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LATO
w MOK-u

Tegoroczne „Lato w 
Mszczonowskim Oœrodku 
Kultury” obfitowa³o w 
wiele atrakcji. Instruktorzy 
oœrodka wykazali siê du¿¹ 
inwencj¹ w planowaniu 
letnich propozycji, aby 
chocia¿ w ten sposób 
wynagrodziæ dzieciom 
brak s³oñca, którego w 
lipcu by³o wyj¹tkowo 
ma³o. 

Od 1 stycznia 2005 roku zachodnia czêœæ dobrego wyboru i z pewnoœci¹ niebawem odczuj¹ 
gminy Radziejowice zostanie oficjalnie w³¹czona pozytywne skutki swej decyzji. 
do gminy  Mszczonów. Wolê przej œcia do Wrêcza, Olszówka i Nowy Dworek to a¿ 705 ha 
Mszczonowa mieszkañcy wsi Wrêcza, Olszówka i powierzchni. Liczba osób zamieszkuj¹cych te 
Nowy Dworek wyrazili w referendum odbytym w miejscowoœci wynosi 270. W wyniku po³¹czenia 
2002 roku. PóŸniej Rada Miejska Mszczonowa powierzchnia gminy Mszczonów zwiêkszy siê o 
wyr azi ³a zgo dê na prz ejê cie  tyc h trz ech  ok. 5%, zaœ liczba ludnoœci wzroœnie o 2.3%. 
miejscowoœci. Kolejne formalnoœci zakoñczone M.L.
decyzj¹ rz¹du, na odbytym w czwartek 29 lipca 
br., posiedzeniu Rady Ministrów jedynie 
potwierdzi³y to o czym wczeœniej zdecydowali 
sami mieszkañcy. Podzia³ gminy Radziejowice 
j e s t  wynik iem wie lu  czynn ików,  a le  
najistotniejsze s¹ tu silne zwi¹zki mieszkañców 
Wrêczy i okolic z miastem Mszczonów. Nie bez 
znaczenia by³a te¿ sprawa mo¿liwoœci 
rozwojowych, jakie otwieraj¹ siê przed tymi 
terenami po po³¹czeniu z bogatym s¹siadem. 
Burmistrz Kurek nie kryje zadowolenia z 
pozytywnego zakoñczenia trwaj¹cego od dwóch 
lat procesu. Jego zdaniem mieszkañcy dokonali 

Moment symbolicznego 
otwarcia obwodnicy. 

Przeciêcia wstêgi dokonali 
wspólnie: dyrektor GDDKiA 

Dariusz Skowroñski, 
wojewoda Leszek 

Mizieliñski, dyrektor WPRD 
W³odzimierz Zawadzki, 

marsza³ek Adam Struzik i 
przewodnicz¹cy Komisji 

Infrastruktury Janusz 
Piechociñski.

Spe³nione marzenie Mszczonowa
Otwarcie obwodnicy Mszczonowa, jakie odby³o siê 21 lipca by³o prawdziwie 
miejskim œwiêtem. Tego dnia Mszczonów mia³ zaszczyt goœciæ wp³ywowych 
polityków i urzêdników reprezentuj¹cych najwy¿sze funkcje w województwie. 
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A K T U A L N O Œ C I

Na naszych ³amach wielokrotnie wiele spraw, bo Mszczonów jest miejscowoœci od 1 stycznia 2005 roku 
pisaliœmy o staraniach mieszkañców sporym miastem i maj¹ z nim sprawn¹ do Gminy Mszczonów.
Wrêczy, Olszówki i Nowego Dworku komunikacjê publ iczn¹.  Chciel i Zatem od nowego roku bêdziemy 
n a  r z e c z  p r z y ³ ¹ c z e n i a  i c h  zatem, aby móc równie¿ za³atwiaæ m i e l i  z m i a n ê  g r a n i c  g m i n  
miejscowoœci do Gminy Mszczonów. sprawy administracyjne w tutejszym Radziejowice i Mszczonów, a Gmina 
Ar gu me nt ów  za  od ej œc ie m od  Urzêdzie Miasta.  Mieszkañcy Mszczonów wzbogaci siê o trzy nowe 
Radziejowic i  przyjœciem do odbierali przynale¿noœæ do Gminy miejscowoœci zamieszka³e ³¹cznie 
Mszczonowa by³o sporo. Wystarczy Radziejowice jako coœ sztucznego, przez prawie 300 osób i ponad 700 
zreszt¹ rzut oka na mapê naszego sprzecznego z tradycj¹, logik¹ i hektarów
powiatu i widaæ tam, ¿e wszystkie zdrowym rozs¹dkiem. powierzchni. Sylwester 2004/2005 
wymienione miejscowoœci le¿¹ z Historia starañ Wrêczy i pozosta³ych bêdzie dla  mieszkañców Wrêczy, 
bezpoœrednim s¹siedztwie gminy miejscowoœci o zmianê gminnej Ol sz ów ki  i N ow eg o D wo rk u 
Mszczonów i do Mszczonowa ich przynale¿noœci jest d³uga i obrazuje podwójnie radosny. Powitaj¹ nie tylko 
mieszkañcy maj¹ znacznie bli¿ej ni¿ zarazem determinacjê mieszkañców, nowy rok ale i now¹, wywalczon¹ 
do Radziejowic. którzy nie popuœcili w tej wa¿nej dla przynale¿noœæ administracyjn¹.
Istniej¹ te¿ œcis³e zwi¹zki Wrêczy, nich wszystkich sprawie. Zrobili Po pozytywnej decyzji  Rady 
Olszówki i Nowego Dworku ze miejscowe referendum w sprawie Ministrów radoœci i satysfakcji nie 
Mszczonowem zarówno historyczne zmiany  gminnej przyna le¿noœci.  kry³ burmistrz Mszczonowa Józef 
jak i dzisiejsze . Mieszkañcy trzech D o g a d a l i  s i ê  s a m o r z ¹ d e m  Grzegorz Kurek, bo to ¿e ludzie chc¹ 
wi os ek  na le ¿¹ cy ch  do  Gm in y Mszczonowa, i¿ ten weŸmie na siebie nale¿eæ do Mszczonowa jest - jego 
Radziejowice przynale¿¹ do Parafii obowi¹zek pokrycia kosztów zmiany zdaniem - objawem nie tylko powrotu 
R z y m s k o - K a t o l i c k i e j  w  granic gminy i wyst¹pi do Rady do korzeni i racjonalizmu ale równie¿ 
Mszczonowie. Ich dzieci uczêszczaj¹ Ministrów jako gmina zainteresowana uznaniem dla osi¹gniêæ miasta i  
go gimnazjum w Mszczonowie. W przyjêciem trzech miejscowoœci. gminy  Mszcz onów w  ostat nim 
mszczonowskim Urzêdzie  Stanu Mimo negatywnego s tanowiska dziesiêcioleciu. Osi¹gniêæ którymi 
Cywilnego znajduj¹ siê ksiêgi samorz¹du z Radziejowic, Rada m o ¿ n a  s k u t e c z n i e  z a r a z i æ  
metrykalne z Wrêczy i pozosta³ych Ministrów kilka dni temu uwzglêdni³a najbli¿szych s¹siadów.
miejscowoœci do roku 1945. Ludzie postulaty mieszkañców Wrêczy, (wip) 
stamt¹d przyje¿dzja do banków i Olszówki i Nowego Dworku oraz 
instytucji mszczonowskich za³atwiaæ w³adz Mszczonowa w³¹czaj¹c trzy 

Walczyli i wywalczyli

Wrêcza wraca do Mszczonowa
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Bu do wa  pi er ws ze go  et ap u wraz z dyrektorem WPRD Waldemarem tys iêcy metrów szeœc iennych robót  
obwodnicy Mszczonowa zosta³a ju¿ G³ogowskim dokonali symbol icznego ziemnych”. Jego zdaniem pod wzglêdem 
zakoñczona. Teraz wszyscy oczekuj¹ na pierwszego sztychu. wa rt oœ ci  in we st yc ji  i s to pn ia  je j 
szybkie rozpoczêcie etapu drugiego, czyli Wymogi zawarte w kontrakcie inwestycji skomplikowania zakoñczony pierwszy 
powstania trasy od wsi Zbiro¿a do ronda by³y  ca³y  czas  kont rolowane  przez et ap  ob wo dn ic y M sz cz on ow a b y³  
umo¿ l iwia j ¹cego  z j azd  z  u l i cy  przedstawicieli europejskiego funduszu wiêkszym wyzwaniem ni¿ bêdzie o wiele 
Ws ch od ni ej  na  tr as ê Warsz aw a - ISPA, z którego pokryto 75% kosztów d³u¿szy, dopiero planowany etap drugi . 
Katowice. Termin rozpoczêcia tej czêœci budowy. Postêpy w pacach obserwowali Jak wa¿ne i potrzebne by³o 
przedsiêwziêcia -jak informuje burmistrz te¿ mieszkañcy, dla których ju¿ od dawna wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek- jest by³o jasne, ¿e wyprowadzenie ruchu centrum Mszczonowa najlepiej wiedz¹ ci 
uzale¿niony od dzia³añ Brukseli, gdzie ju¿ tranzytowego z mias ta  ca ³kowic ie  mieszkañcy, których domy zlokalizowane 
niebawem ma byæ zatwierdzony przetarg odmieni  Mszczonów. Ich opinie,  ¿e s¹ przy ulicach Grójeckiej, Dworcowej, 
na wy³onienie wykonawcy dokumentacji mi as to  ma  te ra z s za ns e s ta æ s iê  Ta r c z y ñ s k i e j ,  Wa r s z a w s k i e j  i  
technicznej trasy. bezpieczniejsze, spokojniejsze i czystsze ¯yrardowskiej, po których przebiega³a 

Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e ju¿ podziela tak¿e burmistrz Kurek. Dodaje jeszcze do niedawna trasa nr 50. To 
u r u c h o m i e n i e  p i e r w s z e j  c z ê œ c i  on  t e¿ ,  ¿e  obwodnica  pozwol i  w³aœnie tym mszczonowianom codziennie 
obwodnicy pozwoli³o na wyprowadzenie w y g o s p o d a r o w a æ  n a  o b r z e ¿ a c h  przeje¿d¿a³o pod oknami niemal¿e 16 
ruchu  t r anzy towego  z  cen t rum Mszczonowa szereg nowych terenów tysiêcy aut przemieszczaj¹cych siê w 
Mszczonowa. Przez najbli¿sze dwa, trzy inwestycy jnych,  a wiadomo, ¿e to stronê Sochaczewa lub Grójca. W³adze 
lata bêdzie on teraz przebiega³ obrze¿ami zaowocuje póŸniej pojawieniem siê w samorz¹dowe zdaj¹c sobie sprawê, czym 
miejscowoœci po ulicy Wschodniej. mieœcie kolejnych firm i co siê z tym wi¹¿e jest mieszkanie przy tak intensywnie 

B u d o w a  o b w o d n i c y  t o  doda tkowymi miejscami  pracy oraz eksploatowanej trasie ju¿ od lat czyni³y 
najwiêksza w dziejach Mszczonowa niebagatelnymi wp³ywami do bud¿etu. wszystko, aby przyspieszyæ budowê 
inwestycja budowlana i chocia¿by z tej Wykon awca mszczonowskiej obwodnicy. Zdecydowano siê nawet  
rac ji w róæ my n iec o pa miê ci¹  i o b w o d n i c y ,  W a r s z a w s k i e  wspó³uczestniczyæ w jej procesie 
przypomnijmy t¹ istotn¹ datê kiedy dosz³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych, ju¿ inwestycyjnym. Gmina bra³a wiêc udzia³ 
d o  j e j  r o z p o c z ê c i a .  B u d o w ê  od lat jest zwi¹zana z gmin¹ Mszczonów. w tworzeniu  koncepcji  obwodn icy, 
zapocz¹tkowano 2 lipca 2003 roku Wystarczy tylko przypomnieæ, ¿e firma ta póŸniej jej projektu, a¿ po sam wykup 
zaledwie w szeœæ dni po podpisaniu posiada w podmszczonowskim Czekaju grun tów. Wszystko po to , aby jak 
kontraktu pomiêdzy Generaln¹ Dyrekcj¹ sw¹ bazê. Dyrektor WPRD W³odzimierz najszybciej rozwi¹zaæ pal¹cy problem 
Dr óg  Kr aj ow yc h i  Au to st ra d - Zawadzki od samego pocz¹tku nie niebezpiecznego ruchu tranzytowego 
reprezentowan¹ przez zastêpcê dyrektora ukrywa³ zadowolenia z faktu, ¿e to przetaczaj¹cego s iê przez zat³oczone 
ge ne ra ln eg o GD DK iA Zb ig ni ew a w³aœnie jego przedsiêbiorstwo wygra³o centrum Mszczonowa. Te dzia³ania trwa³y 
Kot lar ka,  a wy kon awc ¹, c zyl i  przetarg. niespe³na dwa lata.  Zachowanie 
Warszawskim Przedsiêbiorstwem Robót Rozmiar wykonanej inwestycji ekspresowego tempa by³o mo¿liwe dziêki 
Drogowych, w imieniu którego podpis najlepiej zobrazowa³ kierownik budowy ws pó ³p ra cy  Ur zê du  Mi ej sk ie go  z 
z³o¿y³ dyrektor W³odzimierz Zawadzki. in¿. Mariusz Goœciniak, który powiedzia³, mieszkañcami i Dyrekcj¹ Okrêgow¹ Dróg 
Przedsiêwziêcie rozpoczêto od strony ¿e „budowa wêz³a nad tras¹ szybkiego Krajowych i Autostrad. 
pó³nocnej, na wysokoœci wsi S³abomierz, ruchu Warszawa -Katowice i odcinka od Marcin Letkiewicz
w tym wydarzeniu uczestniczy³ burmistrz sk rzy¿owan ia  ul icy Wschodniej  z 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który Warszawsk¹ do wsi S³abomierz to a¿ 120 

Mszczonów ma obwodnicê 
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zmierzano do celu, jaki mia³oby byæ wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z centrum miasta. 
Burmistrz Kurek w wyg³oszonym przemówieniu przypomnia³ 
ekspresowe tempo zrealizowania obwodnicy. „Ca³y proces 
przygotowania inwestycji ³¹cznie z wykupem gruntów trwa³ 
tylko dwa lata - mówi³ burmistrz - co w realiach obowi¹zuj¹cego 
prawa by³o rekordem szybkoœci i sprawnoœci. Zdobyte 

Otwarcie obwodnicy Mszczonowa, jakie odby³o siê 21 doœwiadczenie pozwoli nam na jeszcze szybsze zbudowanie w 
lipca by³o prawdziwie miejskim œwiêtem. Tego dnia Mszczonowie nowego portu lotniczego. Myœlê, ¿e co do jego 
Mszczonów mia³ zaszczyt goœciæ wp³ywowych polityków i lokalizacji chyba ju¿ nikt nie ma w¹tpliwoœci”.- ¿artowa³ na 
urzêdników reprezentuj¹cych najwy¿sze funkcje w koniec swego wyst¹pienia. Nie wiadomo jednak, czy 
województwie. Wszyscy zaproszeni zebrali siê w samo rzeczywiœcie jego wypowiedŸ nale¿y rozpatrywaæ w 
po³udnie przy pami¹tkowym obelisku, jaki zosta³ postawiony kategoriach ¿artu, czy te¿ mo¿e jako najprawdziwsz¹ 
tu¿ przy rondzie, które koñczy ulicê Wschodni¹. Po powitaniu zapowiedŸ zbli¿aj¹cej siê do Mszczonowa olbrzymiej 
przyby³ych goœci, czego dokona³ dyrektor Okrêgowej Dyrekcji inwestycji, której rozmiary nawet trudno sobie dziœ wyobraziæ. 
Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech D¹browski, Ostatnie doniesienia prasowe wskazuj¹ bowiem jednoznacznie, 
przyst¹piono do oficjalnych przemówieñ. ¿e zdaniem ekspertów unijnych to w³aœnie Mszczonów jest 
Od 10 lat mszczonowski samorz¹d bardzo usilnie zabiega³ o najlepszym miejscem do wybudowania lotniska. Podczas 
wybudowanie obwodnicy - przypomnia³ w swym wyst¹pieniu uroczystego otwierania obwodnicy o planach budowy portu 
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Mszczonowa £ukasz lotniczego w Mszczonowie wspominali te¿ przewodnicz¹cy 
Koperski. Przewodnicz¹cy mówi³ te¿ o udanej i w pe³ni sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociñski i biskup 
wykorzystanej mszczonowskiej dekadzie, podczas której nie Józef Zawitkowski. 
marnowano czasu na polityczne spory, ale sukcesywnie 

W uroczystoœci otwarcia obwodnicy uczestniczy³a liczna grupa mieszkañców Mszczonowa 
i przedstawiciele mediów 

Spe³nione marzenie 
Mszczonowa 
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Dyrektor WPRD W³odzimierz Zawadzki mia³ powody do 
zadowolenia

...Marsza³ek Sejmiku Mazowieckiego Adam Struzik... ...oraz Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.

