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bêdzie, czyli
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Wypowiedzi
przedstawicieli
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samorz¹dowych i
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Informacje, podatki i
dieta przewodnicz¹cego

Informacja z obrad Rady
Miejskiej Mszczonowa.
wiêcej na stronie 5

CI¥G DALSZY
PARTNERSKICH
SPOTKAÑ
Po spotkaniu z mieszkañcami Mszczonowa i
okolicznych miejscowoœci przysz³a kolej na
wizytê Burmistrza i Radnych w Osuchowie i
Bobrowcach. Relacje z nich zamieszczamy
na stronach 6 - 7.

„Struna 2004” w Mszczonowie

Festiwal z dorobkiem i tradycj¹
Ma³o jest na naszym terenie
m³odzie¿owych imprez kulturalnych z
kilkunastoletni¹ tradycj¹. Do takich
rarytasów nale¿¹ niew¹tpliwie
organizowane od dwunastu ju¿ lat
listopadowe Spotkania z Piosenk¹ „Struna”.
wiêcej na stronie 8

Mszczonowska
BARBÓRKA
Ju¿ od ponad czterdziestu lat we Mszczonowie jest
obchodzone œwiêto górnika zwane popularnie
Barbórk¹. Wszystko zaczê³o siê od chwili powstania w
mieœcie fabryki produkuj¹cej keramzyt. To budowlane
kruszywo wytwarzane jest z wysoko gatunkowej gliny,
a pracuj¹ce przy jej wydobyciu osoby wykonuj¹ zawód
górnika - st¹d, mimo ¿e miasto nie le¿y na Œl¹sku, u nas
te¿ w sposób szczególny pamiêta siê o dniu 4 grudnia.
wiêcej na stronie 12
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Wszystkich Mieszkañców Mszczonowa zapraszamy na pokaz
fajerwerków, który odbêdzie siê w noc sylwestrow¹ na miejskim rynku
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SZCZÊŒLIWEGO NOWEGO
2005 ROKU
¯YCZ¥ MIESZKAÑCOM MIASTA I GMINY MSZCZONÓW
- PRZEWODNICZ¥CY RADY MIEJSKIEJ £UKASZ KOPERSKI
WRAZ Z RADNYMI
- BURMISTRZOWIE JÓZEF GRZEGORZ KUREK I MARIAN
JACKOWSKI
- PRACOWNICY URZÊDU MIEJSKIEGO
- ORAZ REDAKCJA “MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

Jaki by³, a jaki bêdzie,
czyli podsumowanie roku 2004 i
oczekiwania na rok 2005

Józef Grzegorz Kurek
Burmistrz Miasta
Uwa¿am, ¿e rok 2004
zamykamy bardzo korzystnie.
Po pierwsze- uda³o nam siê
zrealizowaæ I etap obwodnicy i co
najwa¿niejsze uruchomione ju¿ te¿
zosta³y procedury zwi¹zane z
wybudowaniem jej etapu II, o co by³o
naprawdê trudno, gdy¿ pojawi³y siê przed
nami trudnoœci natury formalno-prawnej.
Po drugie -powa¿ny postêp
uczyniliœmy te¿ w kwestii TERM, bo
uda³o siê nam pozyskaæ wiarygodnego
partnera dla tej inwestycji. Niemiecka
fi rm a GM F je st za in te re so wa na
wspó³finansowaniem budowy
mszczonowskich TERM, a jej
do ty ch cz as ow e d oœ wi ad cz en ia w
tworzeniu podobnych obiektów dobrze
wró¿¹ na przysz³oœæ ca³emu
przedsiêwziêciu. Wierzê te¿, ¿e uda nam
siê na wybudowanie TERM pozyskaæ
pieni¹dze z funduszy unijnych.
Po trzecie - jestem tak¿e
zadowolony z tempa prowadzonych na
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terenie gminy inwestycji strukturalnych,
czyli modernizacji i budowy: mediów,
dróg oraz obiektów u¿ytecznoœci
publicznej.
W 2005 roku ¿yczê sobie
natomiast pomyœlnej decyzji rz¹du w
sprawie lokalizacji nowego lotniska
centralnego. Ufam, ¿e zwyciêzc¹ w
rywalizacji Mszczonów-Modlin oka¿e
siê nasze miasto.

