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Uda³o siê uzyskaæ dobr¹ cenê, znacznie ni¿sz¹ od pierwotnie 
zak³adanej. Teraz rozpoczêcie tych inwestycji warunkuje jak 
najszybsze uzyskanie promes. 
Szef mszczonowskiego ratusza uchyli³ te¿ nieco r¹bka tajemnicy 
odnoœnie tego, co bêdzie podczas najbli¿szego czerwcowego 
Jarmarku Mszczonowskiego. Gwiazd¹ wieczoru ma byæ znany 
zespó³ „Wilki”, a przedtem na scenie prezentowaæ siê bêdzie znany 24 marca pod przewodnictwem £ukasza Koperskiego 
cygañski zespó³ ”Dzanni”. Wczeœniej na scenie pojawi¹ siê artyœci obradowa³a Rada Miejska Mszczonowa na XVII w tej kadencji 
amatorzy z Mszczonowa i ¯yrardowa. Mszczonów bowiem samorz¹dowej sesji. Oprócz radnych w posiedzeniu brali udzia³: 
porozumia³ siê z ̄ yrardowem i lokalni artyœci z obu miast wyst¹pi¹ burmistrz Józef Grzegorz Kurek, skarbnik Jadwiga Barbulant, 
zarówno podczas Dni Mszczonowa jak i Dni ¯yrardowa. Warto w sekretarz Zofia Krukowska, kierownicy dzia³ów w UM Teresa 
tym miejscu wspomnieæ równie¿ o udziale w Jarmarku Koszuliñska i Janina Sitek. W czêœci informacyjnej zadawano 
Mszczonowskim przedstawicieli zaprzyjaŸnionego miasta Erding. pytania komendantowi Posterunku Policji w Mszczonowie 
Ufundowali oni nawet specjaln¹ atrakcjê, jak¹ bêdzie pokaz Andrzejowi Balcerskiemu. 
sztucznych ogni. Poniewa¿ ni¿ej podpisany taki pokaz ogni w 
Erding widzia³ na w³asne oczy, ju¿ dziœ wszystkich gor¹co Dwie uchwa³y
namawiam do jego obejrzenia. Tego pewnie jeszcze nie 
widzieliœcie!

Po otwarciu XVII sesji i stwierdzeniu prawomocnoœci obrad, radni 
w g³osowaniu przyjêli bez zastrze¿eñ protokó³ z posiedzenia 

Komendant odchodzipoprzedniej sesji. Nastêpnie przyst¹piono do uchwalania bud¿etu 
na 2004 rok. Jego ogólne za³o¿enia zreferowa³a radnym skarbnik 

W czêœci ostatniej porz¹dku posiedzenia samorz¹du - wolne Jadwiga Barbulant. Natomiast pozytywn¹ opiniê komisji 
wnioski i zapytania - radni rozmawiali o sprawach bezpieczeñstwa bud¿etowej przedstawi³ Janusz Michalak, a komisji rewizyjnej 
z komendantem policji. Na koniec Andrzej Balcerski Wanda Staniaszek. Poniewa¿ temat bud¿etu by³ dok³adnie na 
poinformowa³ zebranych, i¿ w zwi¹zku ze z³ym stanem zdrowia za posiedzeniach komisji omawiany, tym razem wiêkszej dyskusji ju¿ 
dwa miesi¹ce planuje przejœæ na emeryturê i zakoñczyæ pracê w nie by³o. Radni przy jednym g³osie wstrzymuj¹cym przyjêli 
policji. Przewodnicz¹cy £ukasz Koperski i burmistrz Józef uchwa³ê bud¿etow¹ gminy na 2004 rok. Ostatecznie dochody 
Grzegorz Kurek z³o¿yli odchodz¹cemu komendantowi serdeczne gminy Mszczonów maj¹ wynieœæ 20.745 tys. z³otych, a wydatki 
podziêkowania za pracê w Mszczonowie, która niew¹tpliwie 25.341 tysiêcy. Na inwestycje w roku bie¿¹cym przeznacza siê 
przyczyni³a siê do poprawy bezpieczeñstwa w mieœcie i na 10.084 tys. z³otych.
terenach gminy.Druga przeg³osowana tego dnia uchwa³a mszczonowskiego 

(kpt)samorz¹du dotyczy³a wyra¿enia przez radnych zgody na odp³atne 
nabycie nieruchomoœci. Jak wyjaœnia³ burmistrz J.G. Kurek chodzi 
o wykup dzia³ek potrzebnych pod sfinalizowanie drogi ³¹cz¹cej 
Gurbê z ulic¹ Rawsk¹. Wobec budowy obwodnicy wykup tych 
nieruchomoœci pozwoli na zbudowanie bezkolizyjnego wjazdu do 
miasta od strony Gurby. Radni powy¿sz¹ uchwa³ê zaaprobowali.
W kolejnym punkcie obrad wys³uchano sprawozdania 
przewodnicz¹cej komisji rewizyjnej W. Staniaszek. Komisja w 
ostatnim czasie zajmowa³a siê analiz¹ wniosków pokontrolnych 
RIO oraz przeprowadzi³a kontrole w Urzêdzie Miasta i 
Mszczonowskim Oœrodku Kultury. Podczas kontroli w UM 
sprawdzano jak wygl¹da œci¹galnoœæ podatku od nieruchomoœci i 
podatku rolnego. Nieznacznie, ale zwiêksza siê liczba 
zalegaj¹cych z op³atami

Dom i jarmark

Rozpoczynaj¹c sk³adanie informacji o swojej pracy pomiêdzy 
sesjami burmistrz Mszczonowa powiedzia³, ¿e trwaj¹ rozmowy z 
rodzin¹ Maklakiewiczów na temat przekazania miastu ich 
budynku rodzinnego. W zamian rodzina chce od samorz¹du 
mieszkanie w Mszczonowie. Radni zgodzili siê z burmistrzem, ¿e 
trzeba dom przej¹æ, wyremontowaæ go i stworzyæ tam muzeum 
wraz z oœrodkiem ¿ycia muzycznego. Lokalna spo³ecznoœæ 
powinna chroniæ pamiêæ swoich wybitnych przedstawicieli. 
Dodatkowym jeszcze argumentem za ochron¹ domu 
Maklakiewiczow jest to, i¿ budynek stanowi jeden z nielicznych w 
Mszczonowie okazów starej architektury. 
Burmistrz poinformowa³ równie¿, ¿e rozstrzygniêto przetargi 
sapardowskie na wykonawstwo budowy dwóch kanalizacji w 
mieœcie, wodoci¹gu w gminie i budowy drogi Strzy¿e-Piekary, 
która ma usprawniæ przede wszystkim dowo¿enie dzieci do szko³y. 

XVII Sesja Rady Miejskiej

Bud¿et i sprawy bie¿¹ce

Tegoroczny bud¿et Mszczonowa

Wiêcej na inwestycje
24 marca Rada Miejska Mszczonowa podjê³a uchwa³ê w sprawie 
przyjêcia bud¿etu na 2004 rok. Projekt bud¿etu Mszczonowa 
zosta³ skonsultowany m.in. z komisjami samorz¹du, uzyska³ 
równie¿ pozytywn¹ opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jak 
wynika z zapisów, planowane dochody gminy Mszczonów maj¹ 
wynieœæ w tym roku 20.745 tys. z³otych, a wydatki 25.341 tys. z³. 
Ju¿ z zestawienia tych cyfr, widaæ ró¿nicê pomiêdzy dochodami i 
wydatkami. W³adze Mszczonowa planuj¹ ten deficyt bud¿etowy 
pokryæ kredytami. W tym miejscu warto przypomnieæ , ¿e gmina 
ma niskie wskaŸniki zad³u¿enia, a planowane kredyty przeznacza 
na inwestycje wiêc s¹ to kredyty na preferencyjnych warunkach, 
czêœciowo umarzalne jak np. z WFOŒiGW.
A¿ cztery inwestycje w br. maj¹ szansê otrzymaæ dofinansowanie 
unijne.

Wodoci¹gi i drogi

W tegorocznym bud¿ecie na wydatki inwestycyjne przeznacza siê 
sumê 10.082 tys. z³otych, co stanowi nieco ponad 40 proc. 
wydatków bud¿etu. W roku ubieg³ym mszczonowianie na 
inwestycje przeznaczyli ponad 30 proc. pieniêdzy bud¿etowych. 
By³y jednak lata, kiedy na inwestycje wydawano tutaj nawet i 
po³owê bud¿etu. Pomimo trudnej sytuacji finansów publicznych 
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pañstwa, co przek³ada siê wprost na wiêksze wydatki 
samorz¹dów podniesienie w br. poprzeczki inwestycyjnej 
œwiadczy dobitnie o utrzymywaniu przez Mszczonów 
prorozwojowego kierunku.
W 2004 roku w tematach inwestycyjnych dominuj¹ inwestycje na 
terenach wiejskich jak przyk³adowo budowa sieci wodoci¹gowej 
w Zimnicach, Kowiesach, Kowiesowie, Piekarowie i Piekarach. 
Sieæ bêdzie realizowana od ujêcia wody w miejscowoœci Lindów. 
W bud¿ecie zapisano równie¿ œrodki na budowê wodoci¹gów w 
Grabcach, Wólce Wrêckiej, Badowie-Dañkach i Badowie 
Górnym. Poza tym wygospodarowano pieni¹dze na wykonanie w 
br. dokumentacji pod budowê w latach nastêpnych, bardzo 
ludziom potrzebnych wodoci¹gów. Chodzi tutaj o takie 
miejscowoœci jak: Bobrowce, Ma³achowszczyzna, Olszewka, 
Paw³owice, Janówek, Zimna Woda, Lutkówka, Lutkówka - 
Kolonia.
Pomyœlano równie¿ o przebudowie i modernizacji dróg 
gminnych.  W tym roku bêdzie modernizowana i  
przebudowywana droga Piekary-Strzy¿e . Planuje siê równie¿ 
budowê chodników w ulicach Piekarskiej i Op³otki oraz 
utwardzenie dróg we wsiach G¹ba, Wymys³ów, Marków 
Towarzystwo. Ponadto w planie wydatków i przychodów gminy 
s¹ zapisane œrodki na przebudowê i modernizacje innych jeszcze 
dróg : odcinka Ma³achowszczyzna - Paw³owice, dróg w Dwórznie 
i Zbiro¿y oraz budowê nawierzchni ulic Cichej i Towarowej w 
Mszczonowie. Powstan¹ równie¿ chodnik na osiedlu 
Maklakiewicza.
W roku bie¿¹cym bêd¹ równie¿ realizowane inwestycje z zakresu 
gospodarki œciekowej i ochrony wód. Planuje siê rozpoczêcie 
procesu przebudowy i modernizacji oczyszczalni œcieków w 
Grabcach Józefpolskich oraz budowê kanalizacji na osiedlu 
Józefpolska i rejonie „Spokojna” w Mszczonowie oraz 
wykonanie dokumentacji w Grabcach Józefpolskich, Badowie -
Dañkach, Kamionce, Sosnowicy, Wymys³owie. Ponad æwieræ 
miliona z³otych przeznaczono na modernizacjê oœwietlenia 
drogowego i budowê nowego oœwietlenia ulicznego.

Placówki u¿ytecznoœci publicznej

Mszczonów tradycyjnie ju¿ sporo pieniêdzy przeznacza na 
modernizacje bazy oœwiatowej. Na rok bie¿¹cy zaplanowano 
wykonaæ termomodernizacjê budynku SP w Piekarach. W planie 
jest dokoñczenie remontu i przebudowy budynku SP w 
Mszczonowie oraz przeprowadzenie tam termomodernizacji. W 
zapisach znajdujemy jeszcze adaptacje w Osuchowie 
pomieszczenia dla klasy zerowej.
Oprócz budynków s³u¿¹cych oœwiacie rozpocznie siê 
modernizacja budynku oœrodka kultury. Pó³ miliona z³otych jest 
zapisanych na modernizacjê MOK-u. Natomiast 300 tysiêcy z³. 
figuruje jako wk³ad w³asny w br. na realizacjê budowy kompleksu 
basenowego z wykorzystaniem wód geotermalnych, który to 
projekt zajmuje pierwsze miejsce na mazowieckiej liœcie i ma 
ogromne szanse na sfinansowanie z funduszy strukturalnych UE.
Samorz¹d mszczonowski nadal wspieraæ bêdzie inwestycje 
stra¿ackie. W tegorocznym bud¿ecie na remont kot³owni w Domu 
Stra¿aka oraz modernizacjê budynku OSP przeznaczono ponad 
250 tys. z³otych.
W planie wydatków s³u¿¹cych poprawie bezpieczeñstwa w 
mieœcie zaplanowano 10 tys. z³otych na zakwaterowanie i 
wy¿ywienie dru¿yny prewencji z Wojewódzkiej Komendy 
Policji. Wzorem roku ubieg³ego, tak¿e i w br. bêdziemy mieli 
skuteczne patrole policjantów z P³ocka i Radomia.

(kpt)

Uchwa³a Nr XVII/126/ 04
Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Mszczonów na 
2004 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z póŸn. zmianami ) art. 109, art. 122, art. 124 i art. 128 
ust 2, pkt 1 i 2, art. 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z póŸn. 
zmianami ) oraz art. 400 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
- Prawo Ochrony Œrodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. 
zmianami ) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Ustala siê dochody bud¿etu gminy ogó³em w wysokoœci 20.745.225 
z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr1. 

§ 2.
Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 25.341.767 z³. 
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 

§ 3.
Deficyt bud¿etu wynosi 4.596.542 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 
Dodatkowo z dochodów bud¿etu 2004 roku zostan¹ sfinansowane 
sp³aty rat kredytów, po¿yczek d³ugoterminowych w kwocie 787.600 
z³.
Faktyczny deficyt wynosi 5.384.142 z³., który zostanie sfinansowany 
z zaci¹gniêtych po¿yczek na rynku krajowym w wysokoœci 5.029.288 
z³. i przychodów z tytu³u innych rozliczeñ krajowych 354.854 z³.

§ 4.
Prognozê d³ugu gminy na dzieñ 31 grudnia 2004 roku i lata 
nastêpne stanowi za³¹cznik Nr 4.

§ 5.
Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoœci 55.000 z³.

§ 6.
Ustala siê wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokoœci 
10.084.928 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.

§ 7.
Ustala siê dotacje dla gminnej instytucji kultury zgodnie z 
za³¹cznikiem Nr 6.

§ 8.
Ustala siê plan przychodów i wydatków:

!zak³adu bud¿etowego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7,

!œrodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8,

§ 9.
Ustala siê plan przychodów gminnego funduszu ochrony œrodowiska i 
gospodarki wodnej w wysokoœci 70.000 z³. oraz wydatków funduszu 
w wysokoœci 420.000 z³. Plan finansowy funduszu stanowi za³¹cznik 
Nr 9.

§ 10.
Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z 
zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami w 
wysokoœci 670.783 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.
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Wydatki bud¿etu Gminy Mszczonów na 2004 rok

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do udzielania porêczeñ, po¿yczek i 
§ 11. gwarancji w roku bud¿etowym ³¹cznie do wysokoœci 200.000 z³. 

Ustala siê plan dochodów i wydatków z realizacj¹ zadañ 
powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ § 16.
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoœci Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
216.000 z³. zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11. 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem 

przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami,
§ 12. 2) przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowych 

Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ wydatków Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
alkoholu i wydatki w programie profilaktyki i rozwi¹zywania 3) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach w 
problemów alkoholowych w wysokoœci 137.000 z³. zgodnie z innych bankach ni¿ bank obs³uguj¹cy bud¿et.
za³¹cznikiem Nr 12.

§ 17.
§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek 
§ 18.krótkoterminowych oraz emisji papierów wartoœciowych do 

wysokoœci 250.000 z³. na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku !Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku 
bud¿etowego niedoboru bud¿etu. bud¿etowym 2004. 

!Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym 
§ 14.

Województwa Mazowieckiego. 
Okreœla siê wysokoœæ sumy, do której Burmistrz mo¿e samodzielnie 
zaci¹gaæ zobowi¹zania na kwotê 1.000.000 z³. 

  PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ
§ 15.   £ukasz Koperski 
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* * *
W dniu 16 kwietnia obradowa³a 

Komisja Rewizyjna.  W trakcie 
posiedzenia przeprowadzono kontrolê 18 marca w sali konferencyjnej samorz¹dowej Komisji Oœwiaty, Sportu 
dzia³alnoœci OSIR -u za 2003 rok i Urzêdu Miejskiego we Mszczonowie i M³odzie¿y. G³ównym punktem obrad 
sprawdzono wykonanie wniosków odby³o siê posiedzenie komisji Kultury, by³a dyskusja nad harmonogramem 
pokontrolnych. Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Podczas imprez sportowych, jakie organizowane 

* * *obrad przeprowadzono dyskusjê  na bêd¹ w bie¿¹cym roku na terenie gminy 
20  kwie tn ia  obradowa³a  t e m a t  h a r m o n o g r a m u  i m p r e z  Mszczonów. Ponadto radni zajêli siê 

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki kulturalnych, jaki przedstawi³a radnym bi e¿ ¹c ym i sp ra wa mi  do ty cz ¹c ym  
S p o ³ e c z n e j .  P o d c z a s  o b r a d  Gra¿yna P³ywaczewska, która pe³ni dz ia ³a ln oœ ci  gm in ny ch  pl ac ów ek  
przeprowadzono ocenê dzia³alnosci obowi¹zki dyrektora Mszczonowskiego oœwiatowych oraz Oœrodka Sportu i 
MOPS-u za 2003 rok. Oœrodka Kultury. Rekreacji. 

* * *Przypomnijmy, ¿e najwiêksze gminne * * *
W dniu 22 kwietnia odby³o siê imprezy kulturalne, maj¹ siê odbyæ w 2  k w i e t n i a  o d b y ³ o  s i ê  

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W nastêpuj¹cej kolejnoœci: posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W 
trakcie posiedzenia przeprowadzono 5.06. - VIII Jarmark Mszczonowski, trakcie obrad radni przeprowadzili 
kontrolê dzia³alnoœci Zespo³u Obs³ugi 22.08. - Odpust w Lutkówce, analizê z wykonania bud¿etu gminy 
Placówek Oœwiatowych (kontrola 12.09. - Gminne Do¿ynki w Osuchowie Mszczonów za 2003 rok. Ponadto 
wydatków) za rok 2003. 19.09. - Festyn Po¿egnanie Lata. cz ³o nk ow ie  ko mi sj i wy pr ac ow al i 

RP* * * stanowisko w sprawie absolutorium dla 
25 marca odby³o siê posiedzenie burmistrz miasta
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Dochody bud¿etu Gminy Mszczonów na 2004 rok

OBRONA NARODOWA
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URZEDY 

NACZEL.ORGANOW 

WL....
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DZIA LANOSC 

USLUGOWA
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Pozostale zad.w  zakresie 

polityki spol.