Pami¹tkowe drzewka przy obelisku posadzili 
m.in. dyrektor GDDKiA Dariusz Skowroñski...

Wrêczanie wyró¿nieñ Miasta Mszczonowa. 

Wojewoda Leszek Mizieliñski wrêczy³ dyrektorowi ODDKiA Wojciechowi 
D¹browskiemu dokument stwierdzaj¹cy dopuszczenie mszczonowskiej 

obwodnicy do eksploatacji

A K T U A L N O Œ C I
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Janusz Piechociñski stwierdzi³, ¿e samorz¹d Mszczonowa 
podczas budowy nowej trasy udowodni³, ¿e potrafi bardzo 
skutecznie uczestniczyæ w realizowanych na podleg³ym mu 
terenie inwestycjach centralnych i to z pewnoœci¹ nale¿y 
uwzglêdniæ przy dokonywaniu wyboru lokalizacji lotniska. 
Na tomias t  b i skup  Zawi tkowsk i  po  uca ³owaniu  
mszczonowskiej ziemi, dokonaniu poœwiêcenia trasy oraz 
wyra¿eniu radoœci z faktu oddania do u¿ytku nowej drogi, która 
z pewnoœci¹ poprawi stan bezpieczeñstwa podró¿nych i 
mieszkañców- powiedzia³, ¿e drugi planowany do wykonania 
etap trasy powinien prowadziæ ju¿ wprost na lotnisko. 

Drugi etap tu¿ tu¿ 
W¹tek II-ego etapu budowy obwodnicy Mszczonowa 

przewija³ siê we wszystkich przemówieniach wyg³oszonych 
podczas uroczystoœci otwarcia. Mocno akcentowa³ go dyrektor 
GDDKiA Dariusz Skowroñski, dyrektor WPRD W³odzimierz 

Przemówienie £ukasza Koperskiego -
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Mszczonowa

W najnowszej historii naszego kraju wielokrotnie 
u¿ywano s³owa dekada i nadawano mu jednoczeœnie ró¿ne 
okreœlenia. W Mszczonowie bez w¹tpienia mo¿emy mówiæ o 
udanej i w pe³ni wykorzystanej dekadzie.
W³aœnie 10 lat temu zaczêliœmy g³oœno domagaæ siê 
wybudowania obwodnicy. Wszystkie kolejne samorz¹dy 
Mszczonowa postawi³y sobie za g³ówny cel poprawê 
komunikacji w mieœcie. Byliœmy zgodni niezale¿nie od opcji 
politycznych, jakie reprezentowaliœmy. Za co by³ym i 
obecnym Radnym dziêkujê. 
Dziœ ogl¹damy tego efekty. Obwodnica powsta³a, gdy¿ 
zarówno mieszkañcy, jak te¿ kolejne samorz¹dy uzna³y jej 
budowê za sprawê priorytetow¹. To by³ cel nadrzêdny, 
któremu podporz¹dkowane by³y inne sprawy samorz¹dowe. 

Jednak nie by³oby tej piêknej drogi, która z 
pewnoœci¹ ca³kowicie odmieni nasze miasto gdyby nie: 
-wysi³ek i wk³ad finansowy w³adz pañstwowych i pomoc ze 
strony samorz¹dów: wojewódzkiego i powiatowego.
Dziêkujê te¿ przedstawicielowi Unii Europejskiej, gdy¿ bez 
finansowego wsparcia z funduszu ISPA, w ogóle nie mo¿na 
by myœleæ o zrealizowaniu tej inwestycji. 
S³owa uznania kierujê równie¿ pod adresem 
-wykonawców, czyli firmy WPRD wraz z podwykonawcami 
-oraz projektantów trasy.
Chylê ponadto czo³a przed mieszkañcami dziêki 
zrozumieniu, których tak szybko doprowadziliœmy do koñca 
proces wykupu gruntów pod budowê obwodnicy. 
Pozwolicie te¿ Szanowni Pañstwo, ¿e szczególnie gor¹co 
podziêkujê naszemu operatywnemu burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi i jego zastêpcy -Marianowi 
Jackowskiem, a tak¿e ca³emu zespo³owi Urzêdu Miejskiego 
z najbardziej zaanga¿owanym w to przedsiêwziêcie 
Wydzia³em Rozwoju Gospodarczego. 
Moi drodzy Mszczonów Wam nie zapomni tego co 
zdzia³aliœcie. 

Wszystkim Wam drodzy Pañstwo jestem wdziêczny 
jako rodowity mszczonowianin, któremu zale¿y na rozwoju 
tego miasta. 
Uruchomienie obwodnicy-
*przyniesie olbrzymie korzyœci gospodarcze, gdy¿ wyzwoli 
kolejne tereny inwestycyjne i bêdzie dzia³a³o jak magnes dla 
przedsiêbiorców szukaj¹cych dobrej lokalizacji dla swych 
firm. 
*Da te¿ szansê na rozwój miejscowym przedsiêbiorcom i 
kupcom, którzy bêd¹ mogli kooperowaæ z wielkimi 
zak³adami. 
*Przede wszystkim sprawi jednak, ¿e o wiele ³atwiej ¿yæ 
bêdzie mieszkañcom, pod których oknami jeszcze do 
wczoraj przeje¿d¿a³o codziennie po kilkanaœcie tysiêcy 
samochodów. Nie znaczy to jednak wcale, ¿e wszyscy s¹ 
zadowoleni z takiego przebiegu trasy. S¹dzimy jednak, ¿e 
nasze kolejne wspólne dzia³ania doprowadz¹ do tego, ¿e 
ruch tranzytowy zostanie zupe³nie wyprowadzony poza 
tereny miejskie i odbywaæ siê bêdzie po wschodnich i 
pó³nocnych obrze¿ach dzielnicy przemys³owej. Bêdzie to 
mo¿liwe po zakoñczeniu drugiego etapu inwestycji, czego 
z niecierpliwoœci¹ oczekujemy.  

Moment symbolicznego otwarcia obwodnicy. Przeciêcia wstêgi 
dokonali wspólnie: dyrektor GDDKiA Dariusz Skowroñski, 
wojewoda Leszek Mizieliñski, dyrektor WPRD W³odzimierz 

Zawadzki, marsza³ek Adam Struzik i przewodnicz¹cy Komisji 
Infrastruktury Janusz Piechociñski.
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Zawadzki, przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Infrastruktury 
Janusz Piechociñski, marsza³ek Adam Struzik i wojewoda 
Leszek Mizieliñski. Burmistrz Grzegorz Kurek wraz z 
przewodnicz¹cym £ukaszem Koperskim zaznaczyli te¿, ¿e na 
drugi etap oczekuje wci¹¿ z niecierpliwoœci¹ jeszcze spora 
grupa mieszkañców, którym na wysokoœci ulicy Wschodniej i 
osiedla Kwiatowa przetacza siê ca³y ruch tranzytowy 
przebiegaj¹cy po trasie Grójec -Sochaczew. Drugi etap 
obwodnicy jak wynika³o z informacji udzielonych przez osoby 
obecne na uroczystoœci ma zostaæ zakoñczony do 2006 roku. 

Symbole 
Symbolicznego otwarcia obwodnicy, czyli przeciêcia 

tradycyjnej bia³o-czerwonej wstêgi dokonali wspólnie: 
dyrektor GDDKiA Dariusz Skowroñski, wojewoda Leszek 
Mizieliñski, dyrektor WPRD W³odzimierz Zawadzki, 
marsza³ek Adam Struzik i przewodnicz¹cy Komisji 
Infrastruktury Janusz Piechociñski. Ta sama grupa osób oraz 
burmistrz Grzegorz Kurek mia³a te¿ zaszczyt dokonaæ 
posadzenia pami¹tkowych drzewek przy obelisku 

Biskup Józef Zawitkowski dokona³ poœwiêcenia nowej trasy

Przemówienie Józefa Grzegorza Kurka -
Burmistrza Miasta Mszczonowa 

Otwarcie obwodnicy 21-07-2004r.  
  
Szanowny Ksiê¿e Biskupie, Ksiê¿e 
Proboszczu , Ksiê¿e Dyrektorze!
Szanowni Pos³owie, Szanowny Panie 
Ministrze!
Szanowni Pañstwo!

Wiele ju¿ dziœ pad³o ciep³ych s³ów pod adresem osób i 
Firm, które przyczyni³y siê do zrealizowania tej 
inwestycji. Dziêkujê wszystkim, ale szczególnie 
podwykonawcom i wszystkim pracownikom WPRD, 
którzy udowodnili, ¿e s¹ najlepsi, mimo utrudnieñ, jakie 
stawia biurokracja unijna.
Rok czasu to naprawdê niewiele przy takiej inwestycji 
odliczaj¹c zimê ale uda³o siê - mamy wyzwolenie 
Mszczonowa z najazdu TIR-ów (i to z jak¹ dat¹!).
Teraz ³atwiej bêdzie nam oczekiwaæ na zakoñczenie 
budowy II-ego etapu obwodnicy.
Muszê jednak powiedzieæ, ¿e ta inwestycja kosztowa³a 
nas oprócz pieniêdzy du¿o wysi³ku - osobiœcie mnie, jak 
równie¿ moich pracowników Wydzia³u Rozwoju 
Gospodarczego, Radnych, a równie¿ w³aœcicieli terenów, 
na których zosta³a zrealizowana ta inwestycja. W wielu 
przypadkach konsensus w sprawie
wykupu gruntów osi¹gnêliœmy po d³ugich i ciê¿kich 
negocjacjach z w³aœcicielami gruntów. Nale¿y jednak 
podkreœliæ, ¿e ca³y proces przygotowania inwestycji 
³¹cznie z wykupem gruntów trwa³ tylko dwa lata co w 
realiach obowi¹zuj¹cego wtedy prawa by³o rekordem 
szybkoœci i sprawnoœci.
Zdobyte doœwiadczenie pozwoli nam na jeszcze szybsze 
zbudowanie w Mszczonowie nowego portu lotniczego.
Myœlê, ¿e co do jego lokalizacji chyba ju¿ nikt nie ma 
w¹tpliwoœci.
Nie wszyscy jednak w Mszczonowie s¹ szczêœliwi z 
budowy obwodnicy i jej przebiegu, ale nie ma idealnych 
rozwi¹zañ zw³aszcza jak limituj¹ nas pieni¹dze-tak trudne 
zreszt¹ do zdobycia.
W zasadzie mo¿na ju¿ dziœ powiedzieæ, ¿e zbudowany I-
szy etap obwodnicy przyniesie ogromn¹ ulgê 
mieszkañcom oraz ludziom podró¿uj¹cym przez nasze 
miasto. Przez najbli¿sze kilka miesiêcy bêdziemy 
monitorowaæ komunikacjê miasta i ruch na obwodnicy, 
aby wyeliminowaæ wszystkie niezamierzone utrudnienia i 
niedogodnoœci..
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie to bezpieczna obwodnica i nasi 
stra¿acy bêd¹ mieli mniej pracy. Niech lepiej graj¹.
Jesteœmy bardzo szczêœliwi i dziêkujemy wszystkim, 
którzy przyczynili siê do 
budowy obwodnicy.
Proszê przyj¹æ od nas pami¹tkowe statuetki na 
okolicznoœæ tej uroczystoœci.
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upamiêtniaj¹cym budowê nowej trasy. Trudno zaspokoiæ Mszczonów. 
Wszyscy zaproszeni goœcie otrzymali ponadto Po zakoñczeniu czêœci formalnej otwarcia obwodnicy 

wykonane specjalnie na tê okazjê wyró¿nienia miasta jeszcze d³ugo dyskutowano o nowych planach rozbudowy sieci 
Mszczonowa, do których do³¹czono materia³y promocyjne drogowej na Mazowszu. Wrócono tak¿e do w¹tku wyboru 
gminy. Ich wrêczenia dokonali burmistrz Kurek wraz z lokalizacji na budowê lotniska. To dobrze, ¿e ta sprawa 
przewodnicz¹cym Koperskim. wielokrotnie powraca³a podczas mszczonowskiej uroczystoœci. To 
Unijne akcenty miasto jest spragnione inwestycji, a jego mo¿liwoœci rozwoju s¹ 

Uroczystoœæ o ddania  do u¿y tku  obw odn icy  naprawdê olbrzymie. Lotnisko otworzy³oby zupe³nie nowy 
uœwietni³a sw¹ gr¹ niezawodna mszczonowska orkiestra dêta rozdzia³ w dziejach miasta. Z pewnoœci¹ historiê Mszczonowa 
OSP. Kapelmistrz zespo³u Jacek Zielonka w chwili dzielono by póŸniej na czasy przed i po jego wybudowaniu.
symbolicznego otwarcia trasy zarz¹dzi³ granie marszu Taka ju¿ widaæ specyfika Mszczonowa, ¿e trudno go zaspokoiæ. 
„Europa”. By³ to jeden z wielu gestów wykonanych tego dnia Jeszcze do niedawna tak odleg³a wydawa³a siê sprawa obwodnicy, 
pod adresem Unii Europejskiej. Nie zapominajmy bowiem, dziœ mo¿emy ju¿ z niej korzystaæ, a za chwilê z pewnoœci¹ 
¿e obwodnica Mszczonowa zosta³a wykonana za pieni¹dze, zapomnimy jak wygl¹da³o do niedawna centrum miasta w 
które w 75 % pochodzi³y z unijnego funduszu ISPA. Flaga godzinach szczytu. Teraz oczekujmy na jeszcze okazalsz¹ budowê 
Unii powiewa³a na maszcie wystawionym w centralnym i byæ mo¿e doczekamy siê jej niebawem, gdy¿ zapowiadane 
punkcie uroczystoœci. Towarzyszy³y jej flagi: polska i rozstrzygniêcie wielkiego lotniskowego pojedynku pomiêdzy 
mszczonowska. Przy trasie stanê³a te¿ tablica informuj¹ca o Mszczonowem i Modlinem zapowiedziano ju¿ na koniec tego 
tym sk¹d pochodzi³y fundusze, za które wybudowano drogê i roku. 
wiadukt. Podobn¹ informacjê umieszczono ponadto na M.L.
obelisku, który usytuowano w pobli¿u ronda. 

Biskup Zawitkowski potrafi doceniæ stra¿ackie granie, które podkreœla³o rangê uroczystoœci otwarcia nowej trasy

Pami¹tkowe fotografie przy obelisku wykonywano jeszcze d³ugo po oficjalnym zakoñczeniu uroczystoœci otwarcia
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ró¿nych godzinach, na ró¿ne kierunki przejechaæ.
Nie nastrêcza k³opotów dalsza jazda poszerzon¹ i wzmocnion¹ 
ulic¹ Wschodni¹, a sygnalizacja Wschodniej z Tarczyñsk¹ 
zapewnia bezpieczeñstwo i p³ynnoœæ ruchu. Tak jest przynajmniej 
teraz. Kolejny sprawdzian obwodnicy nast¹pi po wakacjach, kiedy 
powróc¹ urlopowicze i m³odzie¿ z wakacji, a ruch drogowy siê 
znacznie nasili.Niedawno minê³y w³aœnie równe cztery tygodnie od 
Po otwarciu obwodnicy w mieœcie radykalnej redukcji uleg³ ruch uroczystego otwarcia obwodnicy Mszczonowa i puszczenia przez 
ko³owy na ulicach Grójeckiej, Dworcowej, Tarczyñskiej, ni¹ ruchu samochodów trasy krajowej nr 50 . Przez pierwsze dni po 
Warszawskiej i ¯yrardowskiej. O wiele ciê¿ej maj¹ teraz otwarciu trwa³y jeszcze tu i ówdzie prace „docieraj¹ce” i 
mieszkañcy ulicy Wschodniej, ale to trudnoœci przejœciowe. Jak dopasowywano stare rozjazdy do nowej drogi. Po nied³ugim czasie 
podczas uroczystoœci otwarcia zapewnia³ wojewoda mazowiecki, tablice tymczasowe zakazów znik³y i kierowcy mog¹ ju¿ teraz 
ju¿ pod koniec sierpnia zostanie rozstrzygniêty konkurs na projekt korzystaæ z ca³ego dobrodziejstwa obwodnicy. Oddano do u¿ytku 
nastêpnego etapu obwodnicy Mszczonowa i obwodnicy nie najd³u¿szy, ale bardzo istotny odcinek obwodnicy, który od 
¯yrardowa. Drugi etap poprowadzi obwodnicê Mszczonowa do S³abomierza ³¹cznie z ulic¹ Wschodni¹ liczy ponad trzy kilometry. 
¯biro¿y. Bêdzie to odcinek d³ugoœci 6 kilometrów. Dziœ z perspektywy zaledwie kilku tygodni mo¿na powiedzieæ, ¿e 

Jak donosi ¿yrardowska prasa kierowcy z ¯yrardowa ju¿ te trzy kilometry zasadniczo odmieni³y Mszczonów. Wje¿d¿aj¹c 
dziœ testuj¹ obwodnicê Mszczonowa i nie mog¹ siê doczekaæ, do miasta od ró¿nych stron, dostrzega siê radykalnie mniejszy ni¿ 
kiedy taki luksus podró¿owania bêd¹ mieli u siebie. Natomiast miesi¹c temu ruch ko³owy. Zarówno dla przeje¿d¿aj¹cych jak i 
mieszkañcy ulic mszczonowskiech, którym do niedawna pod mieszkañców jest to szokuj¹cy wrêcz kontrast z niedawn¹ 
oknami przeje¿d¿a³y dniem i noc¹ tysi¹ce samochodów przesz³oœci¹. Widaæ go³ym okiem, ¿e Mszczonów teraz 
odpoczywaj¹ pe³n¹ piersi¹, bo ich koszmar siê skoñczy³. Korzyœci odpoczywa od samochodów, ich huku i spalin oraz zapchanych 
z posiadania obwodnicy s¹ ogromne i trudno je kwestionowaæ.ulic, którymi by³o trudno przejechaæ.

(wip)Parê dni temu w pi¹tek wraca³em samochodem z  
kierunku Katowic. Po miniêciu Huty Zawadzkiej, gdzie w 
przeciwnym kierunku sta³ w korku d³ugi sznur samochodów a¿ po 
sam Mszczonów, zjecha³em do miasta ulic¹ Rawsk¹ i dalej 
¯yrardowsk¹ w kierunku obwodnicy. By³a godzina ok. 18.30 i po 
drodze przez miasto spotka³em zaledwie kilka samochodów. Za to 
kilka minut musia³em czekaæ na obwodnicy, na w³¹czenie siê do 
ruchu. To miejsce nie jest mocnym punktem nowej obwodnicy jeœli 
idzie o wjazd. Ze zjazdem nie ma k³opotów.
Za to pe³n¹ przyjemnoœci¹ dla ka¿dego kierowcy jest dalszy 
przejazd przez obwodnicê. Jeszcze przed wjazdem na wiadukt 
mamy na prawo bezkolizyjny wjazd na trasê katowick¹. Natomiast 
po przejechaniu wiaduktu trafiamy na skrzy¿owanie w kszta³cie 
ronda ³¹cz¹ce de facto krajówkê z tras¹ katowick¹ i umo¿liwiaj¹ce 
jazdê we wszystkich kierunkach tj. pó³noc-po³udnie, wschód-
zachód. Znaj¹c dotychczasowe ronda, myœla³em, ¿e i to bêdzie 
kolejnym koszmarem dla kierowców, spowalniaj¹cym ruch i 
tworz¹cym korki. Tymczasem konstruktorzy tak wszystko u³o¿yli, 
¿e o dziwo jedzie siê p³ynnie, chocia¿ próbowa³em nowe rondo w 

W Mszczonowie rozpoczê³a siê przebudowa trasy 
tranzytowej TIR nr 50 -na odcinku od skrzy¿owania ulicy 
Grójeckiej z Wschodni¹ do wiaduktu nad tras¹ kolejow¹ S³ubice -
Terespol. Po poprawieniu nawierzchni trasy, wybudowaniu 
chodnika i przebudowaniu skrzy¿owania ulicy Grójeckiej i 
Wschodniej- zostan¹ ustawione wzd³u¿ wyremontowanego 
odcinka nowe oznaczenia, przekierowuj¹ce ca³kowicie ruch 
tranzytowy na miejska obwodnicê. 
Do tej pory pomimo uruchomienia obwodnicy czêœæ kierowców z 
racji jazdy na pamiêæ, lub z powodu zwyk³ej niewiedzy nadal 
przeje¿d¿a³a przez centrum Mszczonowa po starym szlaku 
tranzytowym.

/pio/ 

Modernizacja 50-tki 

Pierwsze tygodnie z obwodnic¹

Mszczonów odpoczywa 

Tak budowano obwodnicê Mszczonowa
fotoarchiwum inwestycji

22-11-2003

Merkuriusz Mszczonowski 8/2004                                            str. 9

A K T U A L N O Œ C I



Wiadukt 17-01-2004

Wiadukt 7.02.2004

Wiadukt 6-03-2004

Wiadukt 29-04-2004
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Wiadukt 22.05.2004

Wiadukt 9.06.2004

Wiadukt 05-07-2004

Wiadukt  17-08-2004
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Rondo 4-11-2003

Rondo 17-01-2004

Rondo 29.04.2004
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Rondo 22.05.2004

Rondo 15.06.2004

Rondo 1.08.2004
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O tym, ¿e Mszczonów od wielu lat nale¿y do przoduj¹cych w oraz - co jest bardzo istotne - przede wszystkim elektroniczn¹ 
Polsce gmin, oprócz tego co widaæ go³ym okiem, œwiadcz¹ edukacjê spo³eczeñs twa. Normy i przepisy UE przec ie¿ 
namacalnie ogólnopolskie rankingi, gdzie gmina nasza plasuje siê wyznaczaj¹, kiedy mamy wprowadziæ obligatoryjnie podpis 
na czo³owych miejscach. Przyk³adem niech bêd¹ informacje z elektroniczny, korespondencjê elektroniczn¹ w urzêdach itp. Do 
lipca br. dotycz¹ce znalezienia siê Mszczonowa po raz szósty w tego celu mo¿na wiêc zmierzaæ samemu wydaj¹c du¿e pieni¹dze 
Z³otej Setce dziennika „Rzeczpospolita”, czy te¿ zajêcia  lub wspólnie przy wsparciu funduszy unijnych, z mniejszym 
czo³owego miejsca w ogólnopolskim rankingu Profesjonalna zaanga¿owaniem w³asnego bud¿etu.
Gmina Przyjazna Inwestorom. Radni d³ugo dyskutowali na ten temat. Zadawali masê 
Jest to równie¿ gmina otwarta na niekonwencjonalne pomys³y i szczegó³owych pytañ. Byli bardzo dociekliwi. W koñcu jednak 
skora do szybkiego dzia³ania. Przyk³adem tutaj mo¿e byæ uznali, ¿e nale¿y zaryzykowaæ, bowiem korzyœci z przyst¹pienia 
najnowsze zaanga¿owanie siê w³adz miasta i gminy na rzecz jako pierwsi do programu bêd¹ wiêksze. Podjêli zatem uchwalê o 
wejœcia do konsorcjum kilkunas tu samorz¹dów naszego zgodzie na wspólne dzia³anie z innymi mazowieckim powiatami i 
województwa realizuj¹cego tzw. program e-Mazowsze, program gminami na rzecz realizacji programu e-Mazowsze.
zapewniaj¹cy szeroki dostêp spo³eczeñstwa do informacji i us³ug 
drog¹ elektroniczn¹, gwarantuj¹cy na miarê potrzeb i wyzwañ XXI Warsztaty w Mszczonowie
wieku rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego.

Prezes J. Orze³ przekonywa³ radnych mszczonowskich 28 czerwca 
i wtedy „klepnêli” oni uchwa³ê. Tymczasem nie minê³y pe³ne trzy Szybka decyzja
tygodnie i znowu w Mszczonowie mówi siê g³oœno o e-Mazowsze. 
16 lipca zorganizowano tutaj warsztaty samorz¹dowe z udzia³em Beata Sznajder szefowa Gminnego Centrum Informacji 
delegacji kilkunastu gmin i powiatów Mazowsza, Stowarzyszenia przebywa³a niedawno w Zakopanem na szkoleniu i tam zetknê³a 
Mias ta  w Internecie  oraz  przedstawicie l i  Urzêdu siê z Józefem Or³em prezesem Stowarzyszenia Miasta w 
Marsza³kowskiego i Urzêdu Wojewódzkiego. Poniewa¿ s³u¿by Internecie. Prezes J. Orze³ poinformowa³ o pracach jego 
prawne wojewody zakwestionowa³y sygnalizacyjnie uchwa³ê Stowarzyszenia prowadzonych na terenie ca³ej Polski, 
jednej z gmin o przyst¹pieniu do konsorcjum, postanowiono zmierzaj¹cych do utworzenia wojewódzkich systemów 
zorganizowaæ specjalne spotkanie z wojewod¹ grupy burmistrzów informatycznych przy pomocy pieniêdzy z Unii Europejskiej. W 
i wójtów zainteresowanych programem miast, gmin i powiatów naszym województwie ten program nosi nazwê e-Mazowsze i 
celem wyjaœnienia spornych spraw w interpretacji przepisów wstêpne zainteresowanie nim wykaza³o do tej pory kilkanaœcie 
ustawy o samorz¹dzie terytorialnym w kontekœcie przepisów UE.. gmin i miast z terenu Mazowsza, które otrzyma³y delegacje od 
Planuje siê te¿ spotkanie z Marsza³kiem Województwa swoich samorz¹dów. Stowarzyszenie jest w trakcie budowy 
Mazowieckiego, gdy¿ ten bêdzie realizowa³ program konsorcjum, które po zawi¹zaniu siê i wykonaniu projektu oraz 
informatyczny „Wrota Mazowsza” i wzorem innych województw studium wykonalnoœci, wyst¹pi w wnioskiem o dofinansowanie 
mo¿na te programy po³¹czyæ z wiêksz¹ korzyœci¹ dla projektu z funduszy strukturalnych UE. Unia na rozwój 
zainteresowanych samorz¹dów oraz lokalnej spo³ecznoœci. Do spo³eczeñstwa informatycznego ma spore pieni¹dze i za jedn¹ 
czasu wyjaœnienia w¹tpliwoœci, postanowiono jeszcze formalnie z³otówkê zainwestowan¹ przez samorz¹d, mo¿na na ten cel 
nie podpisywaæ porozumienia o utworzeniu konsorcjum.otrzymaæ trzy z³ote z UE.
Jednoczeœnie Stowarzyszenie przedstawi³o zainteresowanym B. Sznajder o programie e-Mazowsze i jego korzyœciach szybko 
samorz¹dowcom ramowy program dzia³añ na rok bie¿¹cy, który poinformowa³a burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. 
zak³ada w listopadzie br. zakoñczenie prac nad sporz¹dzeniem Burmistrzowi zamys³ siê spodoba³. Poniewa¿ czas nagli³ i 
dokumentacji o dofinansowanie projektu z UE. Sporo rozmawiano konsorcjum szybko siê rodzi³o, postanowiono zaprosiæ J. Or³a na 
o roli, jak¹ w projekcie bêdzie spe³nia³o studium wykonalnoœci. najbli¿sze posiedzenie Rady Miasta Mszczonowa. Z jednej strony 
Przedstawicielka Stowarzyszenia zajmuj¹ca siê tymi sprawami mia³ on radnych zapoznaæ z korzyœciami projektu. Z drugiej 
poinformowa³a, jakich to informacji bêdzie oczekiwa³a od oczekiwano, i¿ samorz¹d podejmie wtedy z marszu uchwa³ê w 
zainteresowanych. Powiedzia³a te¿, ¿e studium jest dokumentem sprawie wyra¿enia zgody na wspó³dzia³anie Gminy Mszczonów z 
najwa¿niejszym dla rozpatruj¹cej komisji i wa¿niejszym ni¿ sam powiatami i innymi gminami Województwa Mazowieckiego, w 
wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, gdy¿ celu wspólnego wniosku o dofinansowanie ze œrodków 
zawiera pe³en opis projektu pozwalaj¹cy dokonaæ jego wnikliwej Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego projektu e-
analizy.Mazowsze.
Witaj¹c przyby³ych do Mszczonowa na pi¹tkowe warsztaty Projekt ten zapewnia ka¿demu z uczestników szerokopasmowe 
samorz¹dowe burmistrzów i wójtów gmin mazowieckich, po³¹czenie do Internetu. Sprzêt i ³¹cze gmina dostaje dla siebie. 
burmistrz J. G. Kurek powiedzia³, ¿e wszystkich zebranych czeka System zapewnia elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczny 
do pokonania wiele trudnych schodów, aby przejœæ przez okres dziennik podawczy. S¹ w nim uwzglêdnione punkty publicznego 
przygotowania projektu, ale na pewno bêdzie to trud op³acalny.dostêpu do Internetu, funkcjonowanie podpisu elektronicznego 

(mawid)oraz funkcjonowanie ró¿norodnych serwisów informacyjnych. 
System ma usprawniæ dzia³anie administracji i ró¿nych instytucji 

Za zainwestowan¹ z³otówkê dostan¹ trzy

Mszczonów znowu w awangardzie
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Mszczonowski  park t o  s w o i s t e g o  r o d z a j u  
miejski przy ulicy Narutowicza eksperyment,  który jeœli siê  
przemienia siê w centrum s p r a w d z i  z o s t a n i e  
popo³udniowego wypoczynku. upowszechniony tak¿e w innych 
Po dc za s je go  mo de rn iz ac ji  miejskich parkach i na terenach 
dokonanej dwa lata temu przyszkolnych. 
pobudowano w nim fontannê, Z pierwszych obserwacji wynika 
mini-plac zabaw dla dzieci i du¿e jednak, ¿e o ile tenisiœci s¹ 
ziemne szachy. W³adze miejskie z a d o w o l e n i  z  p o m y s ³ u  
teraz zdecydowa³y o dodaniu do samorz¹dowców to szachiœc i 
jego atrakcji betonowego sto³y do p r z e g r y w a j ¹  n i e s t e t y  z  
tenisa i s tolika z n iewielk¹  piwoszami, którzy czêœciej od 
szachownic¹ dla osób, którym n ic h wy ko rz ys tu j¹  st ol ik  i 
zdr owi e ni e po zwa la n a rozgrywaj¹ na nim partie 
dŸwiganie ciê¿kich figur na  butelkowo- kapslowej odmiany 
ziemnej szachownicy. Jak warcab.  
zapewnia burmistrz Grzegorz M.L.
Kurek stó³ do tenisa i ma³e szachy 

Atrakcje w parku 

W nowo budowanym bloku wielorodzinnym na osiedlu 
Dworcowa III bêdzie zlokalizowana w przysz³oœci g³ówna 
siedziba poczty w Mszczonowie. Lokal ma spe³niaæ wszystkie 
europejskie standardy i bêdzie dostosowany do potrzeb osób 
niepe³nosprawnych. Jak zapowiada burmistrz Grzegorz Kurek 
dotychczasowa siedziba urzêdu pocztowego, jaka znajduje siê 
przy ulicy ̄ yrardowskiej tak¿e bêdzie póŸniej dzia³aæ, ale jedynie 
na zasadzie filii. Plany przeniesienia siedziby poczty do 
nowoczesnego przestronnego pomieszczenia na najwiêkszym 
mszczonowskim osiedlu mieszkaniowym wynikaj¹ z 
przewidywanego na najbli¿sze lata dynamicznego rozwoju 
Mszczonowa. 

M.L. 

Nowa poczta
w nowym bloku

“kapslowarcaby”
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Droga redakcjo Myœlê, ¿e pan burmistrz i pan przewodnicz¹cy 
Rady Miasta zajm¹ siê tymi sprawami i odpowiedz¹ mi Merkuriusza Mszczonowskiego
na ³amach waszej gazety na mój list.

Z powa¿aniemPiszê ten list gdy¿ jestem zbulwersowany faktem, i¿ park 
mieszkaniec Mszczonowaprzy ulicy Narutowicza w ostatnim czasie zmieni³ siê w 

 boisko pi³karskie. Dzieci i m³odzie¿ codziennie w 
godzinach popo³udniowych uprawiaj¹ ten sport na 

*  * *
parkowych trawnikach niszcz¹c zasian¹ trawê i ³ami¹c 
parkowe krzewy. Martwi mnie fakt, i¿ ani Policja ani nikt Dziêkujê za zainteresowanie, jakie przejawia Pan 
z Urzêdu Miejskiego nie reaguje widz¹c jak jest stanem miejskiej zieleni. Gdyby wiêksza czêœæ mieszkañców 
niszczona zieleñ w parku. Nie muszê chyba przypominaæ Mszczonowa podobnie jak Pan potrafi³a interweniowaæ 
ile kosztowa³o nasze miasto doprowadzenie parku do tak widz¹c, jak ktoœ niszczy gminn¹ w³asnoœæ z pewnoœci¹ nasze 

miasto nie ponosi³oby tak du¿ych kosztów na ci¹g³e estetycznego wygl¹du a teraz jest on niszczony. Sam ju¿ 
n a p r a w i a n i e  s z k ó d  s p o w o d o w a n y c h  l u d z k ¹  kilkakrotnie zwraca³em uwagê graj¹cym, ale ci twierdz¹, 
nieodpowiedzialnoœci¹ lub pospolitymi chuligañskimi ¿e nigdzie w pobli¿u nie ma boiska i nie maj¹ gdzie graæ, 
wybrykami. Zapewniam Pana, ¿e z pewnoœci¹ uczulê 

wiêc najlepszym miejscem do tego sta³ siê miejski park. 
miejscowych stró¿ów prawa i podleg³e mi miejskie s³u¿by, 

Martwi mnie fakt, i¿, mimo ¿e miasto staæ na ci¹g³e aby zwraca³y baczniejsz¹ uwagê na to co dzieje siê w parku 
uzupe³nianie po³amanych krzewów i roœlin w parku nikt przy ulicy Narutowicza jak równie¿ w pozosta³ych 
nie pomyœla³, aby gdzieœ w pobli¿u wybudowaæ zwyk³e mszczonowskich parkach. Nie zgadzam siê jednak z zarzutem 
nawet niewielkie boisko gdzie dzieci i m³odzie¿ mogliby dotycz¹cym zaniedbania w kwestii budowy boisk. Jak Pan 

s³usznie zauwa¿y³ kiedyœ na miejscu hali sportowej by³y dwa pograæ w pi³kê no¿n¹ nie niszcz¹c parku i innych 
boiska. Nie dostrzeg³ Pan jednak tego, ¿e po wybudowaniu trawników. Wiem, ¿e jest kilka takich miejsc w 
hali na terenach przyszkolnych w zamian za te dwa boiska Mszczonowie, ale s¹ one doœæ daleko i dzieci i m³odzie¿ 
pojawi³y siê trzy inne (do pi³ki no¿nej, koszykówki i mieszkaj¹ca w pobli¿u parku przy Narutowicza ma doœæ 
siatkówki pla¿owej). Z parku przy ulicy Narutowicza do 

daleko ¿eby tam siê wybraæ. Kiedyœ by³y dwa boiska 
najbli¿szego z nich jest nieca³e 50m. Wystarczy tylko przejœæ 

przy Szkole podstawowej i nie by³o tego problemu, ale przez drogê. Nie s¹dzê wiêc, aby to brak obiektów 
teraz boiska te zniknê³y a powsta³a na ich miejscu Hala sportowych by³ prawdziwym powodem, dla którego dzieci 
Sportowa nie jest w stanie zast¹piæ m³odzie¿y tych boisk. rozgrywaj¹ swe mecze na parkowym trawniku. Nie do koñca 
Mo¿e zamiast wydawaæ miejskie pieni¹dze na naprawê mogê siê te¿ zgodziæ z tym, ¿e inne usytuowanie fontanny 

zapobieg³oby noszeniu do niej piachu przez dzieci. Maluchy zieleni w parku nale¿a³oby pomyœleæ o wybudowaniu za 
s¹ naprawdê pomys³owe i  z  pewnoœci¹ i  tak te pieni¹dze niewielkiego boiska.
przetransportowa³yby ¿wirek tam gdzie nie trzeba swymi W ogóle stan bezpieczeñstwa w parku przy ul. 
ma³ymi wywrotkami oraz kube³kami. Jednak dzia³alnoœæ Narutowicza w ostatnim czasie znacznie siê pogorszy³ 
dzieci naprawdê nie jest dla nas, a¿ tak uci¹¿liwa. Martwi¹ 

gdy¿ niektóre dni a zw³aszcza weekendy m³odzie¿ 
mnie za to dzia³ania doros³ych wandalów nadu¿ywaj¹cych w 

spo¿ywa alkohol w parku (czêsto pij¹ ca³¹ noc) staj¹ siê parku alkoholu, przez których naprawdê dochodzi³o ju¿ do 
agresywni zak³ócaj¹ ciszê nocn¹ t³uk¹ butelki wywracaj¹ powa¿nych uszkodzeñ fontanny. 
³awki a Policja nie reaguje, bo albo w ogóle nie pojawi siê Jeszcze raz dziêkujê za zainteresowanie gminnym 
przez ca³¹ noc patrol albo, gdy przeje¿d¿a to widz¹c du¿¹ mieniem. Pragnê Pana zapewniæ, ¿e uczyniê wszystko, aby 

poprawiæ stan bezpieczeñstwa w miejskich parkach. Trzeba grupê agresywnej m³odzie¿y nie podejmuj¹ interwencji a 
jednak pamiêtaæ, ¿e do tego aby tak siê w³aœnie sta³o oprócz dzwonienie w godzinach nocnych na nasz komisariat nie 
dobrej woli i dzia³añ samorz¹du oraz gminnych s³u¿b ma sensu, bo i tak nikt nie odbiera albo przez kilka godzin 
potrzebne jest jeszcze wsparcie ze strony policji i podobne do telefon jest ci¹gle zajêty.
Pana, gospodarskie podejœcie innych mieszkañców, którzy za 

Gratulujê równie¿ pomys³u postawienia fontanny w 
ka¿dym razem powinni zwracaæ uwagê osobom 

s¹siedztwie piaskownicy (oczywiœcie w parku przy ul zachowuj¹cym siê w parkach w sposób niew³aœciwy. 
Narutowicza) widzê jak ci¹gle jest ona naprawiana z 
powodu tego, i¿ jest ci¹gle zapchana, bo dzieci bawi¹ce Burmistrz Mszczonowa 
siê w piaskownicy nosz¹ piach do fontanny. Józef Grzegorz Kurek 
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! dzia³ka w Kuklówce, przy sklepie SH-U, gm. RadziejowiceDo wydzier¿awienia:
! dzia³ka w Sku³ach , gm. ¯abia Wolapomieszczenia w pawilonie „Hermes" w Mszczonowie:
Wiadomoœæ: Mszczonów, ul. Warszawska 6/8* na II piêtrze pom. administracyjne o powierzchni:
tel. (046) 857-13-45, 0606 389 428- 30 m kw. z wod¹ bie¿¹c¹ 

- 12 m kw.
Zak³ad Piekarniczo-Cukierniczy w ¯abiej WoliPowierzchnie magazynowe w Mszczonowie przy 
- do sprzeda¿y, wydzier¿awienia lub inne propozycjeul. Grójeckiej 114 (ok. 300 m kw.)
Wiadomoœæ: (046) 857-13-45, 0606 389 428Wiadomoœæ: Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 

tel.(046) 857-13-45, 0606 389 428
Zatrudnimy:
- Piekarza z praktyk¹Do sprzeda¿y:
- Blacharza obróbek i pokryæ dachowych budynek sklepu wraz z dzia³k¹ o powierzchni oko³o 445 m 
tel. (0-46) 857-13-45, 857-13-26,  kom. 0603 366 018kw. w Lindowie.

W atrakcyjnej cenie:

* Materia³y budowlane oraz pokryciowe
- p³yty laminowaneBazy magazynowe SH-U w 
- p³yty kartonowo - gipsowe „MORGIPS”Mszczonowie oraz w 

¯abiej Woli zapraszaj¹: * W promocji:
- okna z PCV

* Œrodki ochrony roœlin

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!

powiatu ¿yrardowskiego i grodziskiego ju¿ od ponad 10 lat. Agencja Ochrony Osób i Mienia 
Walcz¹c z przestêpczoœci¹ na przedstawionym terenie 

„ORZE£” oferuje Pañstwu swoje us³ugi. jesteœmy prekursorami w tym zakresie .

Obecnie stosujemy ceny promocyjne.
Jako Firma ciesz¹ca siê du¿ym zaufaniem w œrodowisku 
wspó³pracujemy obejmuj¹c ca³odobow¹ ochron¹ wiele 
instytucji, obiektów bankowych, szkó³, urzêdów, hurtowni, Agencja Ochrony
sklepów, obiektów sakralnych, domów mieszkalnych i 

Osób i Mienia letniskowych.
ORZE£

96-320 Mszczonów W zakresie swoich us³ug œwiadczymy równie¿:
ul. Warszawska 6/8 - ochronê fizyczn¹ obiektów i imprez 

masowych(0-46) 857 13 45 
- konwój wartoœci pieniê¿nych i osób0-606 389 428
- objêcie ochron¹ ca³odobowo obiektów 

wyposa¿onych w lokalne systemy alarmowe OFERTA    (przekazujemy Pañstwu lub wskazanym 
osobom informacjê o zdarzeniach : napad, PROMOCYJNA w³amanie, zanik napiêcia itp.)

Szanowni Pañstwo ! Wspó³praca Stron opiera siê na umowie 
cywilno-prawnej. 

Z przyjemnoœci¹ proponujemy Pañstwu jedn¹ z form 
ochrony opart¹ o najnowsz¹ technologiê GSM 

Zainteresowanych Pañstwa zapraszamy : MONITORING.
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 pawilon 

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ORZE£" dzia³a na terenie „Hermes" IIp. (046)8571345, 0606389428.

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!

R E K L A M A



str. 18                                            Merkuriusz Mszczonowski 8/2004

Tegoroczne „Lato w Mszczonowskim Oœrodku Kultury” 
obfitowa³o w wiele atrakcji. Instruktorzy oœrodka wykazali siê 
du¿¹ inwencj¹ w planowaniu letnich propozycji, aby chocia¿ w ten 
sposób wynagrodziæ dzieciom brak s³oñca, którego w lipcu by³o 
wyj¹tkowo ma³o. 

Wielkie malowanie 
Cykl wakacyjnych zajêæ rozpocz¹³ siê integracyjn¹ 

z a b a w ¹  p o l e g a j ¹ c ¹  n a  k o l o r o w a n i u  t r a n s p a r e n t u  
przedstawiaj¹cego flagi zjednoczonej Europy. Udzia³ w zajêciach 
zaproponowanych przez instruktorkê Danutê Wójt wziê³y m.in. 
d z i e c i  z  M s z c z o n o w s k i e j  Œ w i e t l i c y  d l a  D z i e c i  
Niepe³nosprawnych. Malowanie transparentu na zajêciach 
rozpoczynaj¹cych wakacje w MOK-u to ju¿ tradycja. Osoby 
pamiêtaj¹ce poprzednie wielkie malowanie w MOK-u ¿artowa³y 

prawdziwie mocny akcent w wykonaniu Orkiestry Dêtej OSP. sobie, ¿e rok temu dzieci malowa³y „Poci¹g do Europy”, który jak 
Stra¿acy, którzy s¹ prawdziw¹ wizytówk¹ mszczonowskiej kultury siê okaza³o szczêœliwie dowióz³ nas do Wspólnoty, tak wiêc z 
nie zawiedli i tym razem. Ich koncert wzbogacony pewnoœci¹ i teraz praca malarska m³odych mszczonowian odniesie 
prezentowanymi uk³adami tanecznymi w wykonaniu mar¿onetek i po¿yteczny skutek i zagwarantuje naszej „bia³o-czerwonej” 
tamburmajorek wywo³a³ solidne oklaski. W chwilê póŸniej ze w³aœciwe miejsce w unijnym szeregu. 
sceny rozleg³y siê hip- hopowe rymy duetu TZW. Dziewczêta 
rozgrza³y publikê, która ju¿ podczas kolejnego punktu Biesiady, 
czyli koncertu boys band-u Flash Dance zaczê³a mimo deszczu 
tañczyæ pod go³ym niebem. Uczestnikom zabawy nie 
przeszkadza³y nawet grzmoty i b³yskawice, które zdaniem co 
dowcipniejszych „ca³kiem znoœnie zastêpowa³y dyskotekowe 
oœwietlenie”. 

Druga biesiada odby³a siê zaledwie po up³ywie dwóch 
tygodni. Tym razem przed budynkiem mszczonowskiego 
Gimnazjum Publicznego jako pierwszy wyst¹pi³ zespó³ FLASCH 
DANCE, który by³ prawdziwym hitem pierwszego rodzinnego 
mini festynu. Nastêpnie odby³a siê zabawa dla wszystkich 
odwa¿nych i nie zawsze uzdolnionych, czyli KARAOKE. Na 
koniec mini festynu organizatorzy przygotowali „Kino pod 
Gwiazdami”. Seans cieszy³ siê sporym powodzeniem. 

Wakacyjny bal 
Do atrakcyjniejszych punktów letniego programu nale¿a³ 

tak¿e BAL DLA DZIECI zorganizowany 9 lipca. Zabawê t¹ 
poprowadzi³a instruktorka MOK Ma³gorzata Mirgos. Uczestnicy 
balu brali udzia³ w licznych konkursach, zgadywankach i tañczyli 
w rytmie dyskotekowej muzyki, jak¹ tego dnia proponowa³ im, 
zasiadaj¹cy za konsolet¹, Piotr Sadowski. Najm³odsi uczestnicy 

Gotowy transparent zosta³ wywieszony w hallu MOK-u. 

Rodzinny festyn 
Kolejnym mocnym akcentem programu przygotowanego 

przez oœrodek by³a Biesiada Rodzinna, czyli „impreza plenerowa 
dla wszystkich mieszkañców gminy Mszczonów”. Ta nowa 
propozycja- jak zapewnia³a dyrektor MOK-u Gra¿yna 
P³ywaczewska - mia³a na celu promowanie miejscowych zespo³ów 
artystycznych. Pierwszej Biesiadzie Rodzinnej nadano tytu³ 
„Niech ¿yj¹ wakacje”. Imprezê otworzy³ wystêp dziewcz¹t z Ko³a 
Przyjació³ Rock & Rolla prowadzonego przez Marka Baumela. 
Nastêpnie na scenie pojawili siê cz³onkowie grupy 
folklorystycznej TRADYCJA, którego instruktork¹ jest 
Ma³gorzata Kopera. Zaprezentowane przedstawienie, by³o 
niezwykle barwne i z pewnoœci¹ przyczyni³o siê jeszcze o 
zwiêkszenia grupy sympatyków niedawno za³o¿onego zespo³u. 
Prawdziwy show da³y te¿ dzieci ze Studia Piosenki i Formacji 
Tañca Disco -Iwony Skwarek i Jakuba Pankowskiego. Po bloku 
przygotowanym przez zespo³y z MOK-u przyszed³ czas na 

LATO w MOK-u

Transparent Europa
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Inne atrakcje
Podczas wakacji m³odzi mszczonowianie mogli te¿ 

korzystaæ z darmowych projekcji filmowych wyœwietlanych 
zawsze we wtorkowe i czwartkowe przedpo³udnia. Chêtni 
uczestniczyli równie¿ w ko³ach zainteresowañ prowadzonych 
przez poszczególne sekcje MOK-u. 

Ko³o plastyczne prowadzone przez pani¹ Emiliê 
Kurowsk¹ zakoñczy³o sw¹ letni¹ dzia³alnoœæ w sposób szczególnie 
efektowny, bo najprawdziwszym wernisa¿em. Wystawê 
dzieciêcych prac przygotowano w du¿ej sali oœrodka, a zobaczyæ 
na niej mo¿na by³o przepiêkne martwe natury, które dziêki u¿yciu 
specjalnych farb zachwyca³y bardzo wyrazistymi kolorami. By³y 
te¿ rysunki na ciemnym papierze przedstawiaj¹ce budowle noc¹, 
zabytkowe kamieniczki, a tak¿e niecodzienny cykl prac pt. T£OK wakacyjnego balu mieli mniej ni¿ roczek i bawili siê na rêkach 
MYŒLI. Ogl¹daj¹cym wernisa¿ podoba³y siê tak¿e kompozycje swych mam. Najstarsi to natomiast uczniowie mszczonowskiego 
kwiatowe wykonane z cienkiego drutu i papierowej taœmy gimnazjum, którym nale¿¹ siê szczególnie du¿e brawa za odwagê i 
samoprzylepnej. umiejêtnoœæ weso³ej, nieskrêpowanej zabawy. 

Dyrektor MOK-u Gra¿yna P³ywaczewska opowiadaj¹c Kulminacyjnym punktem imprezy by³ konkurs ze 
nam o przebiegu LATA w MIEŒCIE wspomnia³a na koniec o znajomoœci pañstw i flag Unii Europejskiej. Konkurs ten 
planowanym w sierpniu wielkim balu na zakoñczenie wakacji. poprowadzi³a pomys³odawczyni balu, instruktorka MOK-u - 
Udzia³ w nim bêd¹ mog³y wzi¹æ dzieci, a tak¿e ich rodzice. Danuta Wójt.
Podobno wszyscy jego uczestnicy bêd¹ mogli skorzystaæ z W trakcie zabawy dzieci zaproszono tak¿e na 
ogródka grillowego. poczêstunek z grilla, jaki przygotowa³y Danuta Seliga i E¿bieta 

M.L.Sybilska. 

W ostatni pi¹tek przed budynkiem mszczonowskiego 
Gimnazjum Publicznego odby³a siê ju¿ druga tego lata Biesiada 
Rodzinna, czyli „impreza plenerowa dla wszystkich mieszkañców 
gminy Mszczonów”. Ta nowa propozycja Mszczonowskiego 
Oœrodka Kultury- jak twierdzi dyrektor MOK-u Gra¿yna 
P³ywaczewska - ma na celu promowanie miejscowych i 
okolicznych zespo³ów artystycznych. Pierwsz¹ biesiadê, która 
odby³a siê 2 lipca przerwa³a ulewa, tak wiêc dopiero teraz móg³ 
zostaæ dokoñczony jej program. Urodzeni pesymiœci oczywiœcie 
od samego rana powtarzali, ¿e historia lubi siê powtarzaæ i chmury 
z pewnoœci¹ w trakcie imprezy pojawi¹ siê nad Mszczonowem. 
Sta³o siê jednak inaczej. Przy piêknej pogodzie w pi¹tkowy 
wieczór, jako pierwszy przed mszczonowsk¹ publicznoœci¹ 

Biesiada Rodzinna 2
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tyle, ¿e tak¿e drugi punkt imprezy, KARAOKE zakoñczony zosta³ 
sukcesem. KARAOKE - zabawa dla wszystkich odwa¿nych i nie 
zawsze uzdolnionych to hit rodem z Japonii, ale jak widaæ 
mszczonowianie wyj¹tkowo chêtnie korzystaj¹ z zagranicznych 
wzorów i ¿adna nowoœæ im nie straszna. Tak wiêc podczas 
Biesiady amatorów do zmierzenia siê z krajowymi i œwiatowymi 
przebojami nie zabrak³o, a i publika mia³a przy tym dobr¹ zabawê. 

Na koniec mini festynu organizatorzy przygotowali 
„Kino pod Gwiazdami”. Seans cieszy³ siê du¿ym powodzeniem i z 
pewnoœci¹ jeszcze tego lata, taka letnia projekcja zostanie 
powtórzona. 

M.L. 

wyst¹pi³ zespó³ FLASCH DANCE. Wystêp tego boys bandu z 
pewnoœci¹ móg³ siê podobaæ. FLASCH DANCE zaprezentowa³ 
utwory znane i powszechnie lubiane. Repertuar by³ tak dobrany, ¿e 
zadowoli³ kilka pokoleñ uczestnicz¹cych w Biesiadzie 
mieszkañców. Zespó³ rozbawi³ i rozœpiewa³ mszczonowian na 

Do koñca paŸdziernika powinny potrwaæ prace 
renowacyjne prowadzone obecnie w  mszczonowskiej œwi¹tyni. 
Koœció³ parafialny w Mszczonowie zosta³ wybudowany na 
pocz¹tku XX wieku. Jego bogate malowid³a œcienne uleg³y od tego 
czasu znacznym zniszczeniom. Teraz dziêki staraniom proboszcza 
-  ks. pra³ata Lucjana Œwiderskiego maj¹ szansê  odzyskaæ swe 

Restaurowanie 
koœcio³a 
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dawne piêkno. Prace konserwatorskie 
s¹ prowadzone przez specjalistyczny 
zespó³ dzia³aj¹cy  pod nadzorem 
ma³¿eñstwa Karoliny i  Jakuba 
Ba³towskich. Ca³e zakrojone na du¿¹ 
skalê przedsiêwziêcie  ma kosztowaæ 
ponad 150 tysiêcy z³otych.
 Doprowadzenie do pierwotnej 

œwietnoœci œciennych malowide³ 
œwi¹tyni jest kolejnym etapem 
zabiegów proboszcza  Lucjana  
Œwiderskiego zmierzaj¹cych do 
ca³kowitego odrestaurowania  koœcio³a. 
Przesz³o 100 letni pokaŸny obiekt 
sakralny wybudowany w stylu 

toskañskim  w ostatnich latach przeszed³ szereg remontów. Dwa 
lata temu  ca³kowicie odnowiono mu  elewacjê. Wyremontowany 
zosta³ te¿ mur, który otacza koœció³. Za spraw¹ eleganckiej kostki 
brukowej swój wygl¹d odmieni³ tak¿e przykoœcielny plac i g³ówne 
rozleg³e schody od strony ulicy ¯yrardowskiej. Wiele zmian 
dokonano równie¿ we wnêtrzu koœcio³a. Wystarczy tu tylko 
wspomnieæ wymianê czêœci posadzki  oraz po³o¿enie solidnej  
drewnianej lamperii, która nie tylko zdobi, ale te¿ zabezpiecza 
œciany.  Trzeba ponadto   odnotowaæ zmiany, jakie zachodz¹ na 
terenie przykoœcielnym, gdzie dokonywane s¹ nowe nasadzenia 
ozdobnych krzewów oraz ratowane s¹ dorodne wiekowe  lipy, 
które ju¿ nied³ugo z pewnoœci¹ stan¹ siê pomnikami przyrody.   

/pio/

Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek

oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
£ukasz Koperski

wraz z Radnymi Rady Miejskiej
 sk³adaj¹ wyrazy  g³êbokiego   wspó³czucia

  rodzinom

Zofii Jasiñskiej
i Ireny Paulskiej,

Zmar³e  by³y zas³u¿onymi dzia³aczkami 
mszczonowskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz 
cz³onkiniami chóru „S³oneczko”.  Ich 
zaanga¿owanie w sprawy dotycz¹ce 
lokalnej spo³ecznoœci wielokrotnie 

wzbudza³o uznanie mszczonowian. Ich 
dokonania na zawsze pozostan¹ w  naszej 

pamiêci.

15 sierpnia rozpocz¹³ siê nowy sezon wokó³ boiska. We wrzeœniu planowane s¹ 
rozgrywek Mazowieckiej Ligi Seniorów. pra ce p rzy  ren owa cji  try bun  i ic h 
Jak wiadomo, po degradacji ̄ yrardowianki z a d a s z e n i u .  S ³ o w e m  o b i e k t y  
jedynym naszym reprezentantem w tej Mszczonowianki zaczynaj¹ „równaæ” do 
klasie rozgrywek jest teraz dru¿yna LKS poziomu gry pi³karzy.
Mszczonowianka. Mszczonowianie byli 
jedn¹ z rewelacji poprzednich rozgrywek, Wielkie zmiany
kiedy to zajêli w grupie wysokie pi¹te 
miejsce i dostarczyli swoim kibicom oraz Po wakacyjnej przerwie do drugiego 
w ³ a d z o m  m i a s t a  s p o r o  r a d o œ c i .  sezonu w Mazowieckiej Lidze Seniorów Pi³ki No¿nej. Dru¿ynê zasilili nowi 
Mszczonowianie pierwszy rundy jesiennej Mszczonowianka przyst¹pi³a w radykalnie pi³karze jak: Marcin Papie¿, Dariusz 
zagrali na wyjeŸdzie. Na swoim boisku odmienionym sk³adzie. Po odejœciu trenera Cackowski ,  Daniel  Jêdrzejewski ,  
wyst¹pili dopiero 22 sierpnia i wtedy to Roberta Brudziñskiego, z zespo³em rozstali Sebastian i Micha³ Duma³a, Andrzej 
odby³a  s iê  mie jscowa uroczys ta  siê równie¿ nastêpuj¹cy zawodnicy: M. Kacprzak i bramkarz M. Pusek. Wiêkszoœæ 
inauguracja nie tylko sezonu pi³karskiego, Kotañski, A. Œwiderski, M. Sadkowski, K. nowych zawodników pochodzi  z  
ale równie¿ stadionu pi³karskiego po Janik, P. Bogucki, M. Koliñski i bramkarz Nadarzyna i Grójca.
remoncie. D. Lechowski. To jeszcze nie wszystkie To jeszcze nie wszystkie zmiany. Pod 

straty dru¿yny LKS, bowiem treningów nie uwagê do gry w zespole LKS brani s¹ 
Odnowiony stadion podjêli D. Grenda oraz wychowanek i jeszcze inni pi³karze jak Kon, Maszkowski, 

nadzieja Mszczonowianki M. Walczak. czy te¿ czarnoskóry Nigeryjczyk o imieniu 
Jak przysta³o na dynamicznie rozwijaj¹ce Jedni odchodz¹, inni przychodz¹ - tak Solomon. W chwili gdy piszê ten tekst ich 
siê miasto, w Mszczonowie zadbano o skomentowa³ sytuacjê w klubie burmistrz sytuacja nie jest jeszcze do koñca 
stadion, który jest przecie¿ zawsze jedn¹ z Józef Grzegorz Kurek. Jak poinformowali wyjaœniona. Zatem szansa na posiadanie 
wizytówek ka¿dego grodu. Podczas n a s  d z i a ³ a c z e  L K S  p a n o w i e  mszczonowskiego „Olisadebe” jest, ale 
wakacji wybudowano bardzo potrzebne Czeremu¿yñski i Radkiewicz, trenerem pewnoœci jeszcze nie ma. Gdyby Solomon 
szatnie dla zawodników ³¹cznie z Mszczonowianki jest obecnie Piotr zagra³, by³aby to kolejna atrakcja dla 
natryskami i ubikacjami. Nie bêdzie ju¿ Wiœnik, szkoleniowiec z I klas¹ trenersk¹ publicznoœci i fanów LKS.
uci¹¿liwego biegania do mycia przez ulicê. dodatkowo jeszcze pe³ni¹cy funkcjê szefa Okres miêdzy zakoñczeniem rundy 
Trwaj¹ te¿ prace przy renowacji terenu rady trenerów Mazowieckiego Zwi¹zku wiosennej, a inauguracj¹ jesiennej nie jest 