£ukasz Koperski
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Mszczonowa
Rok 2004 przyniós³ mi wiele
sat ysf akc ji, gdy ¿ ziœ ci³ y siê moj e
marzenia odnoœnie obwodnicy. Od kiedy
tylko zosta³em radnym, czyli od 10 lat,
robi³em wszystko, aby trasa TIR omija³a
Mszczonów. Dziœ jestem dumny z tego,
¿e zasiadam w samorz¹dzie, który
doprowadzi³ do wybudowania
ob wo dn ic y. Oc zy wi œc ie z
ni ec ie rp li wo œc i¹ oc ze ku jê te ¿ na
wybudowanie jej II etapu, dziêki któremu
tranzyt odbywaæ siê bêdzie, ju¿ zupe³nie
poza granicami miasta.
W mij aj¹ cym rok u dru gim

szalenie istotnym dla Mszczonowa i dla
mnie osobiœcie wydarzeniem by³o
rozpoczêcie modernizacji MOK-u.
Inwestycja tym
wa¿niejsza, ¿e po³¹czona z ratowaniem
naszego dziedzictwa. Przystêpuj¹c do
modernizacji oœrodka nie zapomnieliœmy
bowiem o dawnym budynku Sokolni,
która przed II wojn¹ œwiatow¹ by³a
centrum ¿ycia kulturalnego i sportowego
miasta. Siedziba Soko³a zosta³a
zachowana i stanie siê ju¿ niebawem
centralnym miejscem nowego MOK-u.
Zawsze podkreœlam to, ¿e jestem
rodowitym mszczonowianinem i w swej
pracy oraz dzia³alnoœci spo³ecznej kierujê
siê lokalnym patriotyzmem, dlatego te¿ w
2005 roku ¿yczê sobie doczekania
otwarcia nowego MOK-u z
odrestaurowan¹ Sokolni¹ i
zapocz¹tkowania prac nad od dawna
oczekiwanym muzeum miejskim.
Andrzej Zieliñski
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mszczonowa i prezes
W s p ó l n o t y
Mieszkaniowej Osiedla
Poniatowskiego.
Po³owa samorz¹dowej kadencji,
która minê³a w tym roku przyczyni³a siê
do poczynienia podsumowania ostatnich
dwóch lat. Niew¹tpliwie by³ to dobry
okres dla Mszczonowa. Program
wyborczy Forum Samorz¹dowo
Rzemieœlniczego jest realizowany
planowo, a nawet z drobn¹ nadwy¿k¹.
Rada dzia³a zgodnie i unika
upolitycznienia. ¯yczê sobie i wszystkim
mieszkañcom gminy, aby kolejne dwa
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lata tej kadencji minê³y podobnie.
Ciesz¹ mnie inwestycje poczynione w
2004 roku. Jako radny jestem szczególnie
zadowolony ze zmian dokonanych na
ulicy Piekarskiej i osiedlu Józefpolska,
choæ tu jest jeszcze wiele do zrobienia.
Nat omi ast jak o pre zes a wsp óln oty
mieszkaniowej najbardziej raduje mnie
termomodernizacja bloków, która
przyniesie mieszkañcom konkretny efekt
oszczêdnoœciowy i ju¿ przyczyni³a siê do
poprawy estetyki osiedla.
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Naszym niew¹tpliwym sukcesem by³o
skuteczne godzenie interesów
poszczególnych wsi i miasta. Radni nie
rywalizowali ze sob¹, ale wspó³pracowali
dla dobra gminy. Ostatnie 12 miesiêcy
by³y okresem zrównowa¿onego rozwoju
i dobrym wstêpem do kolejnych dwóch
lat naszej kadencji.
Aby w pe³ni wykorzystaæ
szanse, jakie siê w tej chwili otwieraj¹
przed Mszczonowem w 2005 roku ¿yczê
sob ie p rze de w szy stk im z god y w
samorz¹dzie. To ona sta³a siê podstaw¹
wybudowania miejskiej obwodnicy w
roku 2004 i z pewnoœci¹ przyczyni siê te¿
do zrealizowania kolejnych znacz¹cych
inwestycji w latach nastêpnych.