0,096%

OSWIATA i 

WYCHOWA NIE

0,099%

BEZPIECZ.PUBLICZ.i 

OCHR. P.POZ.

0,002%

Inne

0,514%

KULTURA FIZY CZ. i 

SPORT

0,284%

POMOC SPOLECZNA

3,177%

GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA

6,835%

ROZNE ROZLICZENIA

26,776%

DOCHODY od OSOB 

PRAWN., od OSOB

59,539%

GOSP.KOMUNAL.i 

OCHR.. ..

1,137%

ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA

0,705%

TRANSPORT i LACZNOSC

0,819%

ROLNICTWO i 

LOWIECTWO

0,497%

OBRADOWA£Y KOMISJE 
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terytorialnego, w œwietle przyst¹pienia Polski do Unii 
Europejskiej”. Gospodarzami spotkania byli  Marsza³ek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wojewoda 
Mazowiecki Leszek Mizieliñski.

Mszczonów mo¿e siê poszczyciæ konkretnymi 
rozwi¹zaniami dotycz¹cymi informatyzacji. Przez Internet mo¿na 
ju¿ za³atwiæ w mszczonowskim Urzêdzie nie jedn¹ sprawê, choæ 

W marcu burmistrz Mszczonowa Józef zdaniem burmistrz Kurka to jeszcze wci¹¿ za ma³o. Celem do 
Grzegorz Kurek otrzyma³ zaproszenie do którego zmierza Mszczonów jest „wirtualny urz¹d”, którego 

wziêcia udzia³u w Mazowieckim Forum Samorz¹dowym „e- dzia³alnoœæ bêdzie dla petentów tak samo skuteczna i pomocna jak 
GMINA”. Tematem odbywaj¹cego siê w Ryni nad Zalewem w tradycyjnym modelu funkcjonowania. 
Zegrzyñskim Forum by³a „Informatyzacja jednostek samorz¹du M.L.

e-GMINA

Jan Pawe³ II przyj¹³ rezygnacjê Alojzego Orszulika z obowi¹zków biskupa diecezji ³owickiej, 
z³o¿on¹ z racji osi¹gniêcia wieku emerytalnego. Nowym ordynariuszem mianowa³ ks. Andrzeja 
Franciszka Dziubê, kap³ana archidiecezji gnieŸnieñskiej. Jego ingres do katedry ³owickiej 
bêdzie mieæ miejsce 22 maja.

Biskup nominat ma 54 lata, jest profesorem teologii. Przez 17 lat by³ zwi¹zany z kard. Józefem 
Glempem - najpierw jako Jego sekretarz, a nastêpnie jako dyrektor sekretariatu Prymasa Polski. Jest 
wyk³adowc¹ warszawskiego Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Napisa³ szereg ksi¹¿ek i ponad 1000 artyku³ów na temat katolickiej nauki 
spo³ecznej, historii Koœcio³a i etyki. Ks. Andrzej Dziuba urodzi³ siê w Pleszewie. Uczêszcza³ do 
szko³y podstawowej w Wieczynie i ¯egocinie; liceum ukoñczy³ w Pleszewie. Wyœwiecony zosta³ na 
kap³ana w GnieŸnie w 1975 roku, Nastêpnie jako wikariusz i katecheta pracowa³ w parafii Lob¿enice 
do 1976 roku. Studiowa³ na KUL oraz w Rzymie i Peruggi, Od 7 lat jest profesorem zwyczajnym 
teologii. Przy jego nazwisku w ksiêdze chrztów pojawi siê od dziœ notatka: od 2004 roku biskup 
³owicki.
Dotychczasowy biskup Alojzy Orszulik kierowa³ diecezj¹ od chwili jej utworzenia w 1992 roku. 
Ks. Andrzej Franciszek Dziuba bêdzie drugim ordynariuszem ³owickim.

*  *  *
Uroczystoœæ œwiêceñ biskupich ingresu ks. prof. dr hab. Andrzeja Franciszka Dziuby - Biskupa 
£owickiego odbêdzie siê w Katedrze £owickiej w dniu 22 maja br. o godz. 16:00.

AW.

Nowy biskup

oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, natomiast 
formularz wniosku o p³atnoœci obszarowe bêdzie dostêpny I N F O R M A C J A
dopiero na pocz¹tku kwietnia br.

Rolnicy, którzy maj¹ trudnoœci w wype³nieniu 
Burmis t r z  Mias t a  Mszczonowa  wniosku, mog¹ uzyskaæ pomoc w Gminnym Centrum 

informuje, i¿ w³aœciciel gospodarstwa rolnego Informacji w Mszczonowie i Osuchowie oraz w Urzêdzie 
Miejskim w Mszczonowie (Wydzia³ Gospodarki Gminnej (dzier¿awca, u¿ytkownik), który ubiega siê o 
- pok. nr 5). dop³aty obszarowe musi uzyskaæ wpis do 

Wnioskodawca winien pamiêtaæ, ¿e we wniosku o 
ewidencji producentów. wpis do ewidencji nale¿y podaæ numer konta bankowego. 

Je¿eli rolnik nie ma rachunku bankowego, powinien jak 
Wpis taki nastêpuje na podstawie prawid³owo najszybciej o to zadbaæ. Wnioski rolników nie 

wype³nionego wniosku, z³o¿onego w Biurze Powiatowym posiadaj¹cych konta bankowego nie bêd¹ przyjmowane.
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
¯yrardowie, ul. Piaskowa 21/23. 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów Rolnicy posiadaj¹cy oznakowane zwierzêta, które 
powinien zostaæ z³o¿ony najpóŸniej do 25 maja 2004 r. tj. zosta³y zarejestrowane w systemie identyfikacji i 
nie póŸniej ni¿ 21 dni przed z³o¿eniem wniosku o rejestracji zwierz¹t Agencji, maj¹ ju¿ nadany numer 
p³atnoœci obszarowe, który nale¿y z³o¿yæ najpóŸniej do identyfikacyjny. W zwi¹zku z powy¿szym dla tych 
15 czerwca 2004 r.. rolników Agencja przygotuje wnioski o wpis do ewidencji 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji i przeœle na adres zamieszkania rolnika w celu 
producentów mo¿na uzyskaæ w Biurze AR i MR w uzupe³nienia o numer konta bankowego i czytelny podpis. 
¯yrardowie, Urzêdzie Miejskim w Mszczonowie (pok. nr Uzupe³niony wniosek o wpis do ewidencji producentów, 
5), Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie (ul. rolnik zobowi¹zany jest przes³aæ lub zawieŸæ do Biura 
¯yrardowska 4) i w Osuchowie (ul. Piekarska 2), u so³tysa Powiatowego Agencji w ̄ yrardowie, ul. Piaskowa 21/23.
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z³o¿enia wniosku uprawniony jest rolnik, który:
a) ukoñczy³ 55 lat, a do ukoñczenia wieku emerytalnego I N F O R M A C J A
pozosta³o mu nie mniej ni¿ 6 miesiêcy,
b) posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co 

Burmistrz Miasta Mszczonowa informuje, i¿ najmniej 1 ha u¿ytków rolnych,
po naszym wejœciu do Unii Europejskiej c) ma uregulowany stan prawny posiadanego 

gospodarstwa rolnego,programem rent strukturalnych objêci zostan¹ 
d) nie posiada zad³u¿enia w op³acaniu sk³adek na równie¿ rolnicy z terenu gminy Mszczonów. 

ubezpieczenie spo³eczne rolników.
Œwiadczenia te maj¹ zapewniæ dochód osobom, 
które zrezygnuj¹ z prowadzenia dzia³alnoœci Uznaje siê, ¿e warunek przekazania gospodarstwa rolnego 
rolniczej w wieku 55 lat. zosta³ spe³niony dla uzyskania prawa do renty strukturalnej, 

je¿eli rolnik oraz jego ma³¿onek przekazali wszystkie 
Renty strukturalne skierowane bêd¹ do rolników posiadane grunty (nie licz¹c dzia³ki, któr¹ rolnik mo¿e 

bêd¹cych w wieku przedemerytalnym podlegaj¹cych pozostawiæ sobie na potrzeby w³asne) wchodz¹ce w sk³ad ich 
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników, którzy prowadz¹ gospodarstwa rolnego, o ³¹cznej powierzchni nie mniejszej ni¿ 
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym bêd¹cym ich 1 ha u¿ytków rolnych.
w³asnoœci¹ (lub bêd¹cych w³asnoœci¹ ich ma³¿onka), którzy 
zdecyduj¹ siê na przekazanie posiadanego gospodarstwa Gospodarstwo rolne mo¿e byæ przekazane w sposób 
rolnego innemu rolnikowi lub nastêpcy, je¿eli w wyniku tego trwa³y lub w formie umowy dzier¿awy zawartej na co najmniej 
przekazania ¿ywotnoœæ ekonomiczna gospodarstwa rolnego 10 lat. Umowa dzier¿awy musi byæ sporz¹dzona w formie aktu 
ulegnie poprawie. notarialnego lub zarejestrowana w ewidencji gruntów i 

Renta  s t ruk tura lna  przys ³ug iwaæ  bêdz ie  budynków.
producentowi rolnemu (rolnikowi), bêd¹cemu osob¹ fizyczn¹, 
który: Za przekazanie gospodarstwa rolnego w sposób trwa³y 

a) ukoñczy³ 55 lat, uznaje siê odp³atnie lub nieodp³atnie przeniesienie w³asnoœci 
b) prowadzi³ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na w³asny nieruchomoœci, wchodz¹cych w sk³ad tego gospodarstwa, w 

rachunek w gospodarstwie rolnym przez co drodze umowy sporz¹dzonej w formie aktu notarialnego.
najmniej ostatnie 10 lat przed z³o¿eniem wniosku 
o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³   Rolnik wype³nia wniosek o przyst¹pienie do programu rent 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników strukturalnych. Wniosek wraz z za³¹cznikami bêdzie sk³adany 
przez co najmniej 5 lat, w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i 

c) podlega³ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu Modernizacji Rolnictwa. Wymaganymi za³¹cznikami do 
rolników w dniu z³o¿enia wniosku o rentê wniosku s¹:
strukturaln¹, * aktualny nakaz p³atniczy w sprawie wymiaru 

d) przekaza³ posiadane gospodarstwo rolne, podatku rolnego,
e) zaprzesta³ prowadzenia wszelkiej towarowej * aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków,

dzia³alnoœci rolniczej. * inne dokumenty potwierdzaj¹ce aktualny stan 
prawny gospodarstwa rolnego,

Renta strukturalna nie bêdzie przys³ugiwaæ rolnikowi, je¿eli: * wyci¹g z aktu stanu cywilnego potwierdzaj¹cego 
a) ma on ustalone prawo do emerytury lub renty dat ê zaw arc ia ma³ ¿eñ stw a w prz ypa dku  
z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia wn io sk od aw có w b êd ¹c yc h w  zw i¹ zk u 
emerytalnego, ma³¿eñskim,
b) grunty wchodz¹ce w sk³ad gospodarstwa, * dokumenty  do tycz¹ce  prze jmuj¹cego  
planowane do przekazania, zosta³y przejête od innego gospodarstwo rolne, w tym w szczególnoœci:
rolnika, który je przekaza³ w celu uzyskania renty - aktualny wypis z ewidencji gruntów i 
strukturalnej, chyba ¿e wnioskodawca prowadzi³ budynków w przypadku, gdy przejmuj¹cym jest 
dzia³alnoœæ rolnicz¹ w powiêkszonym gospodarstwie rolnik,
co najmniej 5 lat. - dokument potwierdzaj¹cy kwalifikacje 

rolnicze,
Uprawniony do renty strukturalnej mo¿e, po przekazaniu - inne dowody i oœwiadczenia w zale¿noœci 

gospodarstwa rolnego, prowadziæ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na od okolicznoœci niezbêdnych do wyjaœnienia.
gruntach w³asnych lub bêd¹cych w³asnoœci¹ ma³¿onka, o 
powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,5 ha u¿ytków rolnych wraz z Nadmieniam, i¿ szczegó³y programu rent 
siedliskiem, które nie stanowi¹ gospodarstwa rolnego w strukturalnych nie zosta³y jeszcze ostatecznie 
rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Dzia³alnoœæ rolnicza 

zatwierdzone przez Komisjê Europejsk¹, nie ma te¿ (w zakresie produkcji roœlinnej i zwierzêcej), prowadzona na 
przepisów wykonawczych, ale zasadnicze kwestie s¹ pozostawionych gruntach, mo¿e s³u¿yæ wy³¹cznie 

zaspokojeniu potrzeb w³asnych i rodziny. znane i nie ulegn¹ wiêkszym zmianom.

Rentê strukturaln¹ przyznaje siê na wniosek. Do 
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wyda³y siê te¿ pomys³y dotycz¹ce zorganizowania kampanii DOKONANIA i PLANY informacyjno - reklamowej, która ma zachêcaæ m³odych 
mszczonowian do podejmowania nauki zawodu w miejscowych 
zak³adach i warsztatach mistrzowskich oraz plany aktywnego MSZCZONOWSKIEGO 
zabiegania o œrodki finansowe z unijnych programów 
strukturalnych. W przedstawionym w trakcie obrad programie RZEMIOS£A
dzia³ania Cechu na najbli¿szy rok znalaz³y siê ponadto zapisy 
mówi¹ce o organizowaniu kursów i szkoleñ dla cz³onków 

 „Mszczonowski Cech Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci organizacji i innych zainteresowanych mieszkañców gminy, 
mimo tego, ¿e dzia³a w niewielkiej miejscowoœci jest dostosowywania dzia³alnoœci zak³adów do norm i dyrektyw UE, a 
jednym z wiêkszych cechów w regionie. Jego cz³onkowie tak¿e utrzymywaniu wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi 
wci¹¿ zaskakuj¹ nowymi inicjatywami i nowoczesnym miasta, powiatu i s¹siednich gmin. 
podejœciem do spraw zwi¹zanych z rozwojem rzemios³a i Przyjêty przez mszczonowskie rzemios³o program stwarza 
przedsiêbiorczoœci” - powiedzia³ podczas tegorocznego wszelkie warunki po temu, aby Cech przyci¹gn¹³ do siebie 
Walnego Zgromadzenia mszczonowskiego Cechu kolejnych przedsiêbiorców. Obecnie w cechowej organizacji jest 
pe³nomocnik Izby Rzemieœlniczej Mazowsza, Kurpi i skupionych oko³o 10% przedstawicieli lokalnego small biznesu, ale 
Podlasia - Lech Kosiakowski. to dopiero pocz¹tek - zapowiada prezes £ukasz Koperski. 

Absolutorium, które otrzyma³ podczas Walnego Zgromadzenia 
Pe³nomocnik Izby nie kry³ swego zadowolenia z rozwoju obecny Zarz¹d Cechu pozwala s¹dziæ, ¿e dotychczasowe kierunki 
mszczonowskiej organizacji rzemieœlniczej. Ciekawy wyda³ rozwoju mszczonowskiego rzemios³a zostan¹ zachowane, a to 
mu siê równie¿ tworzony serwis internetowy Cechu, który ju¿ faktycznie zapowiada jego dynamiczny rozwój. Dzia³ania Zarz¹du 
niebawem bêdzie dostêpny w sieci pod adresem zmierzaj¹ teraz ku temu, aby w miarê swych mo¿liwoœci cz³onkom 
www.cechmszczonow.pl i pomys³ przekszta³cenia cechowego organizacji u³atwiaæ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, 
statutu tak, aby mszczonowski Cech móg³ zostaæ uznany za zapewniaæ stosown¹ promocjê ich produktom i us³ugom oraz 
organizacjê po¿ytku publicznego. wspomagaæ w trudnym okresie przechodzenia na standardy unijne. 
Dla obecnych na Walnym Zgromadzeniu osób godne uwagi Osi¹ganiu tych celów s³u¿y dzia³alnoœæ biura, udzielana pomoc 
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rejestracji producentów, dystrybutorów i importerów 
okreœlonego materia³u roœlinnego zgodnie z ustaw¹ z dnia O G £ O S Z E N I E
12 lipca 1995 r. o ochronie roœlin uprawnych (Dz. U. Nr 171 
z 2002 r., poz. 1398 z póŸniejszymi zmianami) oraz Burmistrz Miasta Mszczonowa informuje, ¿e od 
rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 kwietnia  2004 roku w Biurze Gminnego Centrum 
21 paŸdziernika 2003 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w Informacji w Osuchowie, ul. Piekarska 2, w ka¿d¹ œrodê w 
sprawie wykazu roœlin, produktów roœlinnych i godzinach od 8 - ej do 11- tej bêd¹ pe³nione dy¿ury przez 
przedmiotów, których uprawê, wytwarzanie lub obrót pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
mog¹ prowadziæ podmioty wpisane do rejestru Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddzia³ w 
producentów roœlin, terminu sk³adania wniosków o Grodzisku Mazowieckim.
wpisanie do tego rejestru oraz limitów iloœci lub Zainteresowani rolnicy bêd¹ mogli uzyskaæ 
powierzchni (Dz. U. Nr 185, poz. 1812 i 1813). informacjê w zakresie: ochrony roœlin, nawo¿enia oraz 

Brakuj¹cymi danymi o których mowa w art. 7b ust 2 jest 
okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci O G £ O S Z E N I E
gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci 
(PKD) oraz numer PESEL przedsiêbiorcy. Polska Wszystkich przedsiêbiorców prowadz¹cych 
Klasyfikacja Dzia³alnoœci dostêpna jest na stronie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na podstawie wpisu do ewidencji 
internetowej GUS pod adresem: www.stat.gov.pl dzia³alnoœci gospodarczej dokonanego przed 1 stycznia 

Przedsiêbiorcom, którzy nie  dokonaj¹ 2004 r. Burmistrz Miasta w Mszczonowie informuje, ¿e: 
uzupe³nienia wpisu po 1 stycznia 2005 organ ewidencyjny Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - 
odmówi wydania zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji Prawo dzia³alnoœci gospodarczej oraz niektórych innych 
dzia³alnoœci gospodarczej. ustaw w art. 8 (Dz.U.Nr 217, poz. 2125 ), zobowi¹za³a 

przedsiêbiorców wpisanych do ewidencji dzia³alnoœci 
Mszczonów, dnia 2004-03-15 gospodarczej, do uzupe³nienia brakuj¹cych danych 

wymienionych w art. 7b, ust. 2 ustawy Prawo dzia³alnoœci 
Burmistrz gospodarczej w terminie 12 miesiêcy od dnia wejœcia w 

mgr in¿. Józef Grzegorz Kurek¿ y c i e  u s t a w y  t j .  d o  1  s t y c z n i a  2 0 0 5  r .  
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prawna, organizowane szkolenia oraz prowadzone zabiegi Krzysztof Go³yñski).
marketingowe. Ponadto przyjêto te¿ sprawozdanie finansowe, które przedstawi³a 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Zarz¹d w sk³adzie - prezes honorowa cz³onkini Cechu Wanda Staniaszek. Nastêpnie uczestnicy 
£ukasz Koperski, I wiceprezes Leon Trzciñski, II wiceprezes obrad podjêli cztery uchwa³y:
Andrzej Zieliñski, skarbnik Miros³aw Wirowski, sekretarz -w sprawie absolutorium dla Zarz¹du Cechu,
Janusz Michalak oraz cz³onkowie Zbigniew Bednatrek i Jan -w sprawie przyjêcia planu finansowego,
Kulicki - otrzyma³ w tym roku absolutorium poprzez -w sprawie programu dzia³ania Cechu na rok 2004 i 
aklamacjê. To zgodne poparcie udzielone osobom kieruj¹cym -w sprawie zmian w statucie (umo¿liwiaj¹cych przekszta³cenie 
organizacj¹ nie wziê³o siê znik¹d. O sw¹ pozycjê w Cechu w organizacje po¿ytku publicznego). 
Mszczonowie Cech skutecznie zabiega ju¿ od 14 lat. W tym Nastêpnie wszystkim zebranym zaprezentowano stronê 
czasie sta³ siê licz¹c¹ miejsk¹ organizacj¹. Wystarczy tylko internetow¹ Cechu wykonan¹ przez firmê IG-TECH. Prezentacjê 
wspomnieæ, ¿e w piêtnastoosobowej Radzie Miejskiej zasiada, przeprowadzi³ prezes firmy Piotr Sulewski. 
a¿ 10 radnych wybranych z ramienia cechowego Komitetu Na zakoñczenie obrad wrêczono Honorowe Odznaki 
Wyborczego „Forum Samorz¹dowo Rzemieœlnicze”. To ju¿ Rzemios³a - Ewie Kalinowskiej, Annie Tazbir i Bronis³awowi 
trzecia kadencja, w której radni reprezentuj¹cy rzemios³o maj¹ Piotrowskiemu, któremu nadano tak¿e tytu³ „honorowego cz³onka 
decyduj¹cy wp³yw na politykê samorz¹dow¹ gminy. Cechu”. 

 
* * * Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy³ Leon 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Cz³onków Trzciñski. W gronie osób zaproszonych do uczestniczenia w 
Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci odbytych w dniu 3 kwietnia posiedzeniu znaleŸli siê - burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Domu Stra¿aka w Mszczonowie przyjêto sprawozdania z Kurek, pe³nomocnik Izby Rzemieœlniczej Mazowsza Kurpi i 
dzia³alnoœci za rok ubieg³y: Podlasia w Warszawie Lech Kosiakowski, mecenas Adam 
-Zarz¹du Cechu (przedstawi³ je prezes £ukasz Koperski), Rusinowski, honorowi cz³onkowie Cechu - Wanda Staniaszek, 
-S¹du Cechowego (przedstawi³ je przewodnicz¹cy S¹du Jadwiga Rybiñska i Wac³aw Domalski (honorowy starszy Cechu), a 
W³odzimierz Królikowski) i tak¿e przedstawiciele lokalnych mediów. 
-Komisji Rewizyjnej (przedstawi³ je cz³onek komisji Marcin Letkiewicz 
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„IG-TECH” 
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kopernika 5/19 NIP: 529-158-14-28
Biuro: Regon 017401154
ul. Spó³dzielcza 6 lok. 7
tel./fax: (0-22) 724-27-81, Bank:
e-mail: ig-tech@ofsi.com.pl BRE Bank S.A. - mBank nr rachunku: 
http://www.ig-tech.ofsi.com.pl 21114020040000340230888404 

“IG-TECH” - Najlepsze strony Twojej firmy
strony internetowe * portale internetowe * projekty graficzne * prezentacje multimedialne

obs³uga informatyczna firm * oprogramowanie antywirusowe

Grodzisk Mazowiecki 12.03.2004 r. Redakcja: A czy mo¿na zamieœciæ np. cennik produktów ?
OFSI: Owszem, lecz dla osób chc¹cych obszerniej zareklamowaæ firmê 
przygotowaliœmy opcje bardziej rozbudowane i troszkê dro¿sze ARTYKU£ SPONSOROWANY
“Prezentacje” firmy, w których to opcjach mo¿emy stworzyæ nawet swój 
w³asny sklep internetowy.

Redakcja: Czy istnieje jakiœ sposób na reklamê w internecie dla firm 
Redakcja: W jaki sposób mo¿na znaleŸæ wasz serwis w internecie ?

dzia³aj¹cych na rynku lokalnym ?
OFSI: Serwis wyszukiwany jest w wiêkszoœci wyszukiwarek internetowych 

OFSI: Tak, w tym celu powsta³ Ogólnopolski Firmowy Serwis 
takich jak: www.wp.pl, www.onet.pl itp. Oprócz tego do ka¿dej reklamy w 

Internetowy www.infofirmy.com.pl obejmuj¹cy swoim zasiêgiem 
serwisie dajemy dodatkowo w³asny adres internetowy w naszej domenie, 

obszar ca³ej Polski, skupiaj¹c w swojej bazie ponad 130 000 firm i 
co czyni tak¹ “Wizytówkê” b¹dŸ “Prezentacjê” indywidualn¹ stron¹ 

instytucji. Jednak¿e maj¹c na uwadze w³aœnie przedsiêbiorców 
internetow¹ bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

dzia³aj¹cych na rynku lokalnym prowadzimy na ³amach serwisu 
Redakcja: To znaczy, ¿e w ramach serwisu otrzymujemy 2 rzeczy - 

Akcjê “Promuj Swoje Miasto”
skuteczn¹ reklamê + w³asn¹ stronê internetow¹ ?

Redakcja: Co to jest za Akcja i jak ma pomóc lokalnemu biznesowi ?
OFSI: Dok³adnie tak.

OFSI: Jest to Akcja prowadzona z udzia³em Urzedów Miast i Gmin z 
Redakcja: Czyli podsumujmy: za 17,00 z³ miesiêcznie mamy reklamê w 

terenu województwa mazowieckego. Polega ona na bezpoœrednim 
serwisie, do której dostêp jest poprzez strony Urzêdów Miast, jak równie¿ 

przekierowaniu ze stron rzêdów miejskich poprzez baner na listê firm 
w³asn¹ stronê internetow¹.

danej gminy z naszego serwisu. W ten najprostszy sposób mo¿na 
OFSI: Dok³adnie tak, dlatego te¿ serdecznie zapraszamy do odwiedzenia 

dotrzeæ do firm z danej gminy.
stron internetowych w³asnej gminy oraz reklamy w naszym serwisie 

Redakcja: Ile kosztuje taka reklama ?
wierz¹c, ¿e przyniesie to Pañstwu wiele korzyœci.

OFSI: Reklama w serwisie dostêpna jest ju¿ od 200,00 z³ rocznie jest 
to mniej ni¿ 17,00 z³ miesiêcznie.

Reklamê mo¿na zamówæ bezpoœrednio w siedzibie firmy tel. (0-22) 724-27-
Redakcja: To rzeczywiœcie niedrogo. Co w zwi¹zku z tak nisk¹ cen¹ 

81, Grodzisk Mazowiecki, ul. Spó³dzielcza 6/7, w Redakcji “Wspólnego 
mo¿na zamieœciæ w takiej reklamie.

Powiatu” tel. (0-22) 724-00-39, oraz u Pañstwa w w Pañstwa firmie poprzez 
OFSI: Reklama za 200,00 z³ jest jest najprostsz¹ form¹ reklamy 

przedstawiciela handlowego, który przyjedzie do Pañstwa.
zwan¹ “Wizytówk¹” firmy. Oprócz podstawowych informacji o firmie 
takich jak: telefon, adres, bran¿a itp. mo¿na zamieœciæ w³asne has³o 

Z w³aœcicielem serwisu Piotrem Sulewskim rozmawia³a P.T.
reklamowe, zdjêcie firmy, oraz krótki opis prowadzonej dzia³alnoœci.

REKLAMA W INTERNECIE DLA FIRM
Z NASZEGO POWIATU

oczekiwania oraz Pañstwa opinie na temat Szanowni Pañstwo!
funkcjonowania Urzêdu Miejskiego zwracam siê z 
proœb¹ o wype³nienie za³¹czonej anonimowej ankiety. Funkcjonuj¹cy w Urzêdzie Miejskim w 
Wype³nione ankiety mo¿na wrzucaæ do specjalnej Mszczonowie system zarz¹dzania jakoœci¹, 
skrzynki ustawionej w urzêdzie lub przysy³aæ poczt¹. zgodny z norm¹ PN-EN ISO 9001:2001 jest 
Na stronie internetowej Mszczonowa jest natomiast systemem wymuszaj¹cym ci¹g³e doskonalenie. 
dostêpna elektroniczna wersja ankiety. Aby to doskonalenie by³o mo¿liwe raz w roku 

dokonywana jest ocena systemu tzw. przegl¹d 
Burmistrz Mszczonowazarz¹dzania oraz ustalane s¹ zadania na 

przysz³oœæ. Te dzia³ania bêd¹ mia³y sens tylko 
wówczas, gdy bêd¹ zgodne z opiniami i Ankietê publikujemy na nastêpnej stronie.   
oczekiwaniami mieszkañców. Aby poznaæ te Redakcja

A K T U A L N O Œ C I
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7. Jak Pani/Pan ocenia warunki lokalowe w jakich 
mieszkañcy za³atwiaj¹ swoje sprawy w urzêdzie ?
  bardzo dobre  

1. Jak czêsto za³atwia Pani/Pan sprawy w Urzêdzie   dobre   
Miejskim ?   z³e  
  raz - kilka razy w miesi¹cu   bardzo z³e
  raz na kilka miesiêcy   nie mam zdania
  sporadycznie

8. Czy Pani/Pana zdaniem wdro¿enie Systemu 
2. Z którymi komórkami urzêdu mia³a Pani/Pan zarz¹dzania jakoœci¹ i uzyskanie certyfikatu ISO : 9002 
kontakt ? mia³o wp³yw na poprawê pracy urzêdu ?
  Wydzia³ Finansowy     zdecydowanie tak  
  Wydzia³ Ogólno-Administracyjny    raczej tak   
  Wydzia³ Rozwoju Gospodarczego    nie  
  Wydzia³ Gospodarki Gminnej  ? Skarbnik Miasta   raczej nie
  Burmistrz   nie mam zdania
  Z-ca Burmistrza
  Sekretarz Miasta 9. Czy Pani/Pana zdaniem Urz¹d Miejski dobrze 

spe³nia swoje zadania ?
3. Jakie zalety zauwa¿y³a Pani/Pan u pracowników   dobrze   
urzêdu, a jakie wady ?   raczej dobrze  
  uprzejmoœæ     Ÿle  
  profesjonalizm     raczej Ÿle
  bezinteresownoœæ    nie mam zdania
  samodzielnoœæ  
  nieudolnoœæ 10. Czy jest Pani/Pan zadowolony z obs³ugi w 
  lenistwo Urzêdzie?
  nieznajomoœæ przepisów   tak   
  opiesza³oœæ w za³atwianiu spraw   raczej tak   

  nie  
4. Jak Pani/Pan ocenia stosowanie kart   raczej nie
informacyjnych i formularzy ?   nie mam zdania
  bardzo u³atwiaj¹ za³atwienie sprawy
  nie maj¹ wp³ywu na za³atwienie sprawy 11. Czy ma Pani/Pan pomys³ na usprawnienie 
  usprawniaj¹ uzyskanie informacji funkcjonowania urzêdu ?
  nie mam zdania   tak   
  nie wiem jakich kart informacyjnych dotyczy to   nie
pytanie

 Jeœli tak, to proszê wymieniæ lub opisaæ dzia³ania, jakie 
5. Czy uwa¿a Pani/Pan, ¿e sprawy w urzêdzie wg Pani/Pana nale¿a³oby  wdro¿yæ ?
za³atwiane s¹ terminowo ?
  tak    .........................................................................................
  raczej tak    .........................................................................................
  nie   .........................................................................................
  raczej nie  .........................................................................................
  nie mam zdania  .........................................................................................

 .........................................................................................
6. Jak zosta³a za³atwiona Pani/Pana ostatnia sprawa w .........................................................................................
urzêdzie ? .........................................................................................
  pozytywnie   
  raczej pozytywnie  Dziêkujemy za wype³nienie ankiety
  negatywnie
  raczej negatywnie
  trudno oceniæ

A N K I E T A

Wype³nione ankiety mo¿na wrzucaæ do specjalnej skrzynki ustawionej w 
urzêdzie lub przysy³aæ poczt¹. Na stronie internetowej Mszczonowa jest 

natomiast dostêpna elektroniczna wersja ankiety. 
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W Wielki Pi¹tek na ulicach Mszczonowa odprawiona 
zosta³a Droga Krzy¿owa. Nabo¿eñstwo rozpoczê³o siê na nowym 
cmentarzu.  Nastêpnie wierni przeszli  na osiedle Dworcowa III, a 
póŸniej ulicami Malinow¹, Tarczyñsk¹ i Tysi¹clecia na stary 
cmentarz. Kolejne stacje Drogi Krzy¿owej  odprawione zosta³y    
przy  kapliczce znajduj¹cej  siê przy ulicy Grójeckiej, na ulicy 
Sienkiewicza i Nowym Rynku. Nastêpnie uczestnicy Drogi 
Krzy¿owej udali siê do koœcio³a parafialnego gdzie odprawione 
zosta³o  Nabo¿eñstwo  Wielkopi¹tkowe po³¹czone  z adoracj¹ 
krzy¿a.

M.L.

Droga Krzy¿owa 

Pracownicy Oddzia³u Chirurgii 
Dzieciêcej w ¯yrardowie sk³adaj¹  

podziêkowania Panom: Andrzejowi 
Piaskowi i Wojciechowi  

Kwiatkowskiemu za okazan¹ pomoc w 
pracach remontowych naszego Oddzia³u.

Dlaczego mszczonowianie 
musz¹ siê pogodziæ
z koniecznoœci¹ 
segregowania 
odpadów? 

Tego, jakie znaczenie we wspó³czesnym œwiecie ma 
ekologia chyba nikomu nie trzeba t³umaczyæ. To kierunek, w 
którym zmierzaj¹ wszystkie rozwiniête pañstwa. Problem 
poradzenia sobie z wci¹¿ rosn¹cymi górami odpadów sta³ siê 
jednym z g³ównych wyzwañ obecnego stulecia. Wiemy ju¿, i¿ 
pozbywanie siê œmieci w dotychczasowym tempie bez 
zastosowania wspó³czesnych rozwi¹zaæ recyklingu by³by 
„zjazdem po równi pochy³ej” i za kilka b¹dŸ te¿ kilkanaœcie lat 
postawi³by ludzkoœæ w naprawdê dramatycznej sytuacji. 
Mszczonów nie jest pod tym wzglêdem samotn¹ wysp¹. 
Mszczonowianie tak¿e musz¹ sobie odpowiedzieæ na pytanie o 
zasadniczym znaczeniu - segregacja odpadów, albo szybkie 
zarzucenie lokalnego wysypiska, co te¿ skutkowaæ bêdzie 
olbrzymimi wydatkami na budowê nowego, a to znowu sprawi, i¿ w 
gminnym bud¿ecie zabraknie pieniêdzy na inne komunalne 
inwestycje. Ktoœ mo¿e jednak powiedzieæ - „i có¿ z tego, gmina jest 
bogata, a wiêc bez trudu poradzi sobie z wybudowaniem kolejnego 
œmieciowiska”. Nic bardziej b³êdnego, na takowe nie ma ju¿ 
bowiem w okolicy miejsca, a wykupy nowych gruntów i urz¹dzenie 
na nich wysypiska poch³onê³oby miliony z³otych. Poza tym 
dochodzi jeszcze kwestia kosztownego odbioru œmieci od 
mieszkañców. Na pocz¹tku gmina do zbiórki odpadów dok³ada³a 
kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, ostatnio kwoty te przechodzi³y ju¿ w 
grube setki tysiêcy. Na „wystawkê” trafia³y gruz, resztki 
skoszonych traw i zgrabione liœcie. Nauczyliœmy siê nawet 
wyrzucaæ to co jeszcze kilka lat temu z dobrym skutkiem 
zagospodarowywaliœmy w przydomowych kompostownikach. 

Segregacja sta³a siê wiêc nasz¹ koniecznoœci¹ i musimy 
siê z ni¹ pogodziæ, choæ z pewnoœci¹ nie jest ona prosta i nastrêcza 
naprawdê niema³ych trudnoœci. Mycie opakowañ, których kiedyœ 
pozbywaliœmy siê jednym ruchem, zorganizowanie miejsca dla 
kilku worków na odpady, gdy jeszcze do niedawna wystarczy³ 
jeden wspólny- to wszystko choæ brzmi tak prosto wi¹¿e siê jednak 
z okreœlonym wysi³kiem i koniecznoœci¹ znalezienia dodatkowego 
czasu, a ten jak powszechnie wiadomo jest teraz dro¿szy od z³ota. 

Kolejnym powodem, który zmusza nas do wprowadzania 

Co to jest RECYKLING? 
Recykling to, najproœciej mówi¹c, zawracanie 

surowców wtórnych zawartych w odpadach z drogi na wysypisko 
i kierowanie ich do dalszego przerobu. Dziêki recyklingowi 
oszczêdzamy surowce naturalne i energiê. Nie tworzymy 
wysypisk. Ograniczamy zu¿ycie œrodowiska. To z kolei przek³ada 
siê na zaoszczêdzone pieni¹dze: te "ma³e", domowe, 
zaoszczêdzone dziêki selektywnej zbiórce i te "du¿e", 
przemys³owe, zaoszczêdzone na kosztach wydobycia, 
transportu i przetworzenia surowców naturalnych, a tak¿e 
oszczêdnoœci w skali pañstw, kontynentów i ca³ego œwiata. 

•ród³o Internet 
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nowych rozwi¹zañ proekologicznych, s¹ regulacje prawne. W 
krótkim czasie segregacja zosta³aby nam i tak narzucona poprzez 
przepisy unijne, które s¹ pod tym wzglêdem bardzo restrykcyjne. 

Pozostaje jeszcze wprawdzie jedna mo¿liwoœæ, nad któr¹ 
warto siê zastanowiæ, a mianowicie zak³ad utylizacji odpadów. Czy 
jednak zdecydowalibyœmy siê na tak¹ inwestycjê? To z pewnoœci¹ 
bêdzie kolejny krok, w którym pójdzie œwiat. Nie unikniemy tego, 
ale najwa¿niejsze, aby to by³ zak³ad dzia³aj¹cy na zasadzie 
nowoczesnych technologii i s³u¿¹cy œrodowisku naturalnemu, a nie 
brudny komin spalarni, z którego wydobywaæ siê bêd¹ dusz¹ce i 
t³uste opary. Ale to ju¿ jest temat na kolejny artyku³. 

Marcin Letkiewicz 

Dziêkujê wszystkim Mieszkañcom gminy Mszczonów, którzy 
ze zrozumieniem przy³¹czyli siê do prowadzonej od pocz¹tku 
tego roku selektywnej zbiórki odpadów. Ufam, i¿ rozumiej¹ 
Pañstwo, jak wa¿ne s¹ dla gminy nowe rozwi¹zania 
opieraj¹ce siê na zasadach recyklingu. Dziêki nim gminê staæ 
bêdzie na wprowadzenie powa¿nych oszczêdnoœci, które 
wykorzystane zostan¹ do tego, polepszaæ gminn¹ 
infrastrukturê. Zapewniam Pañstwa, ¿e ka¿da zaoszczêdzona 
z³otówka zostanie spo¿ytkowana na rozbudowê mienia 
komunalnego, a wiêc przyczyni siê do poprawy ¿ycia nas 
wszystkich. 

Burmistrz Miasta 
Józef Grzegorz Kurek 

Od dnia 01 01 2004r. . wprowadzony zosta³ obowi¹zek segregacji 
odpadów sta³ych powstaj¹cych w gospodarstwach domowych. 
Celem selektywnej zbiórki odpadów jest spe³nienie wymogów 
ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w 
gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 662 z póŸniejszymi zmianami) oraz 
zmniejszenie iloœci odpadów sk³adowanych na wysypisku.
! w ramach op³aty wniesionej do Urzêdu Miejskiego ka¿da 

nieruchomoœæ dostaje worki z nadrukiem Urzêdu na 
niesegregowane odpady

! nieruchomoœæ  wyposa¿ona  jest ponadto w worki (na wymianê) 
do selektywnej zbiórki

! je¿eli limit worków na odpady niesegregowane zostaje  
wykorzystany, ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci musi nabyæ 
worek dodatkowy z nadrukiem Zak³adu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie po 5,50 z³/ 
szt.(w kwocie tej zawiera siê cena worka oraz koszt usuniêcia 
odpadów).

! odpady wysegregowane odbierane s¹ nieodp³atnie
! je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci wystawia przed posesjê inne 

worki bez oznaczeñ podanych wy¿ej, nie s¹ one odbierane
! w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci zawartoœci worka z jego 

przeznaczeniem - nie jest on  odebrany
! odbiór odpadów  odbywa siê wg obowi¹zuj¹cego harmonogramu 

dwa razy w miesi¹cu.

Dodatkowe informacje udzielane s¹
w Wydziale Gospodarki Gminnej pod nr tel. 857 30 15

INFORMACJA DOTYCZ¥CA ZASAD FUNKCJONOWANIA 
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW POCHODZ¥CYCH 

Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Instrukcja segregacji odpadów powstaj¹cych 
w gospodarstwach domowych

(worek niebieski - makulatura)
Do worka w kolorze niebieskim nale¿y 
wrzucaæ papier, karton, gazety.

Nie wrzucaj: tworzyw sprzê¿onych 
(kartonów  po mleku, napojach, sokach), pap
ieru  zabrudzonego t³uszczami ( np. z mas³a lub 
margaryny)

(worek zielony - tworzywa)
Do worka w kolorze zielonym nale¿y wrzucaæ 
puste opakowania plastikowe po napojach i 
innych p³ynach, foliê, czyste  butelki 
plastikowe po œmietanie, kefirze itp.

Nie wrzucaj: brudnego plastiku i innych  
tworzyw sztucznych

(worek bia³y - szk³o)  
Do worka w kolorze bia³ym nale¿y wrzucaæ 
wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, 
butelki po napojach, s³oiki i naczynia 
szklane.

Nie wrzucaj: butelek fajansowych, 
porcelanowych, z  tworzyw sztucznych, luster, 
szk³a zbrojonego,  okiennego

 
(worek czerwony odpady komunalne 
niesegregowane -nadruk Urzêdu)
Do worka w kolorze czerwonym nale¿y  
wrzucaæ wszystkie inne odpady, których nie 
mo¿na wysegregowaæ.

bia³ybia³y

czerwonyczerwony

zielonyzielony

Nie wyrzucaj œmieci do lasu. 
Nie zaœmiecaj przydro¿nych rowów. 
Korzystaj ze zorganizowanej zbiórki 

odpadów, jak¹ prowadzi ZGKiM
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Harmonogram zbiórki odpadów na 2004 rok
(sprawdŸ kiedy bêd¹ zabierane œmieci z Twojej ulicy lub wsi)

HARMONOGRAM
ODBIORU NIECZYSTOŒCI STA£YCH OD 

MIESZKAÑCÓW MIASTA MSZCZONOWA I GRABCÓW 
JÓZEFPOLSKICH PRZEZ ZAK£AD GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MSZCZONOWIE

1/ W pierwszy i trzeci wtorek miesi¹ca nastêpuj¹ce ulice:
Dworcowa, Kolejowa, Olchowa, Krótka, Grójecka,£ugowa, 
Zarachowicza ,  Tañsk iego ,Roln icza ,  Maklak iewicza ,  
Niesio³owskiego, Krzywa, Cmentarna, Traugutta, Kiliñskiego, 
Sienkiewicza, 3-go Maja, Narutowicza, Zarzeczna, Op³otki, 
Piekarska, Rawska, Skierniewicka, Józefpolska, Królowej Jadwigi, 
Grunwaldu, Koœcielna, Jagie³³y, Towarowa, Nowa, Ziemowita, 
Kazimierza Wielkiego, £¹kowa, Grabce Józefpolskie.

2/ W drugi i czwarty wtorek miesi¹ca nastêpuj¹ce ulice:
Nowy Rynek, Warszawska, ¯yrardowska, Tarczyñska, Koœciuszki, 
M³ynarska, Poniatowskiego, Dojazd, Bagno, Spokojna, Boczna, 
Polna, Szkolna, Malinowa, Morelowa, Pó³nocna, Brzoskwiniowa, 
Armii Krajowej, Wierzejskiego, Storczyków, Wrzosowa, 
Jaœminowa, Spó³dzielcza, Kwiatowa, Targowa, Konwaliowa, 
Ró¿ana, Wschodnia, Fabryczna, Czereœniowa, Graniczna, Rolnicza, 
Ró¿ana, Sportowa, Szarotki, Wiœniowa.

Adamowice Pow¹zki, 
Gurba, Zdzieszyn, Szeligi Badowo Mœciska, Ciemno 

Odpady bêd¹ odbierane w Gnojna, Kaczków, 
nastêpuj¹ce dni: Pogorza³ki

Odpady bêd¹ odbierane w 
05 maj 2004r. nastêpuj¹ce dni:
07 czerwiec 2004r.
28 czerwiec 2004r 06 maj 2004r.
05 lipiec 2004r. 03 czerwiec 2004r.
26 lipiec 2004r. 24 czerwiec 2004r
02 sierpieñ 2004r. 01 lipiec 2004r.
23 sierpieñ 2004r. 22 lipiec 2004r.
06 wrzesieñ 2004r. 05 sierpieñ 2004r.
04 paŸdziernik 2004r. 26 sierpieñ 2004r.
03 listopad 2004r. 02 wrzesieñ 2004r.
06 grudzieñ 2004r. 07 paŸdziernik 2004r.

04 listopad 2004r.
G¹ba, Badów Górny. 02 grudzieñ 2004r.

Odpady bêd¹ odbierane w 
nastêpuj¹ce dni: Adamówek, Kamionka, 

Sosnowica 
05 maj 2004r. Odpady bêd¹ odbierane w 
02 czerwiec 2004r. nastêpuj¹ce dni:
23 czerwiec 2004r
07 lipiec 2004r. 07 maj 2004r.
28 lipiec 2004r. 04 czerwiec 2004r.
04 sierpieñ 2004r. 25 czerwiec 2004r
25 sierpieñ 2004r. 02 lipiec 2004r.
01 wrzesieñ 2004r. 23 lipiec 2004r.
06 paŸdziernik 2004r. 06 sierpieñ 2004r.
03 listopad 2004r. 27 sierpieñ 2004r.
01 grudzieñ 2004r. 03 wrzesieñ 2004r.

01 paŸdziernik 2004r. nastêpuj¹ce dni:
05 listopad 2004r.

13 maj 2004r.03 grudzieñ 2004r.
09 czerwiec 2004r.
24 czerwiec 2004rMarianka, W³adys³awów, 
08 lipiec 2004r.Bronis³awów 
29 lipiec 2004r.Mszczonowski, Pieñki 
12 sierpieñ 2004r.Strzy¿e, Zbiro¿a, Dwórzno
26 sierpieñ 2004r.Odpady bêd¹ odbierane w 
09 wrzesieñ 2004r.nastêpuj¹ce dni:
14 paŸdziernik 2004r.

08 maj 2004r. 25 listopad 2004r.
05 czerwiec 2004r. 09 grudzieñ 2004r.
26 czerwiec 2004r
03 lipiec 2004r. Janówek, Nowe Porêby, 
24 lipiec 2004r. Paw³owice, Olszewek, 
07 sierpieñ 2004r. Ma³achowszczyzna
28 sierpieñ 2004r. Odpady bêd¹ odbierane w 
04 wrzesieñ 2004r. nastêpuj¹ce dni:
02 paŸdziernik 2004r.

14 maj 2004r.06 listopad 2004r.
11 czerwiec 2004r.04 grudzieñ 2004r.
25 czerwiec 2004r
09 lipiec 2004r.Wymys³ow, Badowo Dañki
30 lipiec 2004r.Odpady bêd¹ odbierane w 
13 sierpieñ 2004r.nastêpuj¹ce dni:
27 sierpieñ 2004r.

26 kwiecieñ 2004r. 10 wrzesieñ 2004r.
10 maj 2004r. 08 paŸdziernik 2004r.
14 czerwiec 2004r. 12 listopad 2004r.
28 czerwiec 2004r 10 grudzieñ 2004r.
12 lipiec 2004r.
26 lipiec 2004r. Zimna Woda, Chudolipie, 
09 sierpieñ 2004r. Lutkówka Druga, T³umy, 
30 sierpieñ 2004r. Strzy¿e, Budy Strzy¿e, 
13 wrzesieñ 2004r. Pieñki Osuchowskie
11 paŸdziernik 2004r. Odpady bêd¹ odbierane w 
08 listopad 2004r. nastêpuj¹ce dni:
13 grudzieñ 2004r.

15 maj 2004r.
12 czerwiec 2004r.Grabce Towarzystwo, 
26 czerwiec 2004rD³ugowizna, Grabce 
10 lipiec 2004r.Wrêckie, Wólka Wrêcka, 
31 lipiec 2004r.Œwinice, Marków Œwinice
14 sierpieñ 2004r.Odpady bêd¹ odbierane w 
28 sierpieñ 2004r.nastêpuj¹ce dni:
11 wrzesieñ 2004r.

12 maj 2004r. 09 paŸdziernik 2004r.
09 czerwiec 2004r. 13 listopad 2004r.
30 czerwiec 2004r 11 grudzieñ 2004r.
14 lipiec 2004r.
28 lipiec 2004r. Kowiesy, Kowiesowo, 
11 sierpieñ 2004r. Lindów 
25 sierpieñ 2004r. Odpady bêd¹ odbierane w 
08 wrzesieñ 2004r. nastêpuj¹ce dni:
13 paŸdziernik 2004r.

19 kwiecieñ 2004r.10 listopad 2004r.
17 maj 2004r.08 grudzieñ 2004r.
07 czerwiec 2004r.
21 czerwiec 2004rMarków Towarzystwo, 
05 lipiec 2004r.Czekaj, Lublinów
19 lipiec 2004r.Odpady bêd¹ odbierane w 
02 sierpieñ 2004r.

Harmonogram zbierania nieczystoœci sta³ych od 
mieszkañców poszczególnych miejscowoœci:
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16 sierpieñ 2004r. 15 grudzieñ 2004r. nastêpuj¹ce dni: 21 sierpieñ 2004r.
20 wrzesieñ 2004r. 18 wrzesieñ 2004r.

21 maj 2004r.18 paŸdziernik 2004r. Lutkówka, Lutkówka 16 paŸdziernik 2004r.
04 czerwiec 2004r.15 listopad 2004r. Kolonia, Dêbiny 20 listopad 2004r.
18 czerwiec 2004r20 grudzieñ 2004r. Osuchowskie . 18 grudzieñ 2004r.
02 lipiec 2004r.Odpady bêd¹ odbierane w 
16 lipiec 2004r.Piekary, Piekarowo, nastêpuj¹ce dni: Bobrowce, Edwardowo, 
06 sierpieñ 2004r.Michalin, Podlindowo, Budy Suszeniec

20 maj 2004r. 20 sierpieñ 2004r.Zas³ona, Zminice. Odpady bêd¹ odbierane w 
03 czerwiec 2004r. 17 wrzesieñ 2004r.Odpady bêd¹ odbierane w nastêpuj¹ce dni:
17 czerwiec 2004r 15 paŸdziernik 2004r.nastêpuj¹ce dni:
01 lipiec 2004r. 19 listopad 2004r. 24 kwiecieñ 2004r.

21 kwiecieñ 2004r. 15 lipiec 2004r. 17 grudzieñ 2004r. 29 maj 2004r.
19 maj 2004r. 05 sierpieñ 2004r. 12 czerwiec 2004r.
02 czerwiec 2004r. 19 sierpieñ 2004r. Osuchów, Wygnanka 26 czerwiec 2004r
16 czerwiec 2004r 16 wrzesieñ 2004r. Odpady bêd¹ odbierane w 10 lipiec 2004r.
07 lipiec 2004r. 21 paŸdziernik 2004r. nastêpuj¹ce dni: 24 lipiec 2004r.
21 lipiec 2004r. 18 listopad 2004r. 14 sierpieñ 2004r.

22 maj 2004r.04 sierpieñ 2004r. 16 grudzieñ 2004r. 28 sierpieñ 2004r.
05 czerwiec 2004r.18 sierpieñ 2004r. 25 wrzesieñ 2004r.
19 czerwiec 2004r15 wrzesieñ 2004r. Nosy Poniatki, Bronis³awów 23 paŸdziernik 2004r.
03 lipiec 2004r.20 paŸdziernik 2004r. Osuchowskie 27 listopad 2004r.
17 lipiec 2004r.17 listopad 2004r. Odpady bêd¹ odbierane w 23 grudzieñ 2004r.
07 sierpieñ 2004r.

produkcyjne poszerzaj¹ nawet swój 
asortyment. Szczególnie atrakcyjnie 
wygl¹da teraz oferta spó³dzielczej 
piekarni, z której pieczywo - jak 
podkreœlano - jest nie tylko dobre 
jakoœciowo, ale tak¿e ma atrakcyjn¹ cenê. 
W obiektach spó³dzielczych w ostatnim 
czasie przeprowadzone zosta³y stosowne 
prace modernizacyjne i remontowe. 
Zagospodarowywane s¹ równie¿ wolne W t eg or oc zn ym  Ze br an iu  prezes Stanis³aw Wojciechowski. W 
powierzchnie magazynowe i lokalowe. Przedstawicieli Spó³dzielni Handlowo swym wyst¹pieniu prezes wspomnia³ 
Obecnie Spó³dzielnia posiada do Us³ugowej uczestniczy³o piêædziesiêciu tak¿e o zamierzeniach SHU na kolejny 
wynajêcia pomieszczenia w budynku spó³dzielców z trzech gmin Mszczonowa, okres sprawozdawczy. Plany rozwoju s¹ 
a d m i n i s t r a c y j n y m  p r z y  u l i c y  Radziejowic i ¯abiej Woli. Na obrady do optymistyczne. Oparto je na pozytywnych 
Warszawskiej w Mszczonowie. Rozwija siedziby SHU przybyli tak¿e: pose³ wynikach finansowych ostatnich lat. 
siê tak¿e prowadzona przy SHU Agencja Benedykt  Suchecki , przeds tawiciel  Ubieg³y rok ju¿ jako kolejny z rzêdu nie 
Ochrony Osób i Mienia „Orze³”. Teraz z Kr aj ow eg o Zw i¹ zk u Re wi zy jn eg o przyniós³ spó³dzielni strat. Zamkniêcie 
jej us³ug zaczynaj¹ tak¿e korzystaæ Spó³dzielni Henryk Dalecki i sekretarz dzia³alnoœci zyskiem, zwa¿ywszy na 
mieszkañcy  ¯yra rdowa .  Za rz¹d  Urzêdu  Gminy ¯ab ia  Wola  Zofia trudn¹ sytuacjê finansow¹ mieszkañców 
Spó³dzielni dostrzega jeszcze wiele Owczarek. regionu, nale¿y uznaæ za niew¹tpliwy 
mo¿liwoœci rozwoju kierowanych przez Sprawozdanie z dzia³alnoœci  sukces. W tym nienaj³atwiejszym okresie 
siebie podmiotów, co jest tak¿e dobr¹ Spó³dzielni za 2003 rok przedstawi³ spó³dzie lcze  placówki  handlowe i 
prognoz¹ dla mieszkañców ca³ej gminy, 

Spó³dzielnia ponownie na plusie
Ju¿ po raz dwudziesty drugi prezes SHU Stanis³aw Wojciechowski 
otrzyma³ absolutorium. Spó³dzielcy przybyli na Zebranie 
Przedstawicieli, jakie odby³o siê w dniu 29 marca, udzielili mu go 
jednog³oœnie.
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jesteœmy prekursorami w tym zakresie .Agencja Ochrony Osób i Mienia „ORZE£” 
proponuje Pañstwu swoje us³ugi. Jako Firma ciesz¹ca siê du¿ym zaufaniem w œrodowisku 

Obecnie obowi¹zuj¹ ceny promocyjne. wspó³pracujemy obejmuj¹c ca³odobow¹ ochron¹ wiele 
instytucji, obiektów bankowych, szkó³, urzêdów, hurtowni, 
sklepów, obiektów sakralnych, domów mieszkalnych i 
letniskowych.Agencja Ochrony

Osób i Mienia
W zakresie swoich us³ug œwiadczymy równie¿:ORZE£

- ochronê fizyczn¹ obiektów i imprez masowych96-320 Mszczonów 
- konwój wartoœci pieniê¿nych i osób

ul. Warszawska 6/8 
- objêcie ochron¹ ca³odobowo obiektów 

(0-46) 857 13 45 
wyposa¿onych w lokalne systemy alarmowe 

0-606 389 428 (przekazujemy Pañstwu lub wskazanym 
osobom informacjê o zdarzeniach : napad, 
w³amanie, zanik napiêcia itp.)OFERTA    

Wspó³praca Stron opiera siê na umowie cywilno-PROMOCYJNA
prawnej. 

Szanowni Pañstwo !
Koszt pod³¹czenia do stacji monitorowania: 

Z przyjemnoœci¹ proponujemy Pañstwu jedn¹ z form 100,- z³
ochrony opart¹ o najnowsz¹ technologiê GSM 
MONITORING. Zainteresowanych Pañstwa zapraszamy : 

Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 pawilon 
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ORZE£" dzia³a na terenie 

„Hermes" IIp. (046)8571345, 0606389428.powiatu ¿yrardowskiego i grodziskiego ju¿ od ponad 10 lat. 
Walcz¹c z przestêpczoœci¹ na przedstawionym terenie 

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!

gdy¿ SHU to wci¹¿ jeden z najwiêkszych pracodawców w 
okolicy. 

Prezes Wojciechowski dziêkuj¹c Radzie Nadzorczej za 
„dobr¹ wspó³pracê, m¹dre podpowiedzi i du¿e zaanga¿owanie w 
spó³dzielcze trudne sprawy” przypomnia³ te¿, ¿e ju¿ w najbli¿szej 
przysz³oœci SHU i inne podobne jej organizacje czeka nie lada 
wyzwanie zwi¹zane z wejœciem Polski do Unii Europejskiej. 
Przyst¹pienie naszego kraju do struktur unijnych przyniesie z 
pewnoœci¹ wiele zmian, które rzutowaæ bêd¹ tak¿e na 
spó³dzielczoœæ. Teraz s¹ one jeszcze trudne do przewidzenia, a co 
siê z tym wi¹¿e z pewnoœci¹ póŸniej wymagaæ bêd¹ 
elastycznoœci, operatywnoœci i szybkiego podejmowania decyzji. 

Podczas obrad nie zabrak³o równie¿ mi³ych akcentów 
zwi¹zanych z wyró¿nieniem najbardziej zas³u¿onych cz³onków 
S p ó ³ d z i e l n i .  O d z n a k i  Z A S £ U ¯ O N Y  D L A  
SPÓ£DZIELCZOŒCI SAMOPOMOC CH£OPSKA otrzymali 
wieloletni cz³onkowie Rady Nadzorczej: Zofia Sadowska, 
Krytyna Zduñczyk i Edmund Wiœniewski oraz pracownicy SHU 
Zofia Kapela, Marianna Wróbel, Lidia Walczak, Antoni Piêtka, 
Marek Grzelecki, Wojciech Pit i Kazimierz Sadowski. Odznakê 
ZAS£U¯ONY DZIA£ACZ RUCHU SPÓ£DZIELCZEGO 
wrêczono natomiast: Stanis³awowi Fornalskiemu, El¿biecie 
Wójcickiej, Teresie Purgat, Ma³gorzacie Wyleziñskiej i Halinie 
Siemi¹tkowskiej. 

M.L. 
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AKTUALNOŒCI GMINNEGO 
CENTRUM INFORMACJI

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

Tel. / fax: (046) 857-11-99,
e-mail: gci@mszczonow.pl

paliwa gazowe, prostych zbiorników ciœnieniowych, emisji ha³asu przez KONTROLA JAKOŒCI WYROBÓW - CE, HACCP 
urz¹dzenia u¿ywane na zewn¹trz pomieszczeñ, materia³ów 
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, urz¹dzeñ Coraz wiêkszymi krokami zbli¿a siê 1 V 2004 r., kiedy to 
radiowych i telekomunikacyjnych urz¹dzeñ koñcowych, urz¹dzeñ Polska oficjalnie stanie siê jednym z pañstw cz³onkowskich Unii 
medycznych, urz¹dzeñ diagnostycznych in vitro, kompatybilnoœci Europejskiej. Data ta jest tak¿e momentem, w którym nast¹pi¹ zmiany w 
elektromagnetycznej, dŸwigi, rekreacyjnych jednostek p³ywaj¹cych.polskim prawie, wynikaj¹ce z jego dostosowywania do przepisów 

Aby jednak móc oznakowaæ wyrób symbolem CE, producent unijnych. Odnosi siê to zw³aszcza do przedsiêbiorców, na których 
musi dostosowaæ siê do okreœlonych dyrektywami wymagañ i procedur. na³o¿one zostan¹ obowi¹zki wype³nienia europejskich norm 
Ka¿dy wyrób musi byæ zgodny z odnosz¹cymi siê do niego tzw. dotycz¹cych produkcji, magazynowania i dystrybucji wyrobów. 
zasadniczymi wymaganiami - z regu³y maj¹ one charakter ogólny i OZNAKOWANIE CE
podaj¹ pewien poziom bezpieczeñstwa wyrobu, który nale¿y osi¹gn¹æ, Oznakowanie CE jest form¹ deklaracji producenta, ¿e jego 
lecz bez konkretnych rozwi¹zañ technicznych. Takie rozwi¹zania wyrób spe³nia wymagania dyrektyw Nowego Podejœcia, które maj¹ do 
zawarte s¹ w normach zharmonizowanych, bêd¹cych uzupe³nieniem nich zastosowanie. Oznakowanie CE musi byæ umieszczone na wyrobie, 
do powy¿szych dyrektyw. Normy zharmonizowane nie s¹ jednak je¿eli tak przewiduj¹ dyrektywy. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy wyrób 
obowi¹zkowe (oprócz tych dotycz¹cych wyrobów budowlanych). ten zostaje wprowadzony na rynek Unii Europejskiej lub oddany na jej 

Producent musi nastêpnie wykazaæ, ¿e spe³ni³ zasadnicze terenie do u¿ytku.
wymagania odnosz¹ce siê do jego produktu. S³u¿¹ temu procedury oceny Dostosowuj¹c polskie prawo do prawa wspólnotowego 
zgodnoœci, które s¹ bardzo zró¿nicowane w zale¿noœci od tego jak du¿e wprowadzono do niego przepisy przenosz¹ce dyrektywy Nowego 
potencjalne zagro¿enie stwarza dany wyrób. W stosunku do zabawek, Podejœcia, obejmuj¹ce umieszczanie oznakowania CE. 
wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz wiêkszoœci maszyn oceny Spe³nienie przepisów wprowadzaj¹cych oznakowanie CE jest 
zgodnoœci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dokonuje samodzielnie obowi¹zkowe dla: maszyn, niskonapiêciowych wyrobów elektrycznych, 
producent. W pozosta³ych wypadkach wymagany jest udzia³ tzw. sprawnoœci energetycznej ch³odziarek i zamra¿arek, zabawek, wyrobów 
jednostek notyfikowanych - podmiotów wyznaczonych do budowlanych, œrodków ochrony indywidualnej, urz¹dzeñ spalaj¹cych 

Do wydzier¿awienia: Do sprzeda¿y:

pomieszczenia w pawilonie „Hermes" w Mszczono wie: ! dzia³ka w Kuklówce , gm. Radziejowice
! dzia³ka w Sku³ach , gm. ¯abia Wola

na I piêtrze lokal po klubie "ROKSANA"
na II piêtrze pom. administracyjne o powierzchni ok.30m Wiadomoœæ: Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 tel. (046) 
kw. z wod¹ bie¿¹c¹ na II piêtrze pom. administracyjne o 8571345, 0606389428
pow. 12m kw.
powierzchnie magazynowe w Mszczono wie przy ul. Sprzedam:
Grójeckiej 114 (ok. 300 m kw.)

FSO Polonez Plus Combi po wypadku, rok produkcji 2000 
Wiadomoœæ: Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 N1/ciê¿arowy, poj. 1,6 GSI, cena 5000 z³ (brutto)
tel.(046) 8571345, 0606389428 Istnieje mo¿liwoœæ odliczenia VAT.

W atrakcyjnej cenie:

* Materia³y budowlane oraz pokryciowe
Bazy magazynowe SH-U w 

- p³yty laminowane
Mszczonowie oraz w 

- p³yty kartonowo - gipsowe „MORGIPS”
¯abiej Woli zapraszaj¹:

* W promocji:
- okna z PCV

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!
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wykonywania procedur oceny zgodnoœci bêd¹cych niezale¿nymi od 4) ZASADA 4 - ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania 
producenta. krytycznych punktów kontroli. Monitoring KPK polega na 

Producent zobowi¹zany jest do sporz¹dzenia dokumentacji planowym pomiarze ustalonych parametrów oraz na 
technicznej, zawieraj¹cej informacje, umo¿liwiaj¹cych wykazanie systematycznych obserwacjach, co pozwala na szybkie wykrycie w 
zgodnoœci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Dokumentacja ta musi ka¿dym z ustalonych punktów krytycznych ewentualnych odchyleñ 
byæ przechowywana przewa¿nie przez 10 lat od daty produkcji wyrobu. poza przyjête granice tolerancji.
Wiêkszoœæ dyrektyw wymaga tak¿e od producenta wystawienia 5) ZASADA 5 - ustalenie dzia³añ koryguj¹cych, je¿eli krytyczny 
deklaracji zgodnoœci WE, w której zaœwiadcza on, ¿e wyrób jest zgodny punkt kontroli nie spe³nia wymagañ, o których mowa w pkt 3, czyli 
z zasadniczymi wymaganiami. gdy przekroczone zostan¹ limity krytyczne. Dzia³ania te powinny 

Dopiero po wykonaniu tych czynnoœci producent umieszcza na umo¿liwiæ natychmiastowe usuniêcie ewentualnych odchyleñ od 
nim oznakowanie CE. wartoœci przyjêtych parametrów i zapewniæ, i¿ KPK znajduje siê pod 

kontrol¹.
6) ZASADA 6 - ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, HACCP

¿e system HACCP jest efektywny i skuteczny, i ¿e dzia³a zgodnie z HACCP - System Analizy Zagro¿eñ i Krytycznych Punktów 
planem. Weryfikacje przeprowadza siê okresowo, w sposób Kontrolnych (Hazard Analysis and Critical Control Point System) to 
planowany. Typowym narzêdziem weryfikacji jest audit. s y s t e m  r o z p o z n a n i a  i  k o n t r o l i  w s z y s t k i c h  z a g r o ¿ e ñ  

7) ZASADA 7 - opracowanie dokumentacji systemu HACCP (mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych), które mog¹ wyst¹piæ 
dotycz¹cej wszystkich etapów jego wprowadzania oraz ustalenie podczas produkcji, przechowywania i obrotu ¿ywnoœci¹. Polega on na 
sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz wyznaczeniu i bie¿¹cym monitorowaniu krytycznych punktów 
archiwizowania dokumentacji systemu.kontrolnych, czyli tych elementów procesu produkcji, magazynowania i 
System mo¿na a nawet trzeba wdro¿yæ samodzielnie. Jednak w dystrybucji ¿ywnoœci, w których mo¿e dojœæ do jej zanieczyszczenia, a 

przypadku braku odpowiednich umiejêtnoœci mo¿liwe jest skorzystanie z tym samym obni¿enia jej jakoœci. Z powy¿szych powodów zasady 
pomocy specjalistów znaj¹cych zasady HACCP oraz posiadaj¹cych systemu HACCP opracowywane s¹ indywidualnie dla poszczególnych 
wiedzê z zakresu technologii ¿ywnoœci.zak³adów produkcyjnych.

Obowi¹zek stosowania systemu HACCP zosta³ wprowadzony 
ZASADY GMP I GHPdo prawa UE na mocy Dyrektywy Rady nr 93/43 z 14 czerwca 1993 r. w 

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) to system oparty na sprawie higieny œrodków spo¿ywczych, która wkrótce zostanie uchylona 
procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnieniu jakoœci - i zast¹piona Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w 
gwarantuj¹cych, ¿e wytworzone produkty spe³niaj¹ okreœlone sprawie higieny produktów ¿ywnoœciowych, które bêdzie obowi¹zywaæ 
wymagania jakoœciowe. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej swoim wszystkie pañstwa cz³onkowskie.
zasiêgiem obejmuj¹ ca³okszta³t spraw i zagadnieñ zwi¹zanych z Zgodnie z ustaw¹ z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. o zmianie 
produkcj¹, a w szczególnoœci dotycz¹:ustawy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz niektórych 

- otoczenia i lokalizacji zak³adu,innych ustaw (Dz. U. Nr 208, poz. 2020) obowi¹zkiem wdro¿enia zasad 
- obiektów zak³adu i ich uk³adu funkcjonalnego,systemu HACCP zostali objêci wszyscy producenci produkuj¹cy lub 
- magazynowania ¿ywnoœci,wprowadzaj¹cy do obrotu ¿ywnoœæ. Nie dotyczy on jednak 
- postêpowania z surowcem,producentów na etapie produkcji pierwotnej (tzn. produkcji, chowu lub 
- maszyn i urz¹dzeñ,uprawy produktów pierwotnych, w³¹cznie ze zbieraniem plonów, 
- procesów mycia i dezynfekcji,³owiectwem, ³owieniem ryb, udojem mleka oraz wszystkimi etapami 
- zaopatrzenia w wodê,produkcji zwierzêcej przed ubojem, a tak¿e zbiorem roœlin rosn¹cych w 
- kontroli odpadów,warunkach naturalnych), którzy w celu zapewnienia w³aœciwej jakoœci 
- zabezpieczenia przed szkodnikami i kontroli w tym zakresie,zdrowotnej oraz zasad higieny, obowi¹zani s¹ wdro¿yæ i stosowaæ zasady 
- szkolenia personelu,dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej 
- higieny personelu,(GHP).
- pomieszczeñ socjalnych oraz prowadzenia dokumentacji i Podjêcie dzia³añ wprowadzania zasad systemu HACCP 

zapisów GHP.okreœlono na dzieñ 1 maja 2004 r. Nale¿y rozumieæ przez to, ¿e termin 
GMP oznacza w praktyce opracowanie pisemnych procedur i ten dotyczy podjêcia sukcesywnych, ewolucyjnych i elastycznych 

instrukcji dla procesu produkcji oraz wymagañ dla bazy procesu dzia³añ w tym kierunku, a nie ca³kowitego wdro¿enia systemu.
produkcji. Zapisy te winny znaleŸæ siê w tzw. Ksiêgach Produkcyjnych.Nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami 

Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) jest czêœci¹ GMP system HACCP nie musi byæ certyfikowany przez jakiekolwiek 
wydzielon¹ ze wzglêdów praktycznych, gdy¿ najczêœciej dokonuje siê instytucje pañstwowe lub firmy audytorskie. Poddanie siê audytowi w 
zapisów higienicznych. Do GHP zalicza siê procedury i instrukcje celu uzyskania certyfikatu systemu HACCP jest ca³kowicie dobrowolne.
dotycz¹ce wykonywania zabiegów higienicznych w zak³adzie oparte na Zgodnie z ustaleniami Kodeksu ¯ywnoœciowego system 
przepisie art. 36 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z 19.12.2002r. w HACCP dzia³a w oparciu o 7 podstawowych zasad, które nie powinny 
sprawie wymagañ higieniczno-sanitarnych zak³adów i wymagañ byæ rozpatrywane jako regu³y, lecz jako zadania do wykonania w celu 
dotycz¹cych higieny w procesie produkcji i w obrocie artyku³ami oraz poprawnego wdro¿enia systemu.
materia³ami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artyku³ami 1) ZASADA 1 -  przeprowadzenie analizy zagro¿eñ,  t j .  
(Dz.U. Nr 234, poz. 1979).zidentyfikowanie i ocena wszystkich mo¿liwych zagro¿eñ jakoœci 

Wprowadzenie zasad GMP i GHP poprzedza wdro¿enie w zdrowotnej ¿ywnoœci oraz ryzyka ich wyst¹pienia, a tak¿e ustalenie 
zak³adzie produkcyjnym systemu HACCP.œrodków kontroli i metod przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom, 
* informacje zaczerpniête s¹ z ulotek informacyjnych o UE2) ZASADA 2 - okreœlenie krytycznych punktów kontroli (KPK), czyli 

czynnoœci lub etapów procesu produkcji czy dystrybucji, gdzie 
mo¿na zastosowaæ œrodki kontroli w celu zapobie¿enia wyst¹pienia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
zagro¿enia, wyeliminowania go lub zminimalizowania go 
akceptowalnego poziomu. KPK posiada kluczowe znaczenie dla FUNDUSZE UNIJNE
bezpieczeñstwa ¿ywnoœci i z tego wzglêdu musi byæ ci¹gle pod 

W marcowym numerze Merkuriusza przedstawiliœmy 
kontrol¹.

Fundusze Strukturalne, z których bêd¹ mogli skorzystaæ przedsiêbiorcy i 
3) ZASADA 3 - ustalenie dla ka¿dego krytycznego punktu kontroli 

rolnicy. Teraz rozpoczynamy prezentacjê dokumentów programowych w 
wymagañ (parametrów), jakie powinien spe³niaæ, i okreœlenie 

ramach Regionalnego Programu Rozwoju bêd¹cych podstaw¹ ubiegania 
limitów krytycznych (granic tolerancji), które pozwalaj¹ odró¿niæ 

siê o FS. Na pocz¹tek wyci¹g z Uzupe³nienia Sektorowego Programu 
stan akceptowalny od nieakceptowalnego.
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Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw (SPO-WKP). - tworzenie warunków sprzyjaj¹cych w³¹czaniu siê m³odzie¿y w 
dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i publiczn¹ oraz innym formom 

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY - WZROST po¿ytecznego zagospodarowania czasu wolnego, 
KONKURENCYJNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTW - wykorzystanie mo¿liwoœci jakie dla podniesienia poziomu 

Priorytet :Bezpoœrednie wsparcie przedsiêbiorstw kszta³cenia i pobudzania aktywnoœci m³odzie¿y stwarza rozwój 
Dzia³anie : Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw technik informacyjnych i nauk œcis³ych.
poprzez doradztwo Ewentualne wydatki na zakup sprzêtu (w tym komputerów) lub remonty 
Projektodawcy : ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, prowadz¹ce nie mog¹ przekroczyæ 30% dotacji.
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem Maksymalna kwota, o jak¹ mo¿na wystêpowaæ to 20 000 z³.
mikroprzedsiêbiorstw innych ni¿ dzia³aj¹cych ponad 3 lata na rynku oraz Organizacje, które zdecyduj¹ siê wyst¹piæ o dotacjê prosimy o czytelne i 
nowopowstaj¹ce MSP oparte na zaawansowanych technologiach zwiêz³e wype³nienie za³¹czonego formularza wniosku, który mo¿na 
Dofinansowanie : 50% dla wszystkich projektów z wyj¹tkiem doradztwa równie¿ pobraæ na stronie internetowej www.pcyf.org.pl. 
dla nowopowstaj¹cych firm opartych na zaawansowanych Termin sk³adania wniosków: do 4 maja 2004 r. na dzia³ania 
technologiach, gdzie pomoc mo¿e osi¹gn¹æ do 100% wartoœci wydatków rozpoczynaj¹ce siê nie wczeœniej ni¿ 15 lipca 2004 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej 
kwalifikowanych, lecz w obu przypadkach nie mniej ni¿ 2 500 PLN i nie ni¿ do 31 maja 2005 r.
wiêcej ni¿ 250 000 PLN.
Dzia³anie : Wsparcie konkurencyjnoœci produktowej i technologicznej Matra/KAP: Program Ma³ych Projektów Ambasady
przedsiêbiorstw Matra jest programem holenderskiego Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, promuj¹cym przemiany spo³eczne w Œrodkowej i 
Projektodawcy : przedsiêbiorcy dokonuj¹cy nowych inwestycji (2.2.1) Wschodniej Europie. Wspiera inicjatywy, które przyczyniaj¹ siê do 
oraz przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie rozwoju otwartego, pluralistycznego i demokratycznego 
Polski (2.2.2) spo³eczeñstwa. Program Ma³ych Projektów Ambasady - znany jako 
Dofinansowanie : 50% dla du¿ych przedsiêbiorców, 65% dla MSP, Matra/KAP jest jego czêœci¹. W ramach tego programu polskie 
zgodnie z map¹ pomocy regionalnej (2.2.1), 50% (2.2.2) NGOs mog¹ siê ubiegaæ o dotacje na realizacjê swych projektów.
Dzia³anie : Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Aby projekt uzyska³ dotacjê musi promowaæ tworzenie pluralistycznego, 
poprzez inwestycje demokratycznego spo³eczeñstwa i mieæ swój udzia³ w umacnianiu 
Projektodawcy : ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ zró¿nicowanego spo³eczeñstwa obywatelskiego. Matra/KAP jest 
gospodarcz¹ na terenie RP, z wy³¹czeniem mikroprzedsiêbiorstw innych programem odpowiadaj¹cym na konkretne zapotrzebowanie i tym 
ni¿ dzia³aj¹cych ponad 3 lata na rynku, oraz nowopowstaj¹ce MSP oparte samym wspiera inicjatywy konkretnych grup docelowych.
na zaawansowanych technologiach Do projektów, które spe³niaj¹ wymagania programu nale¿¹ m.in.:
Dofinansowanie : zró¿nicowane - zgodnie z map¹ pomocy regionalnej - inicjatywy, które rozwijaj¹ umiejêtnoœci organizacji 
(maksymalnie 50%), lecz nie mniej ni¿ 10 tys. PLN i nie wiêcej ni¿ 1 250 pozarz¹dowych w pozyskiwaniu funduszy, organizowaniu 
tys. PLN. ró¿nych wydarzeñ, powiêkszaniu swoich baz wparcia oraz 
Dzia³anie : Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowywania które polepszaj¹ stosunki organizacji z rz¹dem, 
przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska - inicjatywy wzmacniaj¹ce przepisy prawne, 
Projektodawcy : ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa - organizacja seminariów na temat praw cz³owieka, mniejszoœci 
Dofinansowanie : 65% w przypadku pomoc regionalnej dla MSP, 50% w kulturowych, œrodowiska, uczestnictwa spo³eczeñstwa w 
przypadku pomocy regionalnej dla du¿ych przedsiêbiorstw sprawach samorz¹dów terytorialnych,

- publikacja broszur, ulotek i czasopism informuj¹cych o 
Aktualna treœæ dokumentów dostêpna jest na: procesie reformy.
www.parp.gov.pl/regionalny2 (SPO-WKP) Organizacja mo¿e otrzymaæ grant raz na trzy lata. Ambasada finansuje do 
www.funduszestrukturalne.gov.pl 50 proc. ca³kowitych kosztów projektu.Polskie organizacje, które s¹ 

zainteresowane otrzymaniem grantu Matra/KAP mog¹ zg³osiæ siê do 
* Bli¿sze informacje na temat funduszy unijnych tak¿e w Gminnym Ambasady Holenderskiej w Warszawie. Nie ma terminów sk³adania 
Centrum Informacji w Mszczonowie aplikacji ani formularzy zg³oszeniowych.

W i ê c e j  i n f o r m a c j i  n a  t e n  t e m a t  n a  s t r o n i e  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - http://www.nlembassy.pl/funds/c_funds2.htm

Family Matters - konkursDOSTÊPNE FUNDUSZE
MASZ POMYS£ - SKORZYSTAJ DLACZEGO RODZINA JEST DLA MNIE WA¯NA? - to 

miêdzynarodowy konkurs, przeznaczony dla osób pomiêdzy 10. a 30. 
Program Równaæ Szanse 2004 - Ma³e Granty rokiem ¿ycia, bêd¹cy czêœci¹ przygotowañ do projektu 

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y (administrator programu) 'Europe4Family' (Europa dla rodziny). Prace mo¿na nadsy³aæ do 30 
informuje o rozpoczêciu programu dotacyjnego Polsko- czerwca 2004.
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci 'Równaæ Szanse 2004 - Ma³e Napisz w nie wiêcej ni¿ 50 s³owach: „Dlaczego rodzina jest dla mnie 
Granty'. Termin sk³adania wniosków mija 4 maja 2004. wa¿na?”. Najlepsze prace zostan¹ zaprezentowane na wystawie w 
Celem programu jest wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿¹cych Parlamencie Europejskim w Brukseli we wrzeœniu 2004 roku.
wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ¿yciowego G³ówn¹ nagrod¹ - fundowan¹ przez Prezydenta Miasta Lublina Andrzeja 
m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast (do 20 tys. mieszkañców). Pruszkowskiego - jest przelot samolotem do Brukseli i udzia³ w 

Organizacje pozarz¹dowe, a tak¿e placówki oœwiatowe i grupy uroczystoœciach koñcz¹cych obchody 10 rocznicy Miêdzynarodowego 
nieformalne (równie¿ tworzone przez m³odzie¿) mog¹ ubiegaæ siê o Roku Rodziny i projekt "Europe4family" (9-12 wrzeœnia 2004). Ponadto 
dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów gimnazjów i szkó³ - 10 nagród rzeczowych.Termin: prace nadsy³aæ mo¿na do koñca 
œrednich na dzia³ania s³u¿¹ce wyrównywaniu szans edukacyjnych, m.in. czerwca na adres internetowy: rodzina@mlodziez.lublin.pl
poprzez: b¹dŸ pod adres: ul. Krakowskie Przedmieœcie 1, 20-002 Lublin,

- pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych m³odzie¿y oraz z dopiskiem: DLACZEGO RODZINA JEST DLA MNIE WA¯NA?
kszta³towanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistoœci, Nie wiêcej ni¿ 50 s³ów!Szczegó³y na stronach : www.mlodziez.lublin.pl

- wspieranie aktywnoœci i wspó³pracy ró¿nych lokalnych 
partnerów (m³odzie¿, nauczyciele, rodzice, w³adze lokalne, 
placówki oœwiatowe, NGOs) wokó³ wspólnych dzia³añ na rzecz 
edukacji i wychowania m³odzie¿y, 
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œrodowiskiem lokalnym i anga¿uj¹cych wolontariuszy oraz rodziny 
Konkurs na pracê magistersk¹ lub licencjack¹ o wspó³pracy dzieci niepe³nosprawnych.

polsko-ukraiñskiej
Do 30 czerwca 2004 roku studenci i absolwenci uczelni wy¿szych Realizacja projektów przedstawionych we wnioskach nie powinna 
mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie na najlepsz¹ pracê magistersk¹ lub trwaæ d³u¿ej ni¿ 1 rok i powinna rozpocz¹æ siê nie wczeœniej ni¿ 1 
licencjack¹ poœwiêcon¹ wspó³pracy polsko-ukraiñskiej. wrzeœnia 2004. Maksymalna wysokoœæ dotacji wynosi 10 000 z³.

Wiêcej informacji i wzór wniosku: Konkurs organizuje Fundacja EURO-MOST w ramach projektu 
http://www.batory.org.pl/szanse/kolorowa.htm."POLSKA -WSCHÓD, poznajmy siê na nowo". W konkursie mog¹ 

wzi¹æ udzia³ zarówno osoby, które w³aœnie pisz¹ pracê poruszaj¹c¹ 
Konkursy Fundacji Batorego - Program Edukacji Prawnejproblematykê miêdzynarodowych doœwiadczeñ zwi¹zanych z rozwojem 

Przez ca³y rok Program Edukacji Prawnej przyjmuje wnioski od ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci (w tym szczególnie wspó³pracy 
organizacji, które podejm¹ siê wystêpowania w imieniu obywateli i Polski i Ukrainy), jak i absolwenci, których prace nawi¹zywa³y do 
na ich rzecz przed organami administracyjnymi lub przed s¹dem.powy¿szej tematyki.
Fundacja bêdzie wspieraæ projekty, dziêki którym - przy 

Laureaci konkursu bêd¹ mieli mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w wykorzystaniu mo¿liwoœci stwarzanych przez polskie prawo - mo¿na 
tygodniowym wyjeŸdzie studyjnym na Ukrainê. pomóc osobom nieumiej¹cym samodzielnie broniæ swych praw. 

Fundacji szczególnie zale¿y na podejmowaniu i prowadzeniu spraw, Prace nale¿y nadsy³aæ do 30 czerwca 2004 na adres: Fundacja "EURO-
które maj¹ istotne znaczenie dla szerszych grup obywateli i mog¹ MOST", ul. Wietnicza 138, 02-952 Warszawa.
doprowadziæ do zmiany przepisów prawnych lub praktyki stosowania 

Szczegó³owe informacje na temat konkursu mo¿na uzyskaæ pod 
prawa, tak, by prawa obywatelskie by³y lepiej i skuteczniej chronione. 

numerem telefonu: (22) 885 26 81 lub na stronie internetowej www.pl-
Wiêcej informacji i formularze wnioskowe: 

ua.fip.pl
www.batory.org.pl/praw/. 

Nowa edycja Programu PAFW 'Przemiany w Regionie' - RITA
Kampania spo³eczna Dzieñ Dobrej Wiadomoœci - konkurs fotorafii

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza polskie organizacje 
Fundacja Salon 101 og³osi³a otwarty, miêdzynarodowy konkurs pozarz¹dowe oraz instytucje edukacyjne do udzia³u w najnowszej 
fotograficzny 'Dobra Wiadomoœæ w Fotografii'. Konkurs edycji programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci - 
organizowany jest w ramach kampanii spo³ecznej Dzieñ Dobrej 'Przemiany w Regionie' - RITA (Region in Transition). Termin 
Wiadomoœci. Swe prace profesjonaliœci i amatorzy mog¹ nadsy³aæ sk³adania wniosków o dofinansowanie up³ywa 30 wrzeœnia 2004.
do 15 maja 2004.

W 2004 roku bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie projektów 
Miêdzynarodowy Konkurs Fotograficzny Dobra Wiadomoœæ w 

s³u¿¹cych dzieleniu siê ze spo³eczeñstwami krajów by³ego bloku 
Fotografii trwa do 15 maja 2004.

wschodniego polskimi doœwiadczeniami w zakresie tworzenia ustroju 
- Udzia³ w konkursie jest bezp³atny.

demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego pañstwa 
- Prace bêd¹ oceniane w dwóch kategoriach: profesjonaliœci i amatorzy.

prawa i spo³eczeñstwa obywatelskiego. 
- Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e nades³aæ maksimum 3 prace. Jako 

 
pracê konkursow¹ traktuje siê indywidualn¹ fotografiê lub cykl 

WSPÓ£PRACUJEMY LOKALNIE 
sk³adaj¹cy siê z maksimum 5 fotografii.

Konkurs lokalnych inicjatyw organizacji pozarz¹dowych, szkó³ i 
- Prace mog¹ byæ wykonane w dowolnej technice i powinny zostaæ 

innych instytucji edukacyjnych realizowanych przede wszystkim z 
dostarczone organizatorowi w formie powiêkszenia na papierze 

partnerami z Ukrainy, Bia³orusi i obwodu kaliningradzkiego Federacji 
fotograficznym, wydruku z noœnika elektronicznego lub w postaci 

Rosyjskiej. Szczególnie zachêcamy do aplikowania w tej kategorii 
pliku elektronicznego na p³ycie CD. Prace powinny zostaæ dostarczone 

organizacje i instytucje, które dotychczas nie prowadzi³y tego typu 
organizatorowi w formacie od 18x24 do 30x45 cm.

miêdzynarodowej wspó³pracy. 
- Prace mog¹ byæ wykonane przed og³oszeniem konkursu, mog¹ 

Termin sk³adania wniosków up³ywa 30 wrzeœnia 2004. 
pochodziæ ze zbiorów archiwalnych.

 
Prace nale¿y nadsy³aæ do 15 maja 2004 roku (decyduje data stempla 

Szczegó³owe informacje o programie, formularze listów 
pocztowego).

intencyjnych i wniosków grantowych znajduj¹ siê na stronie 
Prace nale¿y przes³aæ na adres biura organizatora:

domowej Fundacji Edukacja dla Demokracji 
Fundacja Salon 101

www.edudemo.org.pl/rita1/_konkurs_pl.html. 
ul. Saska 101 m2
03-914 Warszawa

Dotacje 'Promocja wzrostu zatrudnienia wœród m³odzie¿y'
Wszelkie informacje dodatkowe, regulamin konkursu i karta 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci przyjmuje wnioski 
uczestnictwa na stronie internetowej www.ddw.org.pl, 

osób prawnych niedzia³aj¹cych dla osi¹gniêcia zysku na dotacje w 
www.dziendobrejwiadomosci.pl. 

ramach programu Phare 2002 Spójnoœæ Spo³eczno-Gospodarcza 
'Promocja wzrostu zatrudnienia wœród m³odzie¿y'. Termin up³ywa 

Dotacje Fundacji Batorego dla organizacji zajmuj¹cych siê 
kolejno 17 czerwca, 9 sierpnia i 28 wrzeœnia 2004R.

dzieæmi niepe³nosprawnymi - Kolorowa Akademia
Celem programu jest zwiêkszenie szans m³odych ludzi, którzy nie 

Do 15 maja 2004 mo¿na sk³adaæ wnioski do Fundacji Batorego, 
ukoñczyli 26 roku ¿ycia na znalezienie zatrudnienia, poprzez: 

Program Równych Szans - Kolorowa Akademia. W ramach Kolorowej 
1. opracowanie we wspó³pracy z doradc¹ zawodowym 

Akademii Fundacja wspiera dzia³ania maj¹ce na celu wyrównywanie 
indywidualnych planów (IPD) dzia³ania dla uczestników 

szans edukacyjnych oraz przeciwdzia³anie izolacji spo³ecznej dzieci 
projektu,

niepe³nosprawnych; chce, ¿eby dzieci niepe³nosprawne mog³y uczyæ 
2. realizacjê opracowanych IPD w tym m.in.: szkolenia zawodowe, 

siê, bawiæ i dorastaæ razem ze zdrowymi rówieœnikami. O dotacje 
szkolenia w zakresie metod poszukiwania pracy, szkolenia dla 

mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w ma³ych 
osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

miejscowoœciach (do 20.000 mieszkañców).
3. œwiadczenie poradnictwa i doradztwa zawodowego,

Dotacje przyznawane s¹ na dzia³ania, które u³atwiaj¹ dzieciom 
4. organizacjê sta¿y zawodowych.

niepe³nosprawnym zdobywanie wiedzy i umiejêtnoœci, umo¿liwiaj¹ 
Oczekuje siê, ¿e oko³o 40% uczestników projektu znajdzie 

udzia³ w dzia³aniach kulturalnych i artystycznych, przyczyniaj¹ siê do 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracê lub rozpocznie w³asn¹ 

ich integracji z rówieœnikami i œrodowiskiem, w którym ¿yj¹. Zale¿y 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 

nam na projektach bêd¹cych elementem d³ugofalowych dzia³añ 
Do ubiegania siê o dotacjê uprawnieni s¹ osoby prawne spe³niaj¹ce 

terapeutycznych i integracyjnych, opieraj¹cych siê na wspó³pracy ze 

A K T U A L N O Œ C I
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poni¿sze warunki: 
- zgodnie ze statutem nie dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku lub 

przeznaczaj¹ zysk na cele statutowe,
- zajmuj¹ siê problematyk¹ zwalczania bezrobocia,
- nie uzale¿niaj¹ œwiadczenia us³ug od cz³onkostwa w jakiejkolwiek 

organizacji, przestrzegania regu³ jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub 
religii,

- s¹ zarejestrowane w Polsce,
- s¹ bezpoœrednio odpowiedzialne za przygotowanie i zarz¹dzanie 

projektem,
- zatrudniaj¹ pracowników posiadaj¹cych kwalifikacje niezbêdne do 

œwiadczenia us³ug w zakresie zwalczania bezrobocia,
- posiadaj¹ niezbêdny potencja³ ekonomiczny i techniczny oraz 

doœwiadczenie w zakresie realizacji programów zwalczania 
bezrobocia,

- posiadaj¹ stabilne i wystarczaj¹ce Ÿród³a finansowania zapewniaj¹ce 
ci¹g³oœæ istnienia. 

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).

* INFORMACJE O AKTULANYCH FUNDUSZACH ZACZERPNIÊTO ZE 
STRONY WWW.NGO.PL

PHARE 2002
W ramach PHARE 2002 Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci bêdzie 
zarz¹dzaæ dwoma komponentami dostêpnymi na terenie województwa 
mazowieckiego:

· Sektorowy Program: Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa i 
Innowacyjnoœæ 
· Bezpieczeñstwo i higiena pracy w MSP 

Sektorowy Program Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa i Innowacyjnoœæ 
bêdzie oferowa³ przedsiêbiorcom dwa rodzaje dotacji: na us³ugi doradcze oraz 
na inwestycje. W ramach tego komponentu bêdzie równie¿ dostêpna po¿yczka 
na innowacje.
Bezpieczeñstwo i higiena pracy w sektorze MSP sk³ada siê równie¿ z dwóch 
rodzajów dotacji: na us³ugi doradcze i na inwestycje.
Pe³na informacja o wszystkich programach, wraz z wzorami wniosków, 
wytycznymi oraz terminami Komisji Oceniaj¹cych powinna ukazaæ siê pod 
koniec kwietnia.
•ród³o: www.parp.gov.pl/phareprojekt

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 musisz uzyskaæ certyfikat 

HACCP?
Chcesz wiedzieæ jak uzyskaæ certyfikat HACCP?

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

Wszystkiego dowiesz siê 
na naszym szkoleniu!

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

Gminnym Centrum Informacji
-----------------------------------------------------------------

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 
Mszczonowie informuje, i¿ od 1 maja 2004r. 
realizuje ustawê o „Œwiadczeniach Rodzinnych”. 

S¹ to klienci z:
1. Powiatowego Urzêdu Pracy,
2. Pomocy Spo³ecznej
3. pracownicy do 5 zatrudnionych
4. rolnicy w/w œwiadczenia bêd¹ otrzymywaæ w KRUS ̄ yrardów 
5. emeryci i renciœci obs³ugiwani bêd¹ w ZUS ̄ yrardów

Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mszczonowie wyp³acaæ 
bêdzie nastêpuj¹ce œwiadczenia rodzinne:
1. dodatki do zasi³ku rodzinnego z tytu³u:
· opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego
· samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku 

dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego okresu jego 
pobierania

· samotnego wychowywania dziecka
2. œwiadczenia pielêgnacyjne.

A K T U A L N O Œ C I
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W pi¹tek 26 marca w Mszczonowskim Oœrodku Kultury z okazji 
Miêdzynarodowego Dnia Teatru wystawiony zosta³ monodram Jerzego £azewskiego 
pt. „2x2=4 czyli wszystko co piêkne i wznios³e”. Monodram ten uzyska³ pierwsz¹ 
nagrodê na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora Wroc³aw 2003 
za najlepsze przedstawienie konkursowe i za najlepszy scenariusz autorski. Jego 
re¿yserem jest Ma³gorzata Szyszka. Monodram „2x2=4...” powsta³ na podstawie 
opowiadañ Fiodora Dostojewskiego -„Zapiski z podziemia” i „Z powodu mokrego 
œniegu” w t³umaczeniu Gabriela Karskiego. 

Spektakl obejrza³a m³odzie¿ z mszczonowskich szkó³ œrednich oraz 
zainteresowani mieszkañcy miasta. 

Warto zaznaczyæ, ¿e przedstawienie „2x2=4...” jest w repertuarze Teatru 
Stara Prochoffnia w Warszawie (Scena Kazamaty)

M.L.

2x2=4 - czyli... 
jak uczciæ Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru

* * *

„Dwa razy dwa cztery, czyli wszystko co piêkne i wznios³e”
Re¿yseria: Ma³gorzata Szyszka

Adaptacja tekstu: Ma³gorzata Szyszka i Jerzy 
£azewski Scenografia: Jerzy £azewski 

Opracowanie muzyczne: Ma³gorzata Szyszka 
Wystêpuje: Jerzy £azewski

Problemy z³a i tragicznych dziejów ludzkoœci, a tak¿e piêkna, harmonii i 
niezniszczalnych marzeñ o moralnym odrodzeniu œwiata stanowi¹ kr¹g 
zainteresowañ filozoficznych i estetycznych Dostojewskiego. Utwory, na kanwie 
których powsta³ spektakl, to charakterystyczne dla rosyjskiego pisarza analizy 
ludzkich postaw, indywidualizmu, nienawiœci i okrucieñstwa, próby dotarcia do 
najg³êbszych postaw sfer ludzkiej osobowoœci. Bohater w swym monologu za 
pomoc¹ zrêcznych paradoksów wyszydza determinizm historyczny i etykê 
rozumnego egoizmu, by nastêpnie zakpiæ sobie z chrzeœcijañskiej etyki mi³osierdzia.

Dostojewski przekonuje, ¿e próby tworzenia programów spo³ecznych i 
systemów etycznych s¹ absurdem z za³o¿enia. Poniewa¿ oparte s¹ na rozumie, 
podczas gdy motorem ludzkich zachowañ jest zawsze nieprzewidywalny kaprys 
aktualizuj¹cy siê poza granicami dobra i z³a.

Opracowanie promuj¹ce przedstawienie

budynku, w którym zwyciê¿y³a praca Katarzyny Wroñskiej. 
Koncepcja ta najlepiej wpisuje modernizowany obiekt w otoczenie 
hali oraz gimnazjum, jest równoczeœnie najbardziej funkcjonalna 
pod wzglêdem u¿ytkowym. Po wy³onieniu koncepcji i 
zatwierdzeniu planu inwestycjê zapisano do tegorocznego 
bud¿etu. W œrodê 24 marca radni podjêli uchwa³ê o przekazaniu na 

W mszczonowskiej spo³ecznoœci i samorz¹dzie od pewnego czasu 
ju¿ mówi³o siê o potrzebie wyremontowania i zmodernizowania 
budynku MOK. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przekonywa³ 
radnych, ¿e najpierw jest potrzeba poprawienia bazy oœwiatowej i 
sportowej. Pobudowano zatem halê sportow¹, nastêpnie 
nowoczesny obiekt gimnazjum i zabrano siê za przebudowê 
budynku szko³y podstawowej. W br. przysz³a kolej na gruntown¹ 
przebudowê budynku MOK, który s¹siaduje przecie¿ z 
nowoczesnymi obiektami hali oraz gimnazjum i winien byæ jedn¹ z 
wizytówek dynamicznie rozwijaj¹cej siê gminy, stawiaj¹cej 
równie¿ mocno na kulturê. Tym bardziej, ¿e MOK stoj¹cy przy 
ulicy Warszawskiej jest pierwszym budynkiem jaki napotykaj¹ 
ludzie wje¿d¿aj¹cy do Mszczonowa od strony stolicy.
Przygotowania do rozpoczêcia remontu kapitalnego obiektu 
rozpoczêto w roku ubieg³ym. Rozpisano konkurs na projekt 

Mszczonowski Oœrodek Kultury po nowemu

Zmiana wizerunku
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modernizacjê oœrodka kultury pó³ miliona z³otych. Teraz pozostaje 
jeszcze tylko rozpisaæ i rozstrzygn¹æ konkurs na wykonawcê 
obiektu.

Ruszamy we wrzeœniu 
Bardzo zaanga¿owan¹ osob¹ w przygotowania modernizacji MOK 
by³ jego poprzedni dyrektor Janusz Czaja. Teraz tym tematem ¿yje 
Gra¿yna P³ywaczewska pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora MOK od 
kilku miesiêcy. Od niej dowiedzieliœmy siê, ¿e planowane 
rozpoczêcie prac budowlanych przewidziane jest na wrzesieñ br. 
Podczas wykonywania modernizacji i przebudowy budynku MOK 
jako instytucja musi funkcjonowaæ i prowadziæ zajêcia 
tematyczne, organizowaæ imprezy itp. Szczególnie chodzi tutaj o 
kontynuowanie zajêæ, do których m³odzie¿ i dzieci siê 
przyzwyczaili. Dlatego na czas budowy pracownicy oœrodka i 
m³odzie¿ przenios¹ siê do pomieszczeñ po dawnej bibliotece parterowego obiektu MOK stanie siê budynkiem piêtrowym. Na 
zlokalizowanych przy centralnym placu miasta w Domu Stra¿aka. górze zaplanowano pomieszczenia na prowadzenie zajêæ 
Wczeœniej remontu zacz¹æ nie mo¿na z wielu przyczyn. W okresie specjalistycznych z instruktorami. Bêdzie sala lustrzana do 
czerwcowych Dni Mszczonowa oœrodek bêdzie goœci³ artystów z æwiczenia uk³adów choreograficznych, sala plastyczna itp. Ka¿dy 
zaprzyjaŸnionego z Mszczonowem bawarskiego miasta Erding. instruktor znajdzie tutaj swoje miejsce.
Ponadto - zgodnie z tradycj¹ - w lipcu MOK i jego kadra Od strony ulicy warszawskiej bêdzie piêkny oszklony hol 
instruktorska weŸmie na siebie obowi¹zek prowadzenia akcji stanowi¹cy g³ówne wejœcie do sali widowiskowej, która równie¿ 
„Wakacje w mieœcie”. We wrzeœniu bêdzie ju¿ luŸniej i mo¿na zostanie zmodernizowana. Bêd¹ w niej wymienione siedzenia oraz 
przystêpowaæ do remontu. Nowy obiekt powinien byæ gotowy zainstalowane nowoczesne projektory wraz z widowiskowym 
przed wakacjami nastêpnego roku. oœwietleniem. W sali tej dziêki dokonanej przebudowie bêdzie 

mo¿na nie tylko ogl¹daæ filmy, ale równie¿ organizowaæ ciekawe 
Zostanie sala kinowa koncerty, spektakle i widowiska - jak w nowoczesnym teatrze. 
G. P³ywaczewska prowadzi mnie do holu MOK, gdzie na œcianach Podobnie jak wejœcie zachowane zostan¹ dotychczasowe wyjœcia z 
s¹ wywieszone plany nowego budynku wraz z ich wizualizacj¹. Na sali kinowej.
rysunku obiekt robi wra¿enie i w zupe³noœci nie przypomina W pomieszczeniach zlokalizowanych z ty³u budynku, 
dzisiejszego MOK. Jak informuje moja rozmówczyni, wszystko zaplanowany jest klub dla m³odzie¿y z ma³¹, robocz¹ scen¹, 
zostanie w³aœciwie wyburzone poza najwiêksz¹ sal¹ kinow¹ i przeznaczon¹ na próby oraz kameralne przedstawienia. 
pomieszczeniami zlokalizowanymi obecnie w piwnicach. Z Projektantka z tym klubem po³¹czy³a 

ciekawy ogródek piwny, gdzie ozdob¹ i 
atrakcj¹ dla publicznoœci ma byæ zadaszona 
fontanna. Miejsce w piwnicy, gdzie 
aktualnie mieœci siê bar zostanie zwolnione i 
tam planuje s iê  wygospodarowaæ 
pomieszczenie dla prób zespo³ów 
muzycznych. Usytuowanie piwnicy i jej 
po³o¿enie powoduje, ¿e nawet g³oœno 
graj¹cy muzycy, nie bêd¹ innym osobom 
korzystaj¹cym w tym samym czasie z MOK 
przeszkadzaæ.

XXX
Modernizacja MOK jest kolejn¹ inwestycj¹ 
realizowan¹ przez w³adze Mszczonowa, 
która s³u¿yæ ma mieszkañcom i poprawie 
estetyki miasta. Rok obecny jest szczególnie 
dobry i owocny dla prospo³ecznych 
inwestycji w Mszczonowie. Latem planuje 
siê zakoñczenie budowy obwodnicy, 
rozpoczêcie modernizacji MOK oraz 
„ruszenie” tematu budowy kompleksu 
basenów z wod¹ geotermaln¹. Inwestycja ta 
ma ogromne szanse na wsparcie z funduszy 
strukturalnych UE, jako ¿e znajduje siê na 
pierwszym miejscu wœród mazowieckich 
przedsiêwziêæ zg³oszonych do unijnej 
pomocy.

(ptasz)
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Grupa dziec i i m³odzie¿y z wiatr. Mocne podmuchy by³y te¿ powodem 
Mszczonowskiego Oœrodka Kultury w dwóch innych zabawnych sytuacji, jakie 
niedzielê 21 marca przywita³a wiosnê wydarzy³y siê w trakcie pochodu. Jeszcze 
barwnym pochodem, który przeszed³ pod MOK-iem silny powiew o ma³o nie 
ulicami Mszczonowa. Wiosenny pochód un ió s³  dz ie wc z¹ t,  kt ór e a mb it ni e 
wyruszy³ spod MOK-u tu¿ przed godzin¹ p r ó b o w a ³ y  u t r z y m a æ  w i o s e n n y  
13.00. Na jego czele niesiono kuk³ê transparent, a na Nowym Rynku kolejne 
Marzanny,  k tó ra  symbol i zowa ³a  podmuchy wyrwa³y Marzannie obie nogi, 
odch odz¹ c¹ zimê , tu¿ za Marz ann¹  które póŸniej musiano w Zdroju utopiæ 
kroczy³a malutka wiosna z przepiêknym oddzielnie, aby przypadkiem resztki zimy 
koszem kolorowych kwiatów. W rolê nie zaskoczy³y nas jeszcze w kwietniu. 
„wiosenki” wcieli³a siê Natalka S³ojewska. Weso³a zabawa zakoñczy³a siê w 
Ca³y pochód liczy³ blisko piêædziesi¹t budynku oœrodka, gdzie na uczestników 
osób. Dzieci nios³y transparent „WIOSNA pochodu czeka³ ciep³y poczêstunek. 
w  MOK-u” ,  œp i ewa ³y  p iosenk i ,  M.L.
wymachiwa³y kwiatami wykonanymi 
z bibu³y i skandowa³y has³a - „chcemy 
wiosny” i „precz z zim¹”. Kierowcy 
mijaj¹cy pochód s³ysz¹c te okrzyki 
g³oœno tr¹bili dla okazania m³odzie¿y 
swego poparcia. W koñcu chyba nikt 
tak jak posiadacze samochodów nie 
cieszy siê z odejœcia zimy, a z ni¹ 
œliskich dróg, zasp œniegowych i 
r o z ³ a d o w u j ¹ c y c h  s i ê  w c i ¹ ¿  

akumulatorów. 
D z i e c i  z  

M O K - u  p r z e s z ³ y  
ulicami- Warszawsk¹, 
Nowym Rynkiem, 
Sienkiewicza, Krzyw¹ 
i Grójeck¹, a¿ w 
zbiornika p.po¿. który 
j e s t  p r z e z  
m s z c z o n o w i a k ó w  
popularnie zwany 
Z d r o j e m .  T a m  
Marzanna zosta³a  
zgodnie ze zwyczajem 
utopiona. Wczeœniej 
próbowano jeszcze 
kuk³ê podpaliæ, ale 
niestety uniemo¿liwi³ 
to silny tego dnia 

O tym jak to m³odzie¿ zimê w Zdroju utopi³a  

MAR-KAM SPORT
MSZCZONÓW, ul. Grójecka 58

tel. (046) 857 28 08

- ARTYKU£Y SPORTOWE I 
TURYSTYCZNE

- GRY PC I PLANSZOWE

- ROWERY GÓRSKIE I WYCZYNOWE 
(AKCESORIA)

- SPRZÊT FITNESS I SI£OWNIA

- ODZIE¯ FIRMOWA

- BUTY

- OCHRANIACZE

- PI£KI

- ZABAWKI

Mo¿liwoœæ zamówienia
z katalogu

Gwarancja
najni¿szej ceny!

czynne: pon. - pt. 10:00 - 18:00
sobota 10:00 - 14:00
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kwiecieñ

rywkach bra³o dziewiêæ dru¿yn z 
m s z c z o n o w s k i e g o
Gimnazjum Publicznego im. Jana Adama 
Maklakiewicza. Przed ostatni¹ kolejk¹ za 

13 marca odby³a siê ostatnia runda Gimnazjalnej Ligi 
faworytów uznawany by³ zespó³ Wojaków, który nie zawiód³ 

Halowej Pi³ki No¿nej zwanej te¿ „Gimnazjad¹”. Udzia³ w 
swych kibiców i pewnie zwyciê¿y³ w ca³ych rozgrywkach. Tu¿ za 
nim ze strat¹ trzech punktów uplasowa³a siê dru¿yna £OSI, a na 
trzeciej pozycji dru¿yna M³odych Wilków. Najlepszym strzelcem 
ligi zosta³ Kamil Nowakowski z Wojaków, a tytu³ najlepszego 
bramkarza przypad³ Adamowi Strzeleckiemu z  M³odych Wilków.

Prowadz¹cy „Gimnazjadê” Ryszard Stusiñski by³ 
zadowolony z poziomu gry zaprezentowanego przez m³odych 
zawodników. Jego uznanie wzbudzi³a te¿ ambitna postawa 

rozg gimnazjalnych dru¿yn, które do samego koñca walczy³y o ka¿dy 
punkt i jak najlepszy stosunek bramek. 

Organizatorami ligi byli - Oœrodek Sportu i Rekreacji w 
Mszczonowie i Gimnazjum Publiczne im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie. 

Sk³ad mistrzowskiej dru¿yny WOJAKÓW: Sebastian Trójkowski, 
Pawe³ Sas, Kamil Ga³ka, Kamil Nowakowski, Bartosz Piotrowski, 
Piotr Makowski i £ukasz Œcis³owski. 

/pio/ 

WOJAKI wywalczyli mistrzostwo

Koñcowa tabela ligi

Szustkiewicz i Katarzyny Ciszewskiej, 
tworzy³y  œwi¹teczne stroiki. Te 
wielkanocne cacka powsta³y z po³¹czenia 
kolorowego kwiecia, pomalowanych jajek, W przedœwi¹teczn¹ œrodê dzieci 
wierzbowych ga³¹zek oraz rze¿uchy, któr¹ uczêszczaj¹ce do Œwietlicy dla Dzieci 
co koniecznie trzeba zaznaczyæ, dzieciaki Niepe³nosprawnych uczestniczy³y  w 
same sobie wyhodowa³y.  Podczas zajêæ zajêciach, podczas których korzystaj¹c z 
malowano tak¿e  specjalnymi farbami pomocy swych opiekunek -Beaty 
witra¿e, które póŸniej zosta³y naklejone na 

My te¿ potrafimy
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okna. Oczywiœcie ka¿dy z witra¿y mia³ elementy typowo Niepe³nosprawnych. Przypomnijmy, i¿ to w³aœnie Stowarzyszenie 
wielkanocne. by³o pomys³odawc¹ zorganizowania œwietlicy i dziêki naciskom 

Ciekawe zajêcia ³¹cz¹ce w sobie - elementy plastyki i wywieranym na w³adze samorz¹dowe doprowadzi³o przed dwu 
nauki o œwi¹tecznej tradycji by³y równoczeœnie wspania³¹ zabaw¹. laty do jej powstania. Rodzice ca³y czas chêtnie anga¿uj¹ siê w 
Dzieci by³y dumne ze swych dzie³ i z radoœci¹ pozowa³y z nimi do pracê œwietlicy, wspomagaj¹ pracuj¹cych tam pedagogów i 
pami¹tkowych zdjêæ. niejednokrotnie sponsoruj¹ te¿ prowadzone zajêcia. Tak te¿ by³o i 

Mszczonowska Œwietlica dla Dzieci Niepe³nosprawnych tym razem. Materia³y do wykonania stroików wielkanocnych 
jest znana ze swej aktywnoœci i pomys³owoœci. Szczególnie udanie zosta³y kupione w³aœnie przez rodziców. 
wspó³pracuje ona ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci M.L.

Wyniki IV turnieju rozgrywanego w ramach Grand Prix 
Mszczonowa

W sobotê 27 marca w hali sportowej mszczonowskiego 
Grupa m³odziczek (w turnieju uczestniczy³y 4 zawodniczki)  

OSIR-u  odby³ siê IV turniej rozgrywany w ramach Grand Prix 
1.Nina Ro¿ewicz (Mszczonów)

Mszczonowa w kategoriach m³odzik i kadet. W zawodach 
2.Angelika Strojczyk (Osuchów)

uczestniczy³o 27 zawodników i zawodniczek ze szkó³ podstawowych i 
3.Karolina Milewska (Osuchów

gimnazjów z - Mszczonowa, ¯yrardowa, Jaktorowa, Osuchowa i 
Lutkówki.

Zawodnicy reprezentuj¹cy Mszczonów nie zawiedli i 
Grupa m³odzików (w turnieju uczestniczy³o 14 zawodników)  

zapewnili sobie zwyciêstwo w trzech z czterech kategorii. 
1.Marcin Sankowski (Jaktorów)

Najskuteczniej spoœród kadetów gra³ - Marcin D¹browski, w grupie 
2. Marcin Siwirski (Mszczonów)

kadetek po raz kolejny równiej sobie nie znalaz³a Magdalena Kurzyp, 
3.Aleksander Zygier (Mszczonów)

a wœród m³odziczek pierwsze miejsce ponownie wywalczy³a Nina 
Ro¿ewicz. Mszczonowianie ust¹pili swym rywalom jedynie w grupie 

Grupa kadetek (w turnieju uczestniczy³y 3 zawodniczki)  
m³odzików, gdzie zwyciê¿y³ tenisista z Jakotorowa - Marcin 

1.Magdalena Kurzyp (Mszczonów)
Sankowski. 

2.Marta Bajkowska (Mszczonów)
Listê najwy¿ej notowanych zawodników i zawodniczek IV 

3.Aleksandra Osiñska (Lutkówka) 
turnieju rozgrywanego w ramach Grand Prix Mszczonowa 
zamieszczamy poni¿ej.

Prowadz¹cy zawody Ryszard Stusiñski nie kry³ zadowolenia 
Grupa kadetów (w turnieju uczestniczy³o 6 zawodników)  

z postawy swych podopiecznych. Jego zdaniem ich sportowa postawa 
1.Marcin D¹browski (Mszczonów)

i i wci¹¿ rosn¹ce umiejêtnoœci dobrze wró¿¹ przysz³oœci 
2.Jakub Zygier (Mszczonów)

mszczonowskiego tenisa. 
3.Dawid Baka (Mszczonów)

M.L.

Mszczonowianie pokazali klasê
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U c z n i o w i e  Z e s p o ³ u  S z k ó ³  
postanowili uczciæ dzieñ 1 
kwietnia w sposób szczególny. W 
„Œwiêto Zgrywusa i Oszukañca” 
uczniowie przyszli na zajêcia 
p o p r z e b i e r a n i .  
Najpopularniejszymi przebraniami 
by³y diablice i anielskie bobasy. 
Ciekawe sk¹d ten dziwny podzia³. 
„Lekko” z³oœliwi donieœli mi, ¿e ci 
najspokojniejsi przywdziali 1 
kwietnia stroje diabelskie, zaœ ci 
którym licho naprawdê siedzi za 
ko³nierzem poprzebierali siê w 
anielskie bobasy. Ale czy tym co 
donosz¹ mo¿na wierzyæ? 

pio 
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1 kwietnia
w Zespole Szkó³

W ostatnim numerze Merkuriusza Szkolnego opublikowaliœmy listê 
najlepszych uczniów Szko³y Podstawowej w Mszczonowie. Niestety nie by³a 
ona pe³na. Zabrak³o na niej 

uczennicy klasy IV d - Pauliny Nalej,
która na pierwszy semestr uzyska³a œredni¹ ocen 5.27. 
Paulinko bardzo mocno przepraszamy Ciê za to niedopatrzenie. 
Liczymy, ¿e oka¿esz wyrozumia³oœæ naszej redakcji. Obiecujemy poprawê. 
Gwarantujemy, ¿e lista, jak¹ opublikujemy na koniec roku szkolnego nie bêdzie 
ju¿ zawiera³a ¿adnych b³êdów. 

Dnia 13.03.2004 r. w nowo 13. BOBROWCE - WRÊCZA  0 : 6
otwartej hali sportowej Publicznej 14. MSZCZONÓW - LUTKÓWKA 5:0
Szko³y Podstawowej w Lutkówce odby³ 15. PIEKARY - WRÊCZA    2 : 4 
siê I Zimowy Turniej Pi³ki No¿nej 
Halowej. Ostateczna klasyfikacja:
Organizacj¹ turnieju zaj¹³ siê Jacek I miejsce Szko³a Podstawowa z 
Adamiak, nauczyciel wychowania Mszczonowa 
fizycznego. W zawodach uczestniczy³o II miejsce Szko³a Podstawowa z 
szeœæ zespo³ów z terenu gminy Wrêczy 
Mszczonów. Turniej by³ bardzo zaciêty i III miejsce Szko³a Podstawowa z Piekar 
emocjonuj¹cy. Dru¿yny gra³y systemem IV miejsce Szko³a Podstawowa z 
ka¿dy z ka¿dym. Faworytem turnieju Lutkówki 
by³a dru¿yna ze Szko³y Podstawowej z V miejsce Szko³a Podstawowa z 
Mszczonowa, która ma w swoich Bobrowiec
sz er eg ac h wy j¹ tk ow o uz do ln io n¹  VI miejsce Szko³a Podstawowa z 
p i ³karsk¹  m³odzie¿  z  rocznika  Oschowa
1991/1992.

Bardzo udan¹ imprezê zakoñczy³a 
A oto wyniki meczów: dyrektor szko³y Ewa Zieliñska wrêczaj¹c 
1. PIEKARY - BOBROWCE  4 : 0 dyplomy i trzy okaza³e puchary. 
2. OSUCHÓW - MSZCZONÓW 1:14 Jednoczeœnie zapowiedziano, ¿e II 
3. LUTKÓWKA- WRÊCZA  2 :2 Turnieju Pi³ki Halowej odbêdzie siê za 
4. PIEKARY - OSUCHÓW   6 : l rok.
5. BOBROWCE-MSZCZONÓW 0: 11

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania 6. OSUCHÓW - WRÊCZA   l :8
7. PIEKARY - LUTKÓWKA  4: 2 trenerom i rodzicom zawodników za 
8. BOBROWCE - OSUCHÓW  4: 2 pomoc w organizacji turnieju.
9. MSZCZONÓW - WRÊCZA  7 :2  HK
10. BOBROWCE-LUTKÓWKA 5 :2
11. PIEKARY-MSZCZONÓW 0: 14
12. OSUCHÓW-LUTKÓWKA 4 :6

TURNIEJ PI£KARSKI
W LUTKÓWCE 



haftowane serwety, makatki, poduchy i dywany 
tkane na warsztacie tkackim.

Osobliwego uroku dodawa³y rêcznie 
Dnia 27.03.2004 ko³o mi³oœników Uczniowie recytowali pieœni, fraszki i treny wykonane kwiaty, bazie u³o¿one w bukiety i 

ksi¹¿ki wraz z uczniami klasy II zorganizowa³o Jana Kochanowskiego, który w swych utworach p³on¹ce lampy naftowe.
wie czo rek  po œwi êco ny twó rcz oœc i J ana  g³osi³ pochwa³ê ¿ycia na wsi. W typowo Najbogatsze kolekcje zgromadzili: Kamil 
Kochanowskiego i dawnym tradycjom wsi wi ej sk ie j sc en er ii  d zi ec i om aw ia ³y  i  G¹siennica Samek, Micha³ Zgórzak, Ewelina i 
polskiej. Spotkanie by³o integraln¹ czêœci¹ demonstrowa³y zwyczaje dawnej wsi: porz¹dki, Katarzyna Strojek, Izabela i Joanna Pawlak, 
realizacji projektu “Wsi spokojna, wsi weso³a” pierzawki, kiszenie kapusty, zapusty. Wszystko Aleksandra Skoneczna, Kamil Pa³ygiewicz, 
w programie Fabryka Inicjatyw - Fundusz to przeplatane by³o ludowymi przyœpiewkami. Diana Walczak. Uroczystoœæ zakoñczy³a siê 
M³odych “Wehiku³”. Honorowym goœciem by³a Nastêpnie zaprezentowano bogaty szkolnym poczêstunkiem.
œwiatowej s³awy pianistka p.Tatiana Robinson, zbiór eksponatów codziennego u¿ytku, które Uczestnicy przenieœli siê na tradycyjn¹ polsk¹ 
przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty i Kultury s³u¿y³y mieszkañcom dawnej wsi. Wœród nich wieœ, gdzie goœci czêstowano plackiem 
p.Marek Ziêtek i red. ¯ycia  ¯yrardowa znajdowa³y siê dwa ko³owrotki, dzier¿a, tara do d r o ¿ d ¿ o w y m ,  r o g a l i k a m i  i  i n n y m i  
p.Tadeusz Su³ek. prania, ³opata do wyjmowania chleba, przysmakami wykonanymi przez rodziców.

Z g r o m a d z e n i  g o œ c i e  z o s t a l i  maselnica, magiel rêczny, kufer, garnki ¿eliwne Jadwiga Goczyñska
poczêstowani chlebem z tradycyjnego wypieku i wiele innych. Miros³awa O³dakowska
p.Józefy Bucior. T³em dla zebranych eksponatów by³y 

9. Trudnoœci w rozumieniu zadañ z zakresu geometrii
10. Liczne b³êdy ortograficzne, przy znajomoœci zasad 
ortograficznych
11. Brak lub z³e u¿ywanie interpunkcji

Znaczna czêœæ dzieci przejawiaj¹cych k³opoty z nauk¹ to nie 12. S³aby poziom graficzny i estetyczny prac pisemnych
- jak czêsto s¹dz¹ nauczyciele i rodzice - lenie, ale dyslektycy. 13. Mylne rozró¿nianie liter (p-b, p-g, m-w, u-n) 
Dysleksja nie oznacza choroby czy upoœledzenia. S¹ to powa¿ne 14. Du¿o skreœleñ, gubienie w¹tku podczas zapisywania opowiadania
trudnoœci w czytaniu i pisaniu, które utrzymuj¹ siê u dzieci nie 15. Zamiana kierunków w rysunkach geometrycznych
objêtych terapi¹. Jednak¿e przy wydajnej pomocy rodziców, 16. Nieprawid³owe rozmieszczenie pracy pisemnej na kartce 
nauczycieli i pedagogów jest ona mo¿liwa do opanowania, a efekty s¹ 17. Trudnoœci w kreœleniu rysunków geometrycznych
tym lepsze, im wczeœniej jest podjêta terapia i wiêksze jest 18. Mylenie stosunków przestrzennych to diagnoza bêdzie jedna - 
zaanga¿owanie ze strony opiekunów. dysleksja.

Zanim zaczniemy traktowaæ dziecko jak dyslektyka Niestety czêœæ rodziców uwa¿a, ¿e je¿eli w wyniku badañ 
powinniœmy skontaktowaæ siê z odpowiedni¹ placówk¹, która zosta³a stwierdzona dysleksja, automatycznie zwalnia ich to z 
zajmuje siê odpowiednimi badaniami. Diagnozê o dysleksji stawiaj¹ udzielania dziecku pomocy. W ich mniemaniu wystarczy, aby 
bowiem psychologowie i pedagodzy. Pierwsi badaj¹ poziom nauczyciele obni¿yli wymagania w stosunku do ich dzieci, a 
funkcjonowania intelektualnego dziecka i jeœli ten bêdzie w normie, specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e nie jest to najlepsze rozwi¹zanie. Co 
wówczas przechodz¹ do sprawdzania rozwoju funkcji percepcyjno- prawda dziecko bardzo s³abo czytaj¹ce bêdzie wymaga³o pomocy w 
motorycznych - badanie percepcji i pamiêci wzrokowej, percepcji i nauce ze strony rodziców przynajmniej do koñca szko³y (œredniej), ale 
pamiêci s³uchowej, motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowo- tylko dziêki wspólnej pracy mo¿na liczyæ na zminimalizowania 
s³uchowej, lateralizacji oraz orientacji w schemacie cia³a i przestrzeni. ujemnych skutków dysleksji. W „drodze przez mêkê” rodzice powinni 
Przed wydaniem opinii pedagog rozmawia z uczniem i rodzicami, byæ ¿yczliwymi, cierpliwymi przewodnikami i towarzyszami swego 
ocenia tempo i technikê czytania dziecka, a tak¿e sprawdza dziecka w jego k³opotach szkolnych. Nie mog¹ ograniczaæ siê do 
rozumienie tekstu czytanego. Ponadto dokonuje oceny poziomu wymierzania kar za z³e wyniki w nauce, gdy¿ zadaniem rodziców jest 
pisania ze s³uchu oraz poprawnego przepisywania tekstu. W oparciu o wyjaœnienie dziecku, ¿e jego trudnoœci wynikaj¹ z przyczyn od niego 
wyniki tych badañ stawia siê diagnozê. Jeœli w trakcie badania niezale¿nych. Postêpy bêd¹ mo¿liwe i widoczne gdy w³o¿¹ oni du¿o 
pracownicy poradni stwierdz¹ wystêpowanie objawów takich jak np.: wysi³ku w æwiczenia, które musz¹ byæ systematyczne i d³ugotrwa³e. 
1. Niew³aœciwe ³¹czenie liter Mo¿na skupiæ siê na wzmo¿eniu aktywnoœci dziecka w innych 
2. Przestawianie liter w wyrazie dziedzinach np. w sporcie, œpiewie, plastyce lub innych przedmiotach 
3. Pomijanie interpunkcji wszak wielu dyslektyków jest œwietnymi matematykami (jeœli nie 
4. Odwrotne czytanie krótkich s³ów- (kot - tok, od - do) maj¹ dyskalkulii). Powinniœmy zarówno w szkole jak i w domu 
5. Zniekszta³canie wyrazów poprzez dodawanie lub pomijanie czêœci wskazaæ dziecku jego dobre strony, nauczyæ radzenia sobie z 
g³osek, a nawet zniekszta³canie ca³ych wyrazów poprzez przeczytanie niepowodzeniami i trudnoœciami, wdra¿aæ do systematycznej, 
tylko pierwszych g³osek wytrwa³ej pracy. Trzeba dostrzegaæ nawet najmniejsze osi¹gniêcia 
6. Gubienie siê w tekœcie, pomijanie linijek lub czytanie tych samych dziecka, chwaliæ nie tylko za sukcesy, ale równie¿ za wysi³ek w³o¿ony 
ponownie w pracê. Wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci, budowaæ wiarê 
7. Silne skupienie siê na technice czytania, co w efekcie daje nie dziecka we w³asne umiejêtnoœci i mo¿liwoœci.
rozumienie przeczytanego tekstu S³awa Wiœniewska
8. Trudnoœci w orientacji na mapie i planach

Leñ czy tylko dyslektyk?

Wieœci z Publicznej Szko³y Podstawowej w Lutkówce
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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

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, wtorki i czwartki w 
godzinach 14.00 - 18.00; w œrody i pi¹tki w godzinach 15.00 - 18.00.
Adres gabinetu - Osuchów 95 /ko³o POCZTY/. 
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