Co nowego w Mszczonowiance? 

ks. pra³at Lucjan Œwiderski
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d³ugi. Przy zmianie trenera i wymianie Wszystkie te akcje przy lepszym czuciu st rz el en ie  br am ki , Pr us zk ow ia ni e 
po³owy zespo³u nie by³o wiêc praktycznie pi³ki mog³yby przynieœæ efekt bramkowy. pod³amani psychicznie, przestawali powoli 
czasu  na  in tensywne  t r en ing i  i  Nie przynios³y, bo zabrak³o postawienia li cz yæ  na  zw yc iê st wo  cz y r em is . 
dop racowanie  gry  zespo³u. Jak  gra  kropki nad „i”. Pierwsza po³owa meczu Atakowali, ale z coraz mniejszym impetem 
Mszczonowianka i jak jest do rozgrywek k o ñ c z y  s i ê  j e d n o b r a m k o w y m  i wiar¹, a Mszczonowianie grali teraz 
przygotowana , mia ³ pokazaæ ostatn i prowadzeniem zespo³u goœci. wyraŸnie na czas tak, a¿ sêdzia im pogrozi³ 
przedsezonowy sprawdzian rozegrany w Po przerwie Mszczonowianie ostro ruszaj¹ przed³u¿eniem spotkania. W ten sposób 
sobotê  7 sierpnia  z trzeciol igowym do ataku. Pierwszy atak powstrzymuje dowieŸli zwyciêstwo nad znakomitym 
zespo³em Znicza Pruszków na boisku LKS. bramkarz goœci, ale kolejny w 47 minucie rywalem i maj¹ powód do zadowolenia, bo 

daje bramkê strzelon¹ przez Paw³a ograli trzecioligowca.
Górkowskiego.  Jest remis. Po stracie Po meczu trener Znicza, nazwa³ przegran¹ 
bramki pi³karze Znicza ruszaj¹ do ataków, swojego zespo³u „wpadk¹” i by³ dobrej Wygrana cieszy, gra ciut mniej
bo przecie¿ nie jest honorowo przegraæ z myœli przed inauguracj¹ ligi. Trener LKS 
zespo³em graj¹cym dwie klasy ni¿ej. nie mia³ triumfalnej miny, bo jego zdaniem Mecz ze Zniczem rozegrano przy piêknej, 
Pruszkowianie wychodz¹c do przodu lepsz¹ dru¿yn¹ by³ jednak Znicz. Skoro s³onecznej ale i upalnej pogodzie. Dawa³a 
zapominaj¹ o obronie. Mszczonowianie uda³o siê wygraæ z zespo³em trzeciej ligi, to siê ona pi³karzom we znaki i zmiany 
przeprowadzaj¹ udan¹ kontrê, pi³ka trafia mo¿e ³atwiej pójdzie z dru¿ynami pi¹tej musia³y byæ liczne. Mecz rozpocz¹³ siê od 
do Cackowskiego, który celnym strza³em ligi, bo tak¹ nieformalnie klasyfikacjê ma wzajemnego badania. Pokaza³o ono, ¿e 
wyprowadza LKS na prowadzenie. Do MLS.  W ka¿dym raz ie  k ib iców zawodnikom obydwu dru¿yn brakuje 
zakoñczenia meczu pozosta³o 30 minut i Mszczonowianki czekaj¹ teraz wielce jeszcze czucia pi³ki. W miarê up³ywu czasu 
pi³karze Znicza rozpoczynaj¹ szar¿ê na ciekawe emocje pi³karskie.powoli przewagê uzyskali goœcie. 
bramek Mszczonowianki, gdzie Wasiaka (ptasz)Zwieñczyli tê przewagê bramk¹ zdobyt¹ w 
po przerwie zast¹pi³ Pusek.25 minucie. Mszczonowianie myœleli, ¿e 
Trwa kanonada strza³ów, ataki sun¹ jeden zawodnik z Pruszkowa jest na spalonym i 
p o  d r u g i m .  M n o ¿ ¹  s i ê  p r a w i e  odpuœcili. Sêdzia nie zagwizda³ i by³ gol.
stuprocentowe sytuacje bramkowe, ale Utrata bramki zmobilizowa³a nieco 
gola dla Znicza nie ma. Sprawi³a to gospodarzy, zaczêli odwa¿niej atakowaæ i 
fenomenalna i zarazem szczêœliwa gra b y ³ y  t o  a t a k i  g r o Ÿ n e .  O b r o n a  
Puska, który zagra³ niczym Tomaszewski trzecioligowca nie okaza³a siê bowiem 
na Wembley. Z ka¿dej opresji wychodzi³ monolitem i mia³a swoje dziury. 
cudem. W rezultacie utraty kilkunastu O d n o t o w u j e m y  c i e k a w e  a k c j e  
stuprocentowych prawie sytuacji na zawodników LKS w 29, 35 i 38 minucie. 

-Platon twierdzi³, ¿e krajem powinni jesteœmy na 69 miejscu w œwiecie.
rz¹dziæ filozofowie, czyli ludzie, którzy A skoro mówimy ju¿ o nauce, to w 
m a j ¹  d o  t e g o  o d p o w i e d n i e  ubieg³ym tygodniu media poda³y, ¿e 
przygotowanie teoretyczne. Gdyby myœl Szwajcaria przeznacza na jednego 
wielkiego filozofa przenieœæ na grunt naukowca 266 tysiêcy EURO rocznie, ca³a 
pi³ki no¿nej, powinien Pan prowadziæ Unia Europejska œrednio 153 tysi¹ce, a 
dru¿ynê co najmniej w pierwszej lidze Polska... 23 tysi¹ce.
polskiej. Tymczasem Pan - naukowiec o - Mo¿e to, co Pan mówi jest tylko 
uznanym dorobku, koñcz¹cy w³aœnie wygodn¹  wymówk¹  rodz imych  
doktorat z teorii wysi³ku - pracuje w naukowców. W rzeczywistoœci mo¿e jest 
ma le ñk im  Ms zc zo no wi e,  kt ór eg o tak, ¿e teoria polskiej pi³ki no¿nej nie 
pi³karze graj¹ w pi¹tej lidze. przystaje do praktyki?
- Mia³em równie¿ propozycjê z drugiej ligi, - To prawda - teoria polskiej pi³ki nie 
ale nie mogliœmy dojœæ do porozumienia. przystaje do praktyki œwiatowej. Proszê 
Trze ba  na  po cz ¹t ku  te j r oz mo wy  zajrzeæ do naszego czasopisma fachowego 
stwierdziæ, ¿e w polskiej pi³ce stworzy³ siê „T re ne r” . Op ró cz  wa rt oœ ci ow yc h 
quasi-system, w którym korupcja, przekrêt publikacji, zdarzaj¹ siê tam te¿ takie buble, 
i prymitywne cwaniactwo nie s¹ ju¿ nawet za które np. trenerowi niemieckiemu 
zaletami, ale wrêcz wartoœciami. Jeœli tego odebranoby licencjê. A w piœmie tym pisz¹ 
siê nie z³amie, to w pi³ce niczego nie trenerzy z najwy¿szej krajowej pó³ki.
osi¹gn iemy. W podane j w ubieg³ym Wyliczy³em kiedyœ, ¿e gdyby rzetelnie 
tygodniu przez FIFA klasyfikacji lig stosowaæ polskie metody w treningu 

Rozmowa z Piotrem Wiœnikiem, nowym trenerem pi³karzy Mszczonowianki

Polska pi³ka - korupcja, cwaniactwo, przekrêt

Piotr Wiœnik
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szybkoœciowym, zajê³oby to 3 godziny, 20 bêdzie Pan „wykorzystywa³” pi³karzy warunków, to bêdziemy musieli siê 
minut i kilkadziesi¹t sekund. Tymczasem mszczonowskiego zespo³u? rozstaæ.
ta czêœæ treningu powinna siê zamykaæ 50- - Oczywiœcie. Na moj¹ proœbê klub zakupi³ - A kogo mo¿emy zapisaæ po stronie 
60 minutach. I pomyœleæ, ze takie rzeczy ju¿ dwa sport testery, bo uwa¿am, ¿e ubytków?
daje siê ludziom na konferencjach z ws zy st ko  mu si  by æ k on tr ol ow an e.  - Na pewno Janik, Œwiderski, Bogucki - 
udzia³em trenerów pierwszej i drugiej ligi! Bol¹czk¹ polskiej pi³ki jest to, ¿e graj¹ wszyscy odeszli do Nadarzyna. Na razie 
- Nie odczuwa Pan dyskomfortu, ¿e zawodnicy, którzy chc¹ graæ, a nie ci, nie trenuje te¿ Sadkowski.
naukowiec, szkol¹cy innych trenerów którzy powinni. Na Zachodzie jest - Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e pana 
najwy¿szych lig, sam musi pracowaæ w odwrotnie, dlatego tam jest postêp. Drug¹ poprzednik z Mszczonowianki, a tak¿e 
pi¹tej lidze? bol¹czk¹ jest technika naszych graczy. pewnie znajomy z Pogoni Grodzisk, 
- Lubiê robiæ to, co robiê. Pracujê we Francuzi  stwierdz ili,  ¿e naukê tego  Robert Brudziñski, „podkrad³” Panu 
Mszczonowie, bo mam ma³o czasu. Ci¹gle elementu zaczyna siê w wieku 6 lat, a trzech podstawowych graczy?
siedzê przed komputerem, piszê, bo na koñczy w wieku 16, kiedy to pi³karz jest w - Nie mo¿na tak mówiæ. Chcieli graæ w 
Zachodzie zapotrzebowanie na prace z pe³ni ukszta³towany pod tym wzglêdem. wy¿szej lidze, wiêc dlaczego mia³bym im 
mojej dziedziny jest ogromne. Dojazd do Jeœli pominiemy choæby te pierwsze lata, to tego zabraniaæ?
Mszczonowa nie zabiera mi zbyt du¿o bêdzie je ju¿ niezwykle trudno nadrobiæ. - Jak zmieni siê styl gry Mszczonowianki 
czasu, wiêc nie koliduje te¿ z moj¹ prac¹ Zawodnikowi w wieku 6-16 lat wystarczy w porównaniu do poprzedniego sezonu?
naukow¹. poœwiêciæ 15 minut dziennie na technikê, - Nie wiem, bo to zale¿y od zawodników. 
- Nad czym Pan ostatnio pracuje? natomiast chc¹c uzyskaæ ten sam efekt u Jestem zwolennikiem jednego stylu - 
- Opracowa³em test na bie¿ni ruchomej, za wo dn ik a 2 0- le tn ie go , t rz eb a m u pr es si ng u.  Pr ac ow a³ em  ki ed yœ  w 
bêd¹cy symulacj¹ meczu pi³karskiego. W poœwiêciæ dziennie 6-8 godzin. W praktyce t rzec io l igowym Dolcanie  Z¹bki .  
tym celu obserwowa³em i analizowa³em jest to mo¿l iwe, ale pamiêtajmy, ¿e Dobra³em tam zawodników pod wzglêdem 
mecze pol skie j pie rwszej li gi i l ig technika to tylko jeden z elementów. A p s y c h o m o t o r y c z n y m  i  
zagranicznych. Dziêki temu przenios³em gdzie pozosta³e? charakterologicznym. Wi¹za³o siê to z 
do warunków laboratoryjnych te wszystkie - Co w takim razie jest najwiêksz¹ koniecznoœci¹ po¿egnania siê z 14 
c z y n n o œ c i  w y k o n y w a n e  p r z e z  bol¹czk¹ Mszczonowianki? pi³karzami i dobrania innych. W 
zawodników w czasie meczu, które mo¿na - Jak na tê ligê, to jakichœ specjalnych Mazowieckim Zwi¹zku Pi³ki  No¿ne j 
by³o przenieœæ. Obali³em tym samym bol¹czek nie ma. Na pewno problemem œmiali siê wtedy ze mnie i wró¿yli rych³y 
teoriê niektórych polskich fizjologów, jest brak m³odzie¿y, ale jeœli siê weŸmie spadek. Tymczasem w tym samym sezonie 
którzy twierdzili, ¿e polski pi³karz nie jest pod uwagê, ¿e Mszczonów z okolicami to zajêliœmy drugie miejsce, a rok póŸniej 
w stanie przebiec 10-12 kilometrów. raptem oko³o 10 tysiêcy mieszkañców, to awansowaliœmy do drugiej ligi z przewag¹ 
Udowodni³em, ¿e nawet w pi¹tej lidze sk¹d braæ dzieci do szkolenia? kilkunastu punktów nad drugim zespo³em. 
zawodnicy przebiegaj¹ w czasie meczu - Skoro nie ma bol¹czek, to nic nie stoi na Ale w³aœnie wtedy ca³y czas graliœmy 
nawet 13 kilometrów i to przy niezbyt przeszkodzie, ¿eby Mszczonowianka pressingiem, na skróconym polu gry.
du¿ym zakwaszeniu. wygra³a w nowym sezonie Mazowieck¹ - We Mszczonowie na razie rewolucji 
My ró¿nimy siê od œwiata tym, ¿e tam maj¹ Ligê Seniorów... kadrowej nie ma. Czy to oznacza, ¿e 
zmierzone i zwa¿one, okreœlone czynnoœci - Teoretycznie powinna to zrobiæ, ale pi³karze s¹ dobrani tak, jakby Pan 
taktyczno-techniczne. Nie ma tam takiej trzeba jeszcze odpowiednich zawodników chcia³?
oceny meczu, jak¹ robi siê u nas, ¿e staje dobraæ. - Nie. Ale nie przesadzajmy, bo nawet w 
kilku trenerów, zwanych ekspertami, i - A ju¿ Pan ich dobra³? pierwszej lidze polskiej tak siê nie dobiera, 
oceniaj¹. Ogl¹da³em mecze zakoñczonych - Czêœæ dobra³em. Teraz tylko muszê a co dopiero w naszej. Poza tym nie jestem 
niedawno Mistrzostw Europy, które w stworzyæ taki model, by zawodnikowi ani a¿ takim fachowcem, by jednoznacznie to 
studiu ocenia³o kilku szkoleniowców. zdrowie, ani sprzêt nie przeszkadza³y, w stwierdziæ, bo mózg cz³owieka to takie 
Moim zdaniem trafnie ocenia³ tylko jeden, grze. Czyli krótko mówi¹c pi³karz musi narzêdzie,  ¿e  bardzo  ró¿n ie  mo¿e  
natomiast pozostali mówili du¿o i tak, by byæ  dobrze  przygotowany i dobrze  funkcjonowaæ.
nikomu siê nie naraziæ. pos³ugiwaæ siê pi³k¹. Myœlê, ¿e jestem w - Co Pan mo¿e obiecaæ kibicom 
- Czyli Pana zdaniem, polskich pi³karzy stanie to zrobiæ. Mszczonowianki w nadchodz¹cym 
szkol¹ niedouczeni trenerzy? - Jakie nowe twarze pojawi³y siê w sezonie?
- W Polsce trener potrzebny jest przede zespole? - Nie jestem zwolennikiem murowania 
wszystkim do wpisania do protoko³u. Nie - S¹ bracia Micha³ i Sebastian Duma³owie bramki, wiêc mogê obiecaæ ³adn¹ grê i 
mo¿e byæ inaczej, skoro œredni czas pracy oraz D¹browski z Nadarzyna. Starszy z dob re prz ygo tow ani e fiz ycz ne ora z 
trenera w jednym klubie wynosi kilka braci by³ nawet kiedyœ próbowany w taktyczne. Wynik natomiast jest spraw¹ nie 
miesiêcy. W Bundeslidze jest to 2,7 roku, a reprezentacji Polski juniorów. Jest tak¿e zawsze zale¿n¹ od trenera. Tu dzia³a wiele 
Niemcy narzekaj¹, ¿e jest to za krótki Jan Kwiatkowski z Mazura Karczew, Prus czynników, tak¿e te, o których mówiliœmy 
ok re s.  W cz o³ ow yc h k lu ba ch  li gi  z Sarmaty Warszawa. Próbujemy te¿ na pocz¹tku w kontekœcie systemu, jaki 
angielskiej szkoleniowcy pracuj¹ po kilka zawodnika z Nigerii - Salomona. Zrobi³ na stworzy³ siê w polskiej pi³ce no¿nej. W 
lat. O czym my tu wiêc mówimy? mnie pozytywne wra¿enie i zobaczymy, co takiej sytuacji nawet jeœli dru¿yna jest 
- A ile czasu Pan zamierza zostaæ w z tego wyjdzie. Kilka dni temu zg³osi³o siê lepsza, to wcale nie musi wygraæ meczu.
Mszczonowiance? do nas dwóch pi³karzy Mazowsza Grójec, Rozmawia³
- Nie chcia³bym tego liczyæ. Robiê to, bo to ale dotychczas na treningu siê nie pojawili. Sebastian Litewnicki
lubiê, a nawet nie przypuszcza³em, ¿e bêdê Wszyscy wymienieni z nazwiska trenuj¹, Tydzieñ ̄ yrardowa 
pracowa³ we Mszczonowie. ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieæ, (3.08.2004r.)
- Czy w swoich badaniach naukowych czy z nami zostan¹. Jeœli nie bêd¹ spe³niaæ 
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Wakacje to czas zabawy, wypoczynku i 9.00 dokonywane by³y rozgrywki w 
wyjazdów. Jednak nie ka¿dy  mo¿e wybranych dyscyplinach sportowych. Ich 
pozwoliæ sobie na ten luksus. Spora grupa zwyciêzcy obdarowywani byli nagrodami 
dzieci i m³odzie¿y z powodu trudnej w postaci medali lub dyplomów. Nale¿y 
sytuacji finansowej i rodzinnej zwykle wspomnieæ, ¿e to co oferowa³ podczas 
musi pozostaæ w domu. Dlatego miasto w a k a c j i  O S i R  o c z y w i œ c i e  b y ³o  
Mszczonów dla swoich mieszkañców, nieodp³atne. Rodzice nie musieli martwiæ 
mniejszych i wiêkszych, w miesi¹cu siê o koszty i o bezpieczeñstwo swoich 
sierpniu zorganizowa³o akcjê "WAKACJE dzieci. By³y one pod dobr¹ opiek¹. Kadra 
2004". Imprezie przewodniczy³ Oœrodek OS IR -u  je st  wy sp ec ja li zo wa na  i 
Sportu i Rekreacji (OSiR). W ka¿dy dzieñ odpowiednio przygotowana. Zdaniem 
powszedni od poniedzia³ku do czwartku, uczestników wakacyjnych zajêæ „pogoda 
pod okiem instruktorów sportowych od nigdy nie przeszkadza³a im w zabawie”, 
godziny 9.00 do 14.00 prowadzone by³y czy œwieci³o s³oñce czy te¿ pada³ deszcz 
zajêcia pe³nej  oferty  rekreacyjnej  w zawsze turnieje i rozgrywki odbywa³y siê 
zale¿noœci od zapotrzebowania i liczby pl an ow o.  Wyni ki  po sz cz eg ól ny ch  
uczestników. OSiR proponowa³ m. in. zawodów zorganizowanych przez oœrodek 
takie dyscypliny jak: siatkówkê halow¹ i opublikujemy w kolejnym numerze 
pla¿ow¹, koszykówkê, pi³kê rêczn¹ i Merkuriusza.
no¿n¹, judo, lekkoatletykê oraz udostêpni³  EWA URBAÑSKA
si³owniê. W pi¹tki zaœ, zawsze od godziny  I  KATARZYNA KONSEK.

Wakacje w mieœcie ? Czemu nie!?!

  

 

Informacje z Mszczonowa i okolic na 
falach eteru:

98,1 FM

Taki okaz znalaz³ na pocz¹tku sierpnia 
w lesie w Badowie Górnym Sylwester 
Mirgos. Grzyb by³ zdrowy i podobno w 
c a ³ o œ c i  p o s ³ u ¿ y ³  p ó Ÿ n i e j  d o  
przyrz¹dzenia  smacznej  zupy.  
Popularny „kozak” wa¿y³ z ogonem a¿ 
32 dkg. Gratulujemy! 

ZNALEZISKO 
GRZYBIARZA
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koszykowej. Natomiast 1 czerwca na terenie szko³y odbywa siê z 
okazji Dnia Dziecka tradycyjna masowa impreza rekreacyjna. 
Wiod¹c¹ sekcj¹ sportow¹ jest w podstawówce sekcja siatkówki 
dziewcz¹t, w której trenuje 50 uczennic. W sierpniu siatkarki te 
wyjecha³y na obóz sportowy do Szko³y Aktywnego Wypoczynku 

Podstawówka i gimnazjum „Frajda”. Na obóz uda³o siê zdobyæ dofinansowanie od sponsorów 
w kwocie 1000 z³otych. Prócz obozu sportowego nad morzem, 

Nie tak dawno na uroczystoœciach zakoñczenia roku szko³a zorganizowa³a w wakacje kolonie i zielon¹ szko³ê. Zgodnie z 
szkolnego w szko³ach podstawowych i  gimnazjach tradycj¹ ka¿dy wychowawca poprowadzi³ dla swojej klasy 
zlokalizowanych na terenie gminy Mszczonów najlepsi uczniowie trzydniowy biwak w najbli¿szej okolicy. S¹ to zajêcia 
otrzymali ze œwiadectwami nie tylko nagrody ksi¹¿kowe za dobre wychowawcze o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym.
wyniki nauczania, ale równie¿ pieniê¿ne nagrody burmistrza, co jest 
tutaj tradycj¹ trwaj¹c¹ od ³adnych kilku lat. Jest to sprawdzony 

Gimnazjum im. J.A. Maklakiewiczasystem motywuj¹cy do dobrej nauki, bo miasto i gmina potrzebuj¹ i 
bêd¹ potrzebowaæ w przysz³oœci swoich œwiat³ych obywateli.

Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza nie czekaj¹ wakacje remonty, Ju¿ podczas trwania wakacji dyrektorzy szkó³ przedstawili 
bo szko³a znajduje siê w niedawno wybudowanym, nowoczesnym i na forum gminnego samorz¹du sprawozdania z dzia³alnoœci swoich 
funkcjonalnym gmachu. Gimnazjum, którym kieruje dyrektor placówek. Jednym w punktów obrad ostatniej, XX Sesji Rady 
Anna Rusinowska zatrudnia ogó³em 35 nauczycieli ró¿nych Miejskiej Mszczonowa by³a ocena dzia³alnoœci publicznych 
specjalnoœci, którzy prowadz¹ zajêcia w klasach I-III dla 388 placówek oœwiatowych dzia³aj¹cych na terenie gminy tj. 
uczniów rozmieszczonych w 15 oddzia³ach. mszczonowskiego przedszkola, szkó³ podstawowych w 
Szko³a pracuje w oparciu o najnowsze programy i podrêczniki, Bobrowcach, Mszczonowie, Osuchowie, Lutkówce i Piekarach 
zatrudnia wysokokwalifikowanych i zaanga¿owanych pedagogów. oraz gimnazjów w Mszczonowie i w Osuchowie. Prezentacjê szkó³ 
Dziêki temu placówka w br. osi¹gnê³a dobre wyniki nauczania. rozpoczynamy od placówek mszczonowskich. W kolejnej 
Œrednia ocen wynios³a 3,76, a promocjê uzyska³o 98,97 proc. prezentacji poka¿emy szko³y dzia³aj¹ce na terenie gminy.
uczniów. Nauczycieli i dyrekcji nie zadowalaj¹ jednak wyniki 
egzaminu gimnazjalnego, który odby³ siê na pocz¹tku maja. W 

Szko³a w remoncie egzaminie humanistycznym uczniowie z Mszczonowa uzyskali 
28,43 pkt, a matematyczno-przyrodniczym 26,93 i uplasowali siê 

Wyjœcie uczniów i nauczycieli z budynków szko³y powy¿ej œredniej powiatowej.
podstawowej w Mszczonowie umo¿liwi³o natychmiastowe tam Oprócz podstawowej dzia³alnoœci edukacyjno-wychowaczej w 
wprowadzenie siê ekip budowlanych i przyspieszenie rozpoczêtego placówce jest rozwiniêta dzia³alnoœæ pozalekcyjna. Dzia³a piêæ kó³ 
wczeœniej remontu kapitalnego budynków A i B. Ta gruntowna przedmiotowych i cztery ko³a artystyczne oraz ko³o rekreacyjno- 
przebudowa polegaj¹ca na podniesieniu pietra, wymianie okien sportowe. Mszczonowianie mog¹ siê poszczyciæ ko³em 
oraz ociepleniu budynków jest realizowana z gminnych pieniêdzy w Europejczyka, a w ramach kó³ pozalekcyjnych s¹ prowadzone 
ramach przyjêtego przez samorz¹d programu termomodernizacji nieodp³atnie zajêcia z jêzyków obcych - angielskiego i 
obiektów oœwiatowych bêd¹cych w gestii gminy, realizowanego niemieckiego. Dzia³a przy gimnazjum równie¿ ko³o dziennikarskie. 
konsekwentnie wed³ug przyjêtego harmonogramu. Samorz¹d Uczniowie gimnazjum bior¹ udzia³ w spotkaniach artystycznych o 
korzysta tutaj z mo¿liwoœci zaci¹gania na ten cel preferencyjnych nagrodê Rady Miejskiej Mszczonowa, udzia³ w Centrum Edukacji 
kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Obywatelskiej „M³odzi g³osuj¹” i „M³odzi dzia³aj¹”. Gimnazjaliœci 
Gospodarki Wodnej, które s¹ w znacznym procencie umarzalne. bior¹ te¿ udzia³ w ró¿nego rodzaju ogólnopolskich i lokalnych 

Nauczyciele i tegoroczni absolwenci mszczonowskiej akcjach oraz imprezach szkolnych. Sukcesy notuj¹ w dzia³alnoœci 
szko³y podstawowej poszli na wakacje z tarcz¹. Podczas sportowej, zw³aszcza w biegach prze³ajowych. Jak wiadomo od 
kwietniowego egzaminu uczniów klas szóstych placówka uzyska³a ubieg³ego roku szkolnego dzia³aj¹ przy gimnazjum klasy sportowe 
œredni¹ wynosz¹c¹ 28,13 punktów i zosta³a wyprzedzona tylko o specjalnoœci siatkówki (dziewczêta) i pi³ki no¿nej (ch³opcy).
przez szko³ê w Bobrowcach, w pokonanym polu zostawiaj¹c SP w Ze szczególnym pietyzmem jest propagowana w szkole postaæ jej 
Piekarach, Lutkówce i Osuchowie. W mszczonowskiej placówce, patrona, wybitnego mszczonowianina, kompozytora Jana Adama 
której dyrektorem jest Henryk Puczy³owski pracuje 51 Maklakiewicza. Dyrekcja i nauczyciele zapraszaj¹ na imprezy 
nauczycieli, uczy siê 649 uczniów. Oddzia³ów czyli klas jest 24 plus szkolne przedstawicieli rodziny patrona. Sporym wysi³kiem uda³o 
2 oddzia³y przedszkolne. siê zorganizowaæ izbê muzeum poœwiêcona jego pamiêci i 
Szko³a ka¿dego roku bierze czynny udzia³ w gminnym zawieraj¹c¹ pami¹tki po wybitnym kompozytorze. Ka¿da wizyta 
Artystycznych Spotkaniach Szkó³ i zajmuje czo³owe miejsca we rodziny patrona koñczy siê niezapomnianym koncertem 
wszystkich konkurencjach. Uczestniczy te¿ w œrodowiskowych muzycznym.
imprezach sportowych. Od lat uczniowie w³aœne tej szko³y Podczas wakacji uczniowie gimnazjum mieli zorganizowany obóz 
organizuj¹ misteria s³ynne ju¿ w mieœcie „Bo¿onarodzeniowe sportowy w Czarnocinie i zielon¹ szko³ê w Bieszczadach.
Jase³ka” i op³atkowe spotkania dla rodziców. Na ferie zimowe s¹ (mawid)
organizowane halowe mistrzostwa szko³y w pi³ce no¿nej i 

Mszczonowskie szko³y
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Kierownik mszczonowskiego Zespo³u Obs³ugi 
Placówek Oœwiatowych -Teresa  Zdzieszyñska 
poinformowa³a, ¿e trzy szko³y podstawowe gminy 
Mszczonów - SP Mszczonów, SP Piekary i SP Lutkówka 
znalaz³y siê na zaakceptowanej przez Mazowieckiego 
Kuratora Oœwiaty liœcie placówek oœwiatowych 
wytypowanych do wyposa¿enia w pracownie komputerowe 
w ramach projektu MENiS -"Pracownie komputerowe dla 
szkó³". Projekt ten jest wspófinansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. 

Kosztownego prezentu nie mo¿na jednak otrzymaæ 
bez spe³nienia konkretnych warunków.  W ramach 
specjalnego kontraktu Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Sportu, pilotuj¹ce realizacjê przedsiêwziêcia bêdzie od szkó³ 
i samorz¹dów wymaga³o przygotowania odpowiednich 
pomieszczeñ na pracownie komputerowe z wykonan¹ 
instalacj¹ elektryczn¹ oraz  wys³ania wytypowanych 
nauczycieli na specjalistyczne kursy zwi¹zane z projektem. 
Burmistrz Grzegorz Kurek zapewnia, ¿e z pewnoœci¹ 
warunki kontraktu zostan¹ przez gminê Mszczonów 

dotrzymane w terminie. W 
rozmowie z nami wyrazi³ te¿ 
n a d z i e j ê ,  ¿ e  d z i ê k i  
nowoczesnym pracowniom 
komputerowym zwiêksz¹ 
siê mo¿liwoœci edukacyjne 
trzech obdarowanych szkó³ 
podstawowych.

/pio/

Trzy pracownie 
komputerowe 

W mszczonowskich szko³ach mimo wakacji praca 
wre. Nie chodzi tu jednak o naukê, ale dzia³ania budowlano -
remontowe. Najwiêksza inwestycja jest prowadzona w 
mszczonowskiej podstawówce, gdzie do koñca sierpnia 
zostan¹ ca³kowicie wyremontowane budynki A i D, czyli 
ca³e zachodnie skrzyd³o szko³y. Prace modernizacyjne na 
du¿¹ skalê odbywaj¹ siê te¿ w Piekarach, gdzie zmieniana 
jest elewacja, trwa wymiana okien i s¹ odnawiane dwie sale 
lekcyjne oraz trzy gabinety. W Osuchowie wykañczana jest 
nowo pobudowana zerówka, której budynek  stan¹³ kilka 
miesiêcy temu  w pobli¿u terenów sportowych szko³y i 
miejscowego klubu LKS Osuchów. Ca³kowita 
modernizacja pomieszczeñ zerówki jest te¿ przeprowadzana 
w szkole w Lutkówce, zaœ w najmniejszej gminnej 
podstawówce w Bobrowcach odbywa siê zupe³na wymiana 
pod³óg w dwóch salach lekcyjnych oraz cyklinowanie 
pod³ogi w pomieszczeniu s³u¿¹cym, jako mini -sala 
gimnastyczna. 

/pio/

Pracowite wakacje 

Zadaj¹c sobie to pytanie na pewno chwilê siê zastanowimy nad 
odpowiedzi¹, a tymczasem ju¿ w staro¿ytnoœci doceniano terapeutyczne 
mo¿liwoœci, jakie ofiarowuje czytanie. Œwiadczy o tym napis, jaki wyryto 
na s³ynnej bibliotece w Aleksandrii, który g³osi³: „Lekarstwo na umys³”. 

Czytanie, jako metodê lecznicz¹ stosowano w XII w. w jednym z 
kairskich szpitali, gdzie chorym czytano Koran. W Europie od XVIII w. 
w³¹czono czytanie pobo¿nych pism do programu leczenia psychicznie 
chorych. Jednak, oczywiste jest, ¿e metodê tê, jeœli ju¿ stosowano, to 
sporadycznie w bardzo w¹skim krêgu. 

Dziœ wiadomo, ¿e literatura, a dok³adniej czytanie jest 
podstawowym œrodkiem wykorzystywanym do oderwania siê od smutnej 
rzeczywistoœci. Czytanie jest punktem wyjœcia do rozwa¿añ nad w³asn¹ 
sytuacj¹ ¿yciow¹. Prowadzi do istotnych zmian w procesie leczniczym i 
wychowawczym. 

Mo¿e tak¿e przyczyniæ siê do kszta³towania postaw, przyrostu 
wiedzy i s³ownictwa, jest wa¿ne dla psychicznego dojrzewania i rozwoju 
emocjonalnego. Stymuluje i rozwija proces percepcji ka¿dego cz³owieka. 

Poprzez czytanie mo¿na ³atwiej zrozumieæ siebie, innych i ca³y 
otaczaj¹cy œwiat.

Czytanie przyczynia siê do wzbogacenia wyobraŸni i rozszerza 
zakres spostrze¿eñ, pojêæ oraz dostarcza doznañ zastêpczych, istotnych 
zarówno dla osób zdrowych jak i chorych. 

W efekcie umiejêtnego dobrania literatury pog³êbieniu ulega 
samoobserwacja, co mo¿e prowadziæ do bardziej œwiadomego kierowania 
sob¹. 

Literatura umo¿liwia poznanie i asymilowanie doœwiadczeñ jej 
bohaterów. 
Na przyk³ad dla dzieci wychowuj¹cych siê w rodzinach 
wspó³uzale¿nionych od alkoholu czy innych dysfunkcjach cenne bêdzie 
poznanie takiej rodziny jak rodzina Borejków w ksi¹¿kach M. 
Musierowicz. 

Literatura daje tak¿e wzory osobowe (dziecku s¹ one niezbêdne). 
Ca³e pokolenia zafascynowane by³y Ani¹ z Zielonego Wzgórza, Pippi 
Langstrumpf, przygodami Tomka, czy losami Robinsona Kruzoe. 

Ksi¹¿ka s³u¿y terapii daj¹c wsparcie poprzez akceptacjê, zastêpczo 
zaspokaja wa¿ne potrzeby mi³oœci i przyjaŸni, daj¹c nadziejê na spe³nienie 
marzeñ (np. Kopciuszek, Calineczka, Brzydkie Kacz¹tko), gdy¿ œwiat 
baœni i fantazji, to œwiat pe³en ludzi godnych naœladowania, pe³en 
szczêœliwych rodzin, prawdziwych i szczerych przyjaŸni 

Dziêki takiej ucieczce w nierealny, baœniowy œwiat dziecko 
odzyskuje wiarê w rodzinê, idea³y, poczucie bezpieczeñstwa, akceptacjê. 

Ksi¹¿ka mo¿e relaksowaæ, gdy zawiera elementy humorystyczne 
(Chmielewska). Mo¿e uwalniaæ od niepokoju czy oczekiwania (literatura 
przygodowa, sensacyjna). 

Lecznicze dzia³anie ksi¹¿ki polega równie¿ na tym, ¿e mo¿e ona 
„odwra¿liwiaæ” i powodowaæ, ¿e niektóre lêki ulegn¹ wygaszeniu. 
Dziecko znajduje w literaturze opisy zagra¿aj¹cych sytuacji, a w 
rzeczywistoœci nic mu nie zagra¿a. Takie bodŸce trac¹ swoje lêkotwórcze 
dzia³anie. Ksi¹¿ka pomaga zmniejszyæ stan apatii, zobojêtnienia, uwierzyæ 
we w³asne mo¿liwoœci

Ka¿dy rodzic powinien uœwiadomiæ sobie jak wa¿n¹ rolê mo¿e 
spe³niæ ksi¹¿ka w procesie wychowania jego dziecka. Byæ mo¿e taka forma 
spêdzenia wolnego czasu uchroni je od depresji i demoralizacji, gdy¿ mo¿e 
ono wtedy wy³¹czyæ siê z grupy, pobyæ sam na sam ze sob¹, odpocz¹æ, 
porozmyœlaæ. 

Czy warto „leczyæ siê” ksi¹¿k¹? OdpowiedŸ jest chyba 
jednoznaczna.

Irena Sosnowska

Czy ksi¹¿ka mo¿e 
„leczyæ”?

S Z K O £ Y
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siedzibie Cechu.

M³odociani w okresie nauki otrzymuj¹ miesiêczne wynagrodzenie 
w wysokoœci:

na I roku nauki nie mniej ni¿ 4%;
DROGI GIMNAZJALISTO !!! na II roku nauki nie mniej ni¿ 5%;

na III roku nauki nie mniej ni¿ 6% - przeciêtnego 
W niniejszej publikacji znajdziesz miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
propozycje zwi¹zane z praktyczn¹ poprzednim kwartale (og³oszonego w komunikacie Prezesa GUS 
nauk¹ nastêpuj¹cych zawodów: opublikowanym w Dzienniku Urzêdowym RP Monitor Polski).

Stolarz
Fryzjer Jak odbywa siê nauczanie?
Piekarz Proces nauczania praktycznego w rzemioœle jest œciœle powi¹zany z 
Blacharz pojazdów nauczaniem teorii. Dokszta³canie teoretyczne uczniów odbywa siê 
samochodowych w jednej z nastêpuj¹cych form:
Mechanik pojazdów - w zasadniczej szkole zawodowej;
samochodowych - na kursach;
Monter instalacji i - przez mistrzów szkol¹cych.
urz¹dzeñ sanitarnych 

Proces zdobywania kwalifikacji rzemieœlniczych nie koñczy siê 
Jeœli jednak nie bêdziesz móg³ siê zdecydowaæ, pamiêtaj, ¿e zawsze wraz z wygaœniêciem umowy o pracê w celu nauki zawodu. Jego 
mo¿esz przyjœæ do naszej organizacji sam lub z rodzicami. niezwyk³ym elementem jest z³o¿enie egzaminu czeladniczego - 
Doradzimy Ci wtedy, który zawód bêdzie dla Ciebie koñcz¹cego pierwszy etap rzemieœlniczego wtajemniczenia 
najodpowiedniejszy. zawodowego.
Przeczytaj uwa¿nie wszystko. Wybór pozostawiamy Tobie. Egzamin odbywa siê przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez 

Izbê Rzemieœlnicz¹ Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, 
PAMIÊTAJ, ¯E TO CZÊSTO WYBÓR NA CA£E ¯YCIE! przeprowadzany jest w dwóch etapach:

- praktycznym;
M³odzi ludzie w rzemioœle - teoretycznym.
Rzemios³o, bior¹c pod uwagê aspekt ogólnokrajowy, jest 

najwiêksz¹ szko³¹ zawodu w Polsce. Kszta³cenie w zak³adzie Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu 
rzemieœlniczym rozpoczyna siê po podpisaniu, z mistrzem przez kandydata zadañ egzaminacyjnych sprawdzaj¹cych nabyte 
szkol¹cym, umowy o pracê w celu nauki zawodu oraz umiejêtnoœci zawodowe.
zarejestrowaniu siê w Cechu Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci w Etap teoretyczny w czêœci pisemnej i ustnej sprawdza 
Mszczonowie. wiedzê teoretyczn¹ ucznia z przedmiotów objêtych programem 
Jest to jednostka organizuj¹ca i sprawuj¹ca nadzór nad przebiegiem nauczania.
przygotowania zawodowego w rzemioœle pracowników Zarówno œwiadectwo czeladnicze jak i zdobyty w trakcie dyplom 
m³odocianych. mistrzowski s¹ uznawanymi w kraju i za granic¹ dokumentami 

Nauka w rzemieœlniczym systemie kszta³cenia umo¿liwia potwierdzaj¹cymi umiejêtnoœci zawodowe, które nie potrzebuj¹ 
uczniowi zdobycie umiejêtnoœci praktycznych i wiadomoœci nostryfikacji.
teoretycznych niezbêdnych do wykonywania wybranego przez 
siebie zawodu. Uczeñ po odbyciu praktycznej nauki zawodu ma zapewnion¹ 
Jednoczeœnie takie szkolenie to znakomita okazja do poznania ca³ej pracê u pracodawcy-rzemieœlnika przez okres 12 miesiêcy po 
sfery ekonomiczno-marketingowej funkcjonowania ma³ych i zakoñczeniu nauki.
œrednich firm. Niezaprzeczalnym atutem zdobywania tego rodzaju 
kwalifikacji jest mo¿liwoœæ ich weryfikacji i dostosowania do M³odociani, nieuczêszczaj¹cy do szko³y, w obecnym 
realiów ¿ycia gospodarczego. systemie edukacji musz¹ ukoñczyæ kurs przygotowawczy do 
Mistrz szkol¹cy sprawuje bezpoœredni nadzór nad uczniem. Ma egzaminu czeladniczego. Kursy organizowane s¹ przy wspó³pracy 
du¿y wp³yw na kszta³towanie nie tylko formalnych umiejêtnoœci Cechów oraz Oœrodków Szkoleniowych.
ucznia, ale i jego osobowoœci oraz zachowañ spo³ecznych.

Osoby szkol¹ce nie s¹ przypadkowe. Wszyscy posiadaj¹cy Specjalnie  dostosowane programy nauczania 
ten przywilej musz¹ wykazaæ siê wysokimi kwalifikacjami wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 
zawodowymi - posiadaæ tytu³ mistrza  w zawodzie poparty pozwalaj¹ na zdobycie przez uczniów niezbêdnej wiedzy i 
wieloletni¹ praktyk¹ zawodow¹, oraz wykazywaæ umiejêtnoœci umiejêtnoœci do samodzielnego ¿ycia w kwestii zawodowej jak 
pedagogiczne potwierdzone dyplomem. i spo³ecznej.

ZAPRASZAMY
Warunki zatrudnienia ucznia
M³ody cz³owiek zamierzaj¹cy podj¹æ naukê zwodu w Zarz¹d Cechu 

zak³adzie rzemieœlniczym musi spe³niæ nastêpuj¹ce warunki: Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci
- nie mo¿e przekroczyæ wieku 18 lat;

w Mszczonowie- mieæ ukoñczone Gimnazjum.

SZCZEGÓ£OWYCH INFORMACJIUmowê o pracê w celu przygotowania zawodowego zawieraj¹: 
UDZIELA BIURO CECHU pracodawca - rzemieœlnik i m³odociany pracownik w obecnoœci 

PRZY UL. ¯YRARDOWSKIEJ 4 W MSZCZONOWIErodzica lub opiekuna
TEL.(046) 857 10 06Umowa musi byæ sporz¹dzona w formie pisemnej i zawarta w 

CECH RZEMIOS£A I PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
W MSZCZONOWIE

informuje:
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ADRES REDAKCJI:
ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów, 
tel. 0-46 857 16 89, 607 099 886,  fax. 0-46 857 3000

REDAGUJE ZESPÓ£
WYDAWCA:

Urz¹d Miejski w Mszczonowie,adres j.w.
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Materia³ów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  i redagowania  
tekstów. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

 

 

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

wrêcz przeciwnie  popieracie okreœlone dzia³ania  - 
Czekamy na  LISTY napiszcie o tym  do redakcji Merkuriusza. Na 

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

Adres: Urz¹d Miejski,  ul. Grójecka 45, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  £ukasz Koperski  
96-320 Mszczonów   lub  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 

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/. 

Wywieszanie barw narodowych INFORMACJA
z okazji wa¿nych dla naszego kraju 
rocznic i istotnych bie¿¹cych wydarzeñ to Decyzj¹ Rady Miejskiej Mszczonowa 
przejaw patriotyzmu. O zachowanie oraz Burmistrza Miasta zosta³y 
narodowej tradycji powinniœmy w sposób zakupione flagi narodowe, które bêd¹ 
szczególnie dbaæ w³aœnie teraz w okresie sukcesywnie rozdawane w³aœcicielom 
integrowania siê Polski z pozosta³ymi posesji znajduj¹cych siê na terenie 
pañs twami  na le¿¹cymi  do  Uni i  Mszczonowa. Flagi te bêd¹ 
Europejskiej. Dajmy wyraz naszego przekazywane mieszkañcom 
uznania dla tego co polskie, dla dokonañ nieodp³atnie. 
przodków, oka¿my szacunek naszej 

W³adze miejskie zwracaj¹ historii. Wywieszenie flagi nie jest rzecz¹ 
trudn¹, nie wymaga wyrzeczeñ, a siê z apelem do wszystkich 
jednoczeœnie jest widoczn¹ oznak¹ tego, osób, którym zostan¹ 
i¿ pojêcie ojczyzny nie jest nam obce i 

przekazane flagi o ich przyk³adamy do niego nale¿yt¹ wagê. 
 wywieszanie w okresie œwi¹t Burmistrz Miasta Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
 Józef Grzegorz Kurek £ukasz Koperski narodowych.
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