Marek Zientek
Przewodnicz¹cy
Komisji Oœwiaty,
Sportu i M³odzie¿y
W kwestii oœwiaty przede
wszystkim pozytywnie oceniam
zaanga¿owanie w remontach gminnych
szkó³. To jest nasze tegoroczne, znacz¹ce
osi¹gniêcie. W sporcie przynosi mi
zadowolenie to, co samorz¹d zrobi³ dla
rozpropagowania kultury fizycznej na
terenie wiejskim. Myœlê tu o rozbudowie
obiektów sportowych w Osuchowie oraz
o budowie œcie¿ek rowerowych, które ju¿
niebawem pozwol¹ na bardzo atrakcyjne
i czynne spêdzanie czasu wolnego
wszystkim pasjonatom dwóch kó³ek.
W 2005 roku ¿yczê sobie, aby wszystkie
zalety gminy, jakie wy mieni³em w
prog rami e Kont rowe rsje , któr y by³
emitowany w paŸdzierniku w TVP 3,
pr zy cz yn i³ y si ê do po zy ty wn eg o
za ko ñc ze ni a ro zw a¿ añ od no œn ie
lo ka li za cj i n ow eg o l ot ni sk a d la
Warszawy. Ufam, ¿e bêdzie ono we
Mszczonowie.

Miros³aw Wirowski
Przewodnicz¹cy
Komisji Rozwoju
Gospodarczego i
Promocji Gminy

Janusz Michalak
Przewodnicz¹cy
Ko mi sj i B ud ¿e tu i
Mienia Komunalnego
Za najwa¿niejsze osi¹gniêcie
ro ku 20 04 uw a¿ am wy bu do wa ni e
pierwszego etapu miejskiej obwodnicy. Z
utêsknieniem oczekujê na wybudowanie
je j d ru gi eg o e ta pu . O bw od ni ca
c a ³ k o w i c i e z m i e n i M s z c z o n ó w.
Kolejnymi bardzo istotnymi dla gminy
inwestycjami s¹ planowo prowadzone
modernizacje szkó³ i rozpoczêta w tym
roku budowa MOK-u. Z kosztownych
inwestycji 2004 roku s¹dzê, ¿e nale¿y
tak¿e przypomnieæ prace poczynione na
ulicy Towarowej i osiedlu Józefpolska.
Oczekujê, ¿e w 2005 roku zakoñczone
zostan¹ wszystkie ju¿ rozpoczête gminne
inwestycje. Chcia³bym te¿, abyœmy na
rozbudowê wodoci¹gów, kanalizacji i
oczyszczalni œcieków otrzymali
finansowe wsparcie z europejskiego
Funduszu Spójnoœci. A skoro ju¿
zacz¹³em marzyæ to liczê te¿ na
powstanie mszczonowskich term i
rozwi¹zanie problemu zlokalizowanego
w bezpoœredniej bliskoœci naszej gminy
wysypiska w S³abomierzu. Uwa¿am, i¿
powinno to zostaæ uczynione poprzez
wybudowanie w jego s¹siedztwie
nowoczesnego zak³adu utylizacji.

Dzia³ania Rady Miejskiej
zaplanowane na rok 2004 od samego
pocz¹tku sz³y zgodnie z planem i dlatego
mijaj¹cy rok oceniam pozytywnie.
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Gra¿yna P³ywaczewska
D y r e k t o r a
Mszczonowskiego
Oœrodka Kultury
2004 rok by³ dla mnie rokiem
szczególnym z racji rozpoczêcia pracy na
stanowisku dyrektora MOK-u. Bardzo
siê go obawia³am, ale na szczêœcie uda³o
mi siê przy wsparciu pracowników
oœrodka pokonaæ wszelkie trudnoœci i
teraz mogê ju¿ jedynie mówiæ o
pozytywach ostatnich 12 miesiêcy.
Oœrodek zrealizowa³ wszystkie
zaplanowane imprezy. Poza tym
rozpoczê³a siê te¿ z dawna oczekiwana
modernizacja siedziby MOK-u. W 2005
roku chcia³abym, aby dosz³o do
przeprowadzki do nowego budynku. To
jest moje ¿yczenie g³ówne, jeœli zaœ
chodzi o mniejsze oczekiwania to liczê na
to, ¿e mieszkañcom spodobaj¹ siê nasze
najbli¿sze propozycje, czyli Sylwester na
miejskim rynku oraz zaplanowany na 20
stycznia koncert kolêd w koœciele
parafialnym.

Teresa Zdzieszyñska
Dyrektor Zespo³u
Obs³ugi Placówek
Oœwiatowych
2004 rok obfitowa³ w
inwestycje. Gmina Mszczonów jest
powszechnie znana z dynamiki rozwoju i
iloœci prowadzonych przedsiêwziêæ
budowlanych. Najlepszym przyk³adem
na to jest obecny stan gminnych szkó³ i
ich wyposa¿enia. W tym roku
zmodernizowano kolejne obiekty
oœwiatowe. W roku przysz³ym jest
natomiast szansa na zakoñczenie
remontów wszystkich gminnych szkó³, w
tym nowej placówki, czyli Szko³y
Podstawowej we Wrêczy. W tym
stwierdzeniu zawiera siê w³aœnie moje
¿yczenie na rok 2005. Jako kierownik
ZOPO z niecierpliwoœci¹ oczekujê
zakoñczenia prowadzonego od kilku lat
cyklu szkolnych inwestycji remontowo budowlanych oraz pe³nego wyposa¿enia
szkó³ w nowoczesne pomoce naukowe.
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Krzysztof Brzóska
Dyrektor Oœrodka
Sportu i Rekreacji
2004 rok ogólnie rzecz ujmuj¹c
przyniós³ nam utrzymanie pozycji ju¿
wywalczonych. Staraliœmy siê utrzymaæ
poziom i stan sportu na terenie gminy. Nie
mo¿na jednak zapomnieæ o tym, ¿e
znacz¹cy postêp odnotowaliœmy w judo
oraz ¿e polepszy³a siê te¿ sytuacja w
sekcji tenisa sto³owego, a tak¿e w
dru¿ynach pi³karskich. To wszystko
cieszy i pozwala z nadziej¹ patrzeæ w
przysz³oœæ. Trzeba te¿ odnotowaæ
tegoroczne osi¹gniêcia dla sportu
wiejskiego. W tym przypadku nale¿y
wymieniæ trwaj¹c¹ rozbudowê obiektów
sportowych w Osuchowie i prace nad
powstaniem œcie¿ek rowerowych na
terenie gminy.
W roku 2005 ¿yczê sobie i
wszystkim zawodnikom, kibicom oraz
dzia³aczom sportowych, aby
mszczonowski sport nie tylko utrzyma³
swój poziom, ale skutecznie dawa³ sobie
radê z nowymi wyzwaniami.
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Barbara Ciszewska
K i e r o w n i k
MiejskiegoOœrodka
Pomocy Spo³ecznej

Jestem zadowolona z tego
roku. Jego pocz¹tek zapowiada³ siê
wprawdzie bardzo trudno, ale w efekcie
wszystko zakoñczy³o siê pomyœlnie.
Wraz z pracownikami MOPS-u
najbardziej obawialiœmy siê reformy
œwiadczeñ rodzinnych. Mieliœmy z tym
wiele pracy, ale podo³aliœmy jej.
Uwa¿am, ¿e œrodki na œwiadczenia
rodzinne powinny byæ wiêksze i
w³aœnie ich podwy¿szenia w roku 2005
¿yczê korzystaj¹cym z nich
mieszkañcom gminy Mszczonów.

Wymiana geotermalnych
doœwiadczeñ
We wtorek 7 grudnia Mszczonów odwiedzi³a
delegacja samorz¹dowców z Otwocka wraz z przewodnicz¹c¹
Rady Miasta Otwocka Alicja Azulewicz -Rek. W Urzêdzie
Miejskim w Mszczonowie goœcie zostali przywitani przez
burmistrza Grzegