: Lutkówka, Bronis³awów bocian - D. Korbiñ
Osuchowski i Nosy Poniatki. Gospodarze przyjmowali cyganki - A. Pawlak, A. O³dakowska, M. Szymczak, K. 
nas mi³o i bardzo ¿yczliwie, czêstuj¹c faworkami, £uszczyk, S. Michalska, P. Lesiak, I. Kopera
p¹czkami i ciastem. Zaspustnicy za swój wystêp otrzymali niedŸwiedŸ - M. Maliszewski
od mieszkañców s³odycze i pieni¹dze, które œmieræ - K. Krajewski
przeznaczymy na dofinansowanie do wycieczki. ch³opiec - £. Kie³czewski

Tegoroczna studniówka w 
mszczonowskim Zespole Szkó³ by³a 
szczególna, chocia¿by dlatego, ¿e 
rozpoczyna³a siê dwoma polonezami. 
Uczniowie dwóch klas maturalnych - z 
technikum i z liceum profilowanego 
wraz z zaproszonymi goœæmi stanowili 
naprawdê liczn¹ grupê. W sumie na studniówce bawi³o siê 
oko³o 130 osób. Przyszli maturzyœci zaprosili na swój bal 
ks. pra³ata Lucjana Œwiderskiego- proboszcza 
mszczonowskiej parafii p.w. œw. Jana Chrzciciela, 
burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka oraz 
wicestarostê powiatu ¿yrardowskiego Wojciecha 
Szustakiewicza. W zabawie uczestniczyli tak¿e wszyscy 
profesorowie z Zespo³u Szkó³ wraz z pani¹ dyrektor 
Mariann¹ Sosiñsk¹. Jednak najwa¿niejszymi goœæmi balu 
bez w¹tpienia byli wychowawcy obu maturalnych klas -
El¿bieta Zadura i Kazimierz Rudnicki. 

Studniówka odbywa³a siê w sali gimnastycznej 
Zespo³u Szkó³, która dziêki specjalnemu wystrojowi 
zmieni³a siê w loch. By³ to jednak loch niezwyk³y, gdy¿ o 
pó³nocy zamiast chrzêstu ³añcuchów i odg³osów z 
zaœwiatów s³ychaæ w nim by³o radosny gwar i œpiew, a to za 

Studniówka w mszczonowskim Zespole Szkó³ (31.01)

Có¿ to by³ za bal!
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spraw¹ przygotowanego przez m³odzie¿ programu godzin póŸniej, w niedzielne popo³udnie, znowu pojawili siê 
satyrycznego zatytu³owanego „Koncert ¿yczeñ”. na sali balowej, aby wzi¹æ udzia³ w poprawinach. 

Zabawa studniówkowa trwa³a do bia³ego rana. M.L. 
Ostatni goœcie opuszczali szko³ê dopiero o œwicie. 
Uczniowie nie wypoczywali jednak d³ugo i ju¿ w kilka Fotoreporta¿ ze studniówki zamieszczamy poni¿ej

S Z K O £ Y
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doros³ymi. Wszelkie niepokoj¹ce zmiany bêdzie Ci na pewno ³atwiej Nasze dzieci i narkotyki zauwa¿yæ, jeœli masz z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sob¹ 
rozmawiacie i du¿o czasu spêdzacie razem.

Poradnik dla rodziców
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 Co warto wiedzieæ i co mo¿na robiæ, aby 
traktowaæ równie powa¿nie i staraæ siê pomóc dziecku je rozwi¹zaæ.

chroniæ dziecko przed narkotykami
Zmiany w zachowaniu:

Narkotyki sta³y siê dostêpne w wielu miejscach: w szkole, na ulicy, w v nag³e zmiany nastroju i aktywnoœci, okresy wzmo¿onego 
dyskotece. Bardzo wielu rodziców ¿yje w ci¹g³ym strachu przed tym, ¿e o¿ywienia przeplatane ze zmêczeniem i ospa³oœci¹:
ich dziecko któregoœ dnia siêgnie po jeden z nich, uzale¿ni siê i zostanie v nadmierny apetyt lub brak apetytu:
narkomanem. Rzeczywiœcie kontakt z narkotykami stanowi realne v spadek zainteresowañ ulubionymi zajêciami:
niebezpieczeñstwo i mo¿e siê przydarzyæ ka¿demu dziecku, tak¿e v pogorszenie siê ocen, wagary, konflikty z nauczycielami:
Twojemu. Powinieneœ jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e wiele zale¿y v izolowanie siê od innych domowników, zamykanie siê w 
równie¿ od Ciebie i ¿e mo¿esz mieæ du¿y wp³yw na to czy Twoje dziecko pokoju, niechêæ do rozmów;
siêgnie po œrodki odurzaj¹ce. v czêste wietrzenie pokoju, u¿ywanie kadzide³ek i odœwie¿aczy 

powietrza
v wypowiedzi zawieraj¹ce pozytywny stosunek do narkotyków:Co powinieneœ wiedzieæ?
v bunt, ³amanie ustalonych zasad, napady z³oœci, agresja:
v nag³a zmiana grona przyjació³ na innych, zw³aszcza na starszych Czêsto dzieci wiedz¹ na temat narkotyków du¿o wiêcej od nas, rodziców. 
od siebie:Przewa¿nie jednak ich informacje wynikaj¹ z mitów kr¹¿¹cych wœród 
v niewyt³umaczone spóŸnienia, póŸne powroty lub te¿ noce poza m³odzie¿y i nie s¹ prawdziwe. Jeœli chcesz byæ dla dziecka autorytetem i 
domem:partnerem podczas rozmów na ten temat powinieneœ:
v k³amstwa, wynoszenie wartoœciowych przedmiotów z domu, - Wykazaæ siê rzeteln¹ wiedz¹ na temat œrodków odurzaj¹cych, aby umieæ 
trudno wyt³umaczalny przyp³yw gotówki:obaliæ fa³szywe przekonania, jakie Twoje dziecko posiada na temat 
v tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nag³e wyjœcia.narkotyków;

- nauczyæ siê rozpoznawaæ sygna³y ostrzegawcze, wskazuj¹ce na 
za¿ywanie œrodków odurzaj¹cych.

Zmiany w wygl¹dzie zewnêtrznym:Podstawowe informacje dotycz¹ce tego, jak zapobiegaæ uzale¿nieniom, jak 
rozpoznaæ, ¿e dziecko siêgnê³o po narkotyki i co zrobiæ w takiej sytuacji, 

- nowy styl ubierania siê;znajdziesz w naszej broszurce.
- spadek ciê¿aru cia³a, czêste przeziêbienia, przewlek³y katar, krwawienie 
z nosa, bóle ró¿nych czêœci cia³a, zaburzenia pamiêci oraz toku myœlenia;Je¿eli chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat, swoj¹ wiedz¹ pos³u¿y Ci 
- przekrwione oczy, zwê¿one lub rozszerzone Ÿrenice;zapewne specjalista w poradni uzale¿nieñ lub szkolny psycholog, a sporo 
- be³kotliwa, niewyraŸna mowa;ksi¹¿ek z tego zakresu proponuj¹ równie¿ ksiêgarnie i biblioteki.
- s³odkawa woñ oddechu, w³osów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, 
chemikaliów;Warto przeczytaæ:
- œlady po uk³uciach, œlady krwi na bieliŸnie;Ruth Maxwell "Dzieci, Alkohol, Narkotyki"
- brak zainteresowania swoim wygl¹dem i nieprzestrzeganie zasad higieny.T. Dimoff, S. Carper "Jak rozpoznaæ czy dziecko siêga po narkotyki"

Maria Moneta Malewska "Narkotyki w szkole i w domu"
Narkotyki lub przybory do ich u¿ywania:Melanie McFadyean "Narkotyki wiedzieæ wiêcej"

T. Gordon "Wychowanie bez pora¿ek"
- fifki, fajki, bibu³ki papierosowe;
 ma³e foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, kryszta³kami lub Co mo¿esz robiæ, aby zapobiegaæ?
suszem;
- kawa³ki opalonej folii aluminiowej, ³y¿ka;

ZnajdŸ czas dla swojego dziecka i wykorzystaj go, by jak najczêœciej:
- bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczonymi wzorkami;

- okazywaæ dziecku ciep³o i czu³oœæ;
- leki bez recepty;

- rozmawiaæ, nie unikaæ trudnych tematów;
- tuby, s³oiki, foliowe torby z klejem;

- s³uchaæ uwa¿nie i nie lekcewa¿yæ jego problemów;
- ig³y, strzykawki.

- s³u¿yæ rad¹ i byæ, kiedy Ciê potrzebuje;
- nie oceniaæ i nie porównywaæ z innymi;

UWAGA!
- nie wyœmiewaæ, nie krytykowaæ, nie stawiaæ zbyt wysokich wymagañ i 

v Nie wszystkie z wymienionych objawów musz¹ siê pojawiæ.
pomagaæ uwierzyæ w siebie;

v Dopiero pojawienie siê kilku z wymienionych objawów mo¿e 
- doceniaæ starania i chwaliæ postêpy;

wskazywaæ na narkotyki.
- byæ przyk³adem i autorytetem, uczyæ podstawowych wartoœci, 

v Jest ma³o prawdopodobne, ¿eby wszystkie objawy wyst¹pi³y 
pamiêtaj¹c, ¿e wa¿niejsze jest co robisz, a nie co mówisz,

jednoczeœnie.
- poznawaæ przyjació³ swojego dziecka;

v Im g³êbsza faza uzale¿nienia, tym objawy choroby s¹ bardziej 
- zawsze wiedzieæ, gdzie jest i co robi Twoje dziecko;

widoczne, wynikaj¹ z utraty kontroli nad braniem œrodków 
- wyra¿aæ zdecydowanie negatywn¹ postawê wobec narkotyków.

odurzaj¹cych. Wzrasta ryzyko przedawkowania i œmierci.

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

Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed 
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mimo Twoich najlepszych starañ, uwagi i znajomoœci 

ABY ZAPOBIEGAÆ - TRZEBA WIEDZIEÆ
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problemu, Twoje dziecko siêgnie po narkotyki. wynoszenie wartoœciowych rzeczy, handel narkotykami, a tak¿e bójki i 
prostytucja.

Nie mo¿esz wtedy: Mo¿e zdarzyæ siê równie¿, ¿e Twoje dziecko samo nie za¿ywa 
narkotyków, a jedynie handluje nimi dla chêci zysku. Powinno Ciê 

- wpadaæ w panikê i przeprowadzaæ zasadniczych rozmów z dzieckiem, zaniepokoiæ, jeœli zauwa¿ysz, ¿e posiada pieni¹dze z niewiadomego 
kiedy jest ono pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego; Ÿród³a, kupuje nowe, czasem drogie rzeczy, prowadzi niejasne interesy z 
- udawaæ, ¿e to nie prawda, nie wierzyæ w przedstawione fakty, kolegami.
bezgranicznie ufaæ dziecku;
- usprawiedliwiaæ dziecka, szukaj¹c winy w sobie lub np. z³ym Powinieneœ wiedzieæ, ¿e:
towarzystwie;
- wierzyæ zapewnieniom dziecka, ¿e ma kontrolê nad narkotykami i ¿e - posiadanie narkotyków jest karalne, zagro¿one kar¹do 5 lat wiêzienia i 
samo sobie poradzi z tym problemem; grzywny;
- nadmiernie ochraniaæ dziecka przed konsekwencjami u¿ywania - produkcja œrodków odurzaj¹cych jest zagro¿ona kar¹ wiêzienia od 6 
narkotyków, np. pisaæ usprawiedliwieñ nieobecnoœci w szkole miesiêcy do 10 lat i / lub grzywny;
spowodowanych z³ym samopoczuciem po za¿yciu œrodków odurzaj¹cych, - za handel narkotykami grozi kara pozbawienia wolnoœci od roku do 10 
sp³acaæ d³ugów dziecka; lat i grzywny, a w przypadku sprzedawania ma³oletniemu na czas nie 
- poddawaæ siê! krótszy od lat 3;

- kto udziela œrodka odurzaj¹cego albo nak³ania do u¿ycia takiego œrodka 
Musisz koniecznie: inn¹ osobê, zw³aszcza ma³oletni¹, podlega karze pozbawienia wolnoœci do 

lat 5.
- wys³uchaæ dziecko i spokojnie z nim porozmawiaæ;
 zastanowiæ siê, dlaczego dziecko siêga po narkotyki; czy powody nie s¹ Podstawa prawna:
zwi¹zane z sytuacj¹ w waszej rodzinie jeœli tak, pomyœl, co mo¿na Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.
zmieniæ; (Dz.U. Nr 75, poz. 468 z póŸn. zm.)
- dzia³aæ! nie liczyæ na to, ¿e problem sam siê rozwi¹¿e; szukaæ pomocy 
specjalistów;
- wspólnie ze specjalist¹ i z dzieckiem ustaliæ regu³y postêpowania i NARKOTYKI
konsekwentnie ich przestrzegaæ;
- stosowaæ zasadê "ograniczonego zaufania" staraæ siê zawsze wiedzieæ, PODSTAWOWE RODZAJE l OPIS
gdzie jest i co robi Twoje dziecko.

KONOPIE INDYJSKIE (KANABINOLE, THC)
To trudny problem dla ca³ej rodziny, dlatego szukaj pomocy tak¿e dla 
siebie i bliskich. Skorzystajcie z pomocy terapeuty, a tak¿e z Marihuana, haszysz, skun, olej haszyszowy to wystêpuj¹ce w ró¿nej 
doœwiadczeñ innych rodzin, które mia³y podobne problemy. postaci przetwory konopi indyjskich.

Testy do wykrywania narkotyków w moczu MARIHUANA (d¿oint* <* slangowe nazwy wystêpuj¹ce w niniejszej 
Je¿eli podejrzewasz, ¿e dziecko za¿ywa narkotyki, a wyczerpa³eœ ju¿ inne broszurce podajemy w pisowni fonetycznej>, skrêt, blant, ziele, zielsko, 
sposoby by zdiagnozowaæ sytuacjê mo¿esz sprawdziæ to za pomoc¹ testu. zio³o, grass,marycha, trawa, huana, marycha, maryœka, skun, 
W niektórych aptekach dostêpne s¹ cztery rodzaje testów do wykrywania gandzia,samosieja, afgan, kolumbijka)
narkotyków w moczu (na obecnoœæ amfetaminy, kokainy, morfiny, Wygl¹d: zielonobr¹zowe liœcie i nasionka, mieszanina suchych
marihuany/haszyszu). liœci i kwiatostanów przypominaj¹ca trochê wysuszon¹ natkê

pietruszki albo majeranek.
Zanim kupisz i zrobisz test powinieneœ wiedzieæ: Sposób przyjmowania: najczêœciej do palenia w postaci
- jaki narkotyk mo¿e wchodziæ w grê; w³asnorêcznie zrobionych skrêtów.
- ile czasu up³ynê³o od ewentualnego za¿ycia;
- czy to na pewno mocz osoby badanej. SKUN - niezwykle mocna odmiana marihuany uprawiana w specjalnych 

warunkach.
Kiedy test mo¿e byæ przydatny?
- gdy dziecko zaprzecza a Ty masz podstawy s¹dziæ, ¿e jednak za¿ywa HASZYSZ (hasz, grudka, gruda, czekoladka, afgan, kloc, plastelinka, 
narkotyki; kostka, czekoladka) 
- gdy dziecko przesta³o u¿ywaæ narkotyków - dla kontroli utrzymania Wygl¹d: br¹zowe i czarne kulki lub kostki, cienkie paski. 
abstynencji. Sposób przyjmowania: najczêœciej palony, mo¿e byæ tak¿e dodawany do 

potraw.
Na jakie pytania odpowie test?
- czy dany narkotyk znajduje siê w moczu badanej osoby. OLEJ HASZYSZOWY

Wygl¹d: zielonkawobr¹zowy olej, sprzedawany w ma³ych fiolkach lub 
Na jakie pytania nie odpowie test? poduszeczkach.
- czy ktoœ jest uzale¿niony; Sposób przyjmowania: najczêœciej jako dodatek do papierosów lub 
- czy bierze te¿ inne narkotyki; skrêtów z marihuan¹.
- jak czêsto bierze;
- jak du¿o za¿y³. Objawy u¿ycia konopi:

euforia, gadatliwoœæ, poczucie odprê¿enia, zaburzenia koordynacji 
Zawsze uwa¿nie przeczytaj instrukcjê do³¹czon¹ do testu i stosuj siê œciœle ruchowej, zwiêkszona wra¿liwoœæ na œwiat³o i dŸwiêk, obni¿ona 
do zaleceñ. Musisz te¿ braæ pod uwagê mo¿liwoœæ pomy³ki. Szybkie koncentracja, trudnoœci w zapamiêtywaniu, nag³e napady œmiechu, 
metody testowania maj¹ swoje ograniczenia i minusy. Zastanów siê tak¿e chichot, zwiêkszony apetyt, przekrwione oczy, kaszel, czasem spadek 
co zrobisz, je¿eli wynik testu oka¿e siê pozytywny? nastroju, zamkniêcie siê w sobie i milczenie.

Zwróæ uwagê na:Narkotyki i prawo
s³odkaw¹ woñ oddechu, w³osów i ubrania, zielono-br¹zowe liœcie i 
nasionka, nag³e zainteresowanie hodowl¹ roœlin przez Twoje dziecko, fifki Zapewne doskonale wiesz, ¿e posiadanie narkotyków jest czynem 
i fajki, bibu³kê papierosow¹.karalnym, ale ³amanie prawa przez dziecko bior¹ce narkotyki zwi¹zane 

bywa tak¿e ze zdobywaniem pieniêdzy. Mog¹ wiêc zdarzyæ siê kradzie¿e, 
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D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do: kontrolowaæ prawid³owe funkcjonowanie organizmu.
zaburzonej oceny sytuacji, spadku koncentracji uwagi, obni¿onej 
sprawnoœci w prowadzeniu pojazdów, przewlek³ego zapalenia oskrzeli i LSD
krtani, astmy, ogólnego zobojêtnienia. U osób za¿ywaj¹cych przetwory 
konopi w stanie obni¿onego nastroju mog¹ powstaæ stany depresyjne, lêki, (kwas, kwach. kwasik, papierek, kryszta³ek, kamyczek, trip, ejsid, tejbs, 
a nawet psychozy. listek, oraz nazwy w³asne bibu³ek z kolorowym nadrukiem np.Asterix)

AMFETAMINA Wygl¹d: malutkie bibu³ki z kolorowymi nadrukami, kolorowe "kamyki do 
zapalniczek", tabletki, kapsu³ki nas¹czone roztworem LSD.

(spid, proszek, proch, amfa, feta, setka, witamina A) Sposób przyjmowania: doustnie.
Objawy u¿ycia:

Wygl¹d: bia³y lub be¿owy proszek, tabletki, kapsu³ki. rozszerzone Ÿrenice, wymioty, przyspieszona czynnoœæ serca, 
Sposób przyjmowania: doustnie, wstrzykiwana lub wci¹gana przez nos. podwy¿szone ciœnienie krwi, wzrost temperatury cia³a, zaburzone 
Objawy u¿ycia: postrzeganie rzeczywistoœci (widzenie dŸwiêków s³yszenie barw), 
Przyp³yw energii, poczucie mocy, podwy¿szenie nastroju, wzmo¿ona chwiejnoœæ emocjonalna (od euforii do depresji), omamy wzrokowe, 
aktywnoœæ, s³owotok, zaburzenia snu (bezsennoœæ), brak apetytu, niekiedy lêk, nawroty doznañ nawet po d³ugim czasie od zaprzestania 
rozszerzone Ÿrenice, przyspieszona czynnoœæ serca i szybki oddech, brania. D³ugotrwa³e u¿ywanie: mo¿e wywo³aæ powa¿ne depresje, stany 
zaczerwienie skóry, wysypka, suchoœæ w ustach, podwy¿szone ciœnienie urojeniowe.
krwi, silny niepokój, napiêcie i dra¿liwoœæ. W koñcowej fazie dzia³ania 
narkotyku zmêczenie i sennoœæ. GRZYBY HALUCYNOGENNE
Zwróæ uwagê na:
bia³y lub be¿owy proszek, tabletki, kapsu³ki, kryszta³ki ma³e foliowe (grzybki, psylocyby, psylki, baluny)
torebeczki, folia aluminiowa, ig³y, strzykawki. 
D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do: Wygl¹d:
Silnego uzale¿nienia psychicznego, zaburzeñ zachowania rozwoju stanów ró¿nego rodzaju suszone grzybki o zabarwieniu od ¿ó³tawego do czarnego 
depresyjnych po³¹czonych z myœlami samobójczymi a w skrajnych z br¹zowym przeœwitem.
przypadkach do psychoz, œpi¹czki i œmierci. Sposoby przyjmowania: doustnie - suszone lub surowe.

Objawy u¿ycia:
KOKAINA halucynacje wzrokowe, zaburzone postrzeganie czasu i przestrzeni, 

rozszerzone Ÿrenice, zmiany nastroju, zupe³ne wyizolowanie z i jej odmiana CRAK
rzeczywistoœci, prze¿ycia mistyczne, lêk.
Zwróæ uwagê na: ró¿nego rodzaju grzyby.KOKAINA (koka, koks, gram, porcja, œnieg, charlie, bia³a dama, 
Niebezpieczeñstwo za¿ywania:witamina C)
nigdy nie wiadomo jak zadzia³aj¹. Wysokie ryzyko œmiertelnego zatrucia Wygl¹d: krystalicznie bia³y proszek.
oraz przewlek³ej psychozy.Sposób przyjmowania: wci¹gana przez nos, wstrzykiwana, za¿ywana 

doustnie, palona z domieszkami innych narkotyków.
ŒRODKI WZIEWNE

CRAK(kisielek, galaretka)
Wygl¹d: bia³e, be¿owe lub br¹zowe kamyki (¿wir) sprzedawany w (solwent, rozpuchol, budzio)
foliowych woreczkach, folii aluminiowej. 
Sposób przyjmowania: pali siê w specjalnej fajce lub wdycha jego opary. Wygl¹d:
Objawy u¿ycia: kleje, rozpuszczalniki, lakiery.
poci¹ganie nosem i/lub katar, nadpobudliwoœæ, gadatliwoœæ, niepokój Sposób przyjmowania: najczêœciej wdychanie oparów z worka 
psychoruchowy, rozszerzone Ÿrenice, poczucie euforii, mocy, si³y, os³abienia foliowego.
krytycyzmu. Objawy u¿ycia:
Zwróæ uwagê na: stan odurzenia, euforii, omamy, kichanie i kaszel, katar lub 
bia³y proszek, a w przypadku cracku jasnobr¹zowe kuleczki "kamyki", krwawienie z nosa, zapalenie spojówek, zamazana mowa, dra¿liwoœæ, 
fajki, ma³e flakoniki, ig³y, strzykawki, ma³e foliowe torebeczki, lusterka. niekiedy agresja, lêk.
D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do: Zwróæ uwagê na:
stanów depresyjnych i tendencji samobójczych, urojeñ przeœladowczych i foliowe torby, tuby kleju, smary, zapach chemikaliów we w³osach i na 
lêku, stanów delirycznych, impotencji, zakrzepów krwi, utraty ubraniu, charakterystyczny zapach z ust utrzymuj¹cy siê nawet kilka dni po 
przytomnoœci, œmierci z przedawkowania. za¿yciu, nas¹czone chustki, szmaty.

D³ugotrwa³e u¿ywanie mo¿e prowadziæ do:
uszkodzenia p³uc, w¹troby, mózgu, niewydolnoœci serca, œpi¹czki, œmierci ECSTASY
przez uduszenie podczas wdychania.

(eska, bleta, pigu³a oraz nazwy w³asne tabletek jak: UFO Love, Superman, 
OPIATYMitsubishi, Vogel. Herz, Sonne,VW)

Wygl¹d: bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczonymi wzorkami ale tak¿e Opiaty s¹ to przetwory wytwarzane z maku lekarskiego. Do tej grupy nale¿¹ 
proszek, kapsu³ki. miêdzy innymi: heroina, tzw. polska heroina "kompot" oraz brown sugar.
Sposób przyjmowania: doustnie. 
Objawy u¿ycia: HEROINA (hera, hercia, helena, proszek)
wzmo¿ona pobudliwoœæ, wyostrzone postrzeganie bodŸców zewnêtrznych 
(kolorów, dŸwiêków), brak ³aknienia przyspieszony oddech, nieadekwatne Wygl¹d: bia³y lub be¿owobr¹zowy proszek o gorzkim smaku.
do mo¿liwoœci poczucie si³y, zgrzytanie zêbami. Sposób przyjmowania: wstrzykiwana.
Zwróæ uwagê na:
bia³e lub kolorowe pastylki z wyt³oczonymi wzorami, popêkane naczyñka KOMPOT - tzw. polska heroina
krwionoœne (zw³aszcza twarzy) po ca³onocnych zabawach w dyskotece.
Ecstasy jest za¿ywane najczêœciej podczas dyskotek i rozmaitych techno Wygl¹d: jasny lub ciemnobr¹zowy p³yn o wyczuwalnym s³odkim zapachu 
party. i gorzkim smaku. Sposób przyjmowania: wstrzykiwana.
Nawet jednorazowe za¿ycie mo¿e prowadziæ do:
nieodwracalnych zmian w mózgu, zaburzeñ w pracy nerek i w¹troby, œmierci BROWN SUGAR (br¹z, bra³n) - jest to odmiana heroiny, która w ostatnich 
spowo dowan ej zablo kowan iem sygna ³ów pozwa laj¹c ych mózgo wi latach zyskuje niezwyk³¹ popularnoœæ. Zarówno objawy, jak i skutki 
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za¿ywania s¹ takie same, jak w przypadku heroiny i innych przetworów MA£Y S£OWNICZEK SLANGU 
maku.
Wygl¹d: brunatna, ró¿owa lub be¿owa granulowana substancja wygl¹dem ZWI¥ZANEGO Z NARKOTYKAMI
przypominaj¹ca cukier lub ¿wirek. 
Sposób przyjmowania: najczêœciej wdychany jest dym, czasem Je¿eli us³yszysz te nazwy w rozmowach swoich dzieci i ich 
wstrzykiwana, rzadziej przyjmowana doustnie. znajomych - nie wpadaj w panikê i nie traktuj ich jak 

potencjalnych narkomanów. Byæ mo¿e narkotyki pojawi³y siê w 
Objawy u¿ycia opiatów: ich otoczeniu i warto na ten temat porozmawiaæ. Podajemy 
zwê¿one Ÿrenice, brak reakcji Ÿrenic na œwiat³o, szkliste oczy opadaj¹ce przyk³adowe s³ownictwo, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e slangowy 
powieki, zmniejszone ³aknienie, nudnoœci i wymioty przy pierwszych jêzyk m³odzie¿owy jest niezwykle ¿ywy i ci¹gle przybywaj¹ 
dawkach, sennoœæ, powolne wypowiedzi nowe okreœlenia. Slangowe nazwy narkotyków zosta³y podane 
Zwróæ uwagê na: przy charakterystyce poszczególnych substancji.
wygl¹d Ÿrenic, ig³y, strzykawki, œlady nak³uæ po wstrzykniêciach, œlady krwi 
na bieliŸnie, a w przypadku heroiny do palenia (brown sugar) na okopcone Akcesoria do u¿ywania narkotyków:
sreberka z folii aluminiowej z czekolady itp.

! do palenia, wdychania lufka, fifka, fifa, bongo (fajka wodna) srebro, Nawet jednorazowe za¿ycie mo¿e prowadziæ do:
foliauszkodzeñ w¹troby, zaka¿enia wirusem HIV, ¿ó³taczki, œpi¹czki, œmierci z 

przedawkowania. ! Do¿ylnie sprzêt, strzykawka, ig³a, pompka, gary,garnki,³y¿ka
Handlarz narkotykami: diler

LEKI USPOKAJAJ¥CE l NASENNE Koñcowa faza dzia³ania narkotyku: zejœcie, zjazd, dó³ 
Miejsce handlu narkotykami: bajzel

(dorota, dorotka, efka, erki, pestki, pigu³y, rolki, ziomki) Narkotyki ogólnie: towar, dr¹gi, czady, materia³
Narkoman: æpun, grzejnik

Wygl¹d: tabletki, p³yny. Okreœlenie osoby ze wzglêdu na rodzaj za¿ywanej substancji:
Sposób przyjmowania: doustnie, wstrzykiwane po rozpuszczeniu. trawiarz, zielarz (palacz marihuany), bra³niarz (palacz heroiny), klejarz 
Objawy u¿ycia: (za¿ywaj¹cy œrodki wziewne)
ma³e dawki daj¹ poczucie odprê¿enia, wiêksze powoduj¹ sennoœæ i stan Porcja narkotyku: dzia³ka, gram, giet, bit, setka (np. 100g amfetaminy), 

3jak po upojeniu alkoholowym. cent (1 cm  heroiny), gruda, linia, œcie¿ka, kreska (porcja kokainy, 
Zwróæ uwagê na: amfetaminy)
leki, opakowania po lekach, ig³y, strzykawki, ampu³ki. Stan po za¿yciu: kop, jazda, trzepanie, odlot, odjazd, podró¿, krêcenie, 
D³ugotrwa³e u¿ywanie prowadzi do uzale¿nienia psychicznego i œmiechawa, trip
fizycznego, zwiêksza siê tolerancja na leki, co oznacza, ¿e trzeba Stan zwi¹zany z odstawieniem narkotyku: g³ód, byæ na g³odzie, skrêt, 
przyjmowaæ coraz wiêksze dawki, pogarsza siê ogólny stan zdrowia, absta
obni¿a siê poziom intelektualny, istnieje du¿e zagro¿enie przedawkowania Za¿yæ narkotyk:
prowadz¹ce do œpi¹czki lub œmierci. GroŸne w skutkach mo¿e byæ te¿ - ogólnie æpaæ, braæ, grzaæ, przygrzaæ, nagrzaæ siê, zapodaæ, nawaliæ siê, 
mieszanie leków z alkoholem lub innymi œrodkami. przyhajcowaæ, r¹bn¹æ sobie

- do¿ylnie dawaæ w kana³, wjechaæ, pukaæ, hukn¹æ, cykn¹æ
- paliæ jaraæ, najaraæ siê. spaliæ, przypaliæ, upaliæ siê, kopciæ, paliæ fifêINNE SUBSTANCJE U¯YWANE PRZEZ 
- wci¹gaæ do nosa (amfetaminê, kokainê) - snifowaæ, zasnifowaæ

M£ODZIE¯ - wziewnie kiraæ, kleiæ siê, dmuchaæ, przydmuchaæ, buchaæ
Zaburzenia psychiczne po za¿yciu narkotyków: ³apaæ paranojê, ³apaæ 
flesze, ³apaæ halunySTERYDY ANABOLICZNE
Za¿ywaæ na³ogowo: byæ w ci¹gu, grzaæ

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

GDZIE SZUKAÆ POMOCY?
G³ównym powodem za¿ywania sterydów jest chêæ zwiêkszenia si³y, 
kondycji i poprawienia wygl¹du poprzez przyrost masy miêœniowej.

NARKOTYKI - NARKOMANIAObjawy u¿ycia: poprawa nastroju, przyp³yw energii, poczucie si³y i 
Ogólnopolski Telefon Zaufaniakondycji, zmiany skórne (plamy, zaczerwienienia), obrzêk twarzy, 

0801 199 990zaburzenia równowagi hormonalnej, nerwowoœæ, impulsywnoœæ, 
agresywnoœæ. Czynny codziennie od 16.00 do 21.00
Sposób za¿ywania: doustnie lub do¿ylnie. Ca³kowity koszt po³¹czenia wynosi 0,35 z³.
Zwróæ u wagê na:
szybki przyrost masy miêœniowej u Twojego dziecka nieproporcjonalny do NARKOMANIA POMOC RODZINIE
czasu poœwiêcanego æwiczeniom na si³owni. POGOTOWIE MAKOWE
D³ugotrwa³e przyjmowanie:

0801 10 96 96mo¿e prowadziæ do ciê¿kich uszkodzeñ narz¹dów wewnêtrznych (w¹troby, 
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku 11.00-19.00nerek, serca), os³abienia popêdu p³ciowego, uszkodzenia chromosomów. 

w soboty 11.00-15.00Sterydy powoduj¹ tak¿e zaburzenia psychiczne o ró¿nym nasileniu: 
Ca³kowity koszt po³¹czenia wynosi 0,35 z³rozdra¿nienie, nerwowoœæ, agresjê, lêk, panikê, urojenia przeœladowcze, 

depresjê z myœlami samobójczymi.
ZATRZYMAÆ PRZEMOC

Anonimowa Bezp³atna Infolinia
Informator na temat placówek udzielaj¹cych pomocy osobom z Komendy Sto³ecznej Policji
problemem narkotykowym „Narkomania gdzie szukaæ pomocy" w wersji 0800 120 148
elektronicznej dostêpny jest na stronie internetowej i³owego Biura ds. 

czynny codziennie ca³¹ dobêPrzeciwdzia³ania Narkomanii 
Linia bezp³atna

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

wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc 
w ratowaniu ¿ycia mieszkañca 

Mszczonowa Micha³ka Biernata, u 
którego wykryto ostr¹ bia³aczkê 

limfoblastyczn¹.

Koszty leczenia ch³opca s¹ bardzo 
wysokie i rodziców nie staæ na pokrycie 

ich jedynie z w³asnych œrodków. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 
Micha³kowi proszeni s¹ o wp³aty na 

konto:

Fundacja na Rzecz Ratowania ¯ycia
Bank PEKAO S.A.  I Oddzia³ w ¯yrardowie 

 10801499-711267-27005-801000-111
has³o: MICHA£ BIERNAT

 które nap³yn¹ do redakcji niekoniecznie  Samorz¹dowe FORUM musz¹ byæ podpisane, jeœli wolicie Pañstwo 
zachowaæ anonimowoœæ - uszanujemy to. Jeœli coœ Pañstwa interesuje lub 
Ka¿dy  sygna³ potraktowany  przez nas bulwersuje, je¿eli siê z czymœ nie  zgadzacie, a 
zostanie bardzo powa¿nie.mo¿e wrêcz przeciwnie  popieracie okreœlone 

dzia³ania  - napiszcie o tym  do redakcji 
Czekamy na  LISTY Merkuriusza. Na wszystkie  pytania  

Redakcja MM odpowiadaæ bêd¹ Pañstwu  na ³amach  naszego 
samorz¹dowego informatora: przewodnicz¹cy 

Adres: Urz¹d Miejski,  ul. Grójecka 45, Rady Miejskiej  £ukasz Koperski  lub  
96-320 Mszczonów   burmistrz miasta  Józef Grzegorz Kurek. Listy, 

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: 0-607 099 886, 

Wyœlij e-mail: mszczonow@interia.pl 

Urz¹d Miejski we Mszczonowie og³asza, i¿ poszukuje osób, 
które podjê³yby siê:
- spisania najnowszej historii Mszczonowa (1939-1989)
- i zbierania pami¹tek z dziejów miasta, które w przysz³oœci 
pos³u¿y³yby do zorganizowania miejskiego muzeum. 
Oferty prosimy sk³adaæ do sekretariatu Urzêdu Miejskiego lub 
wysy³aæ poczt¹ (Urz¹d Miejski w Mszczonowie 
Ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów)

INFORMACJA:
Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny 

0-800-45-69-07
w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospodarki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego 
na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z so³ectw

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

W ostatnim  numerze MM,  na stronie 5 zosta³a zamieszczona lista osób, 
którym burmistrz dziêkowa³ za efektowne przyozdobienie swych posesji 
w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Niestety w wyniku trudnego do 
wyt³umaczenia nieporozumienia lista ta zawiera³a wiele b³êdów. Chc¹c 
unikn¹æ zamieszania wynikaj¹cego z zamieszczenia nieprawdziwych 
danych  zmuszeni zostaliœmy do   usuniêcia ca³ej strony. Za 
niedopatrzenie serdecznie przepraszamy.  Lista we w³aœciwym kszta³cie 
ukaza³a siê w tym numerze Merkuriusza. 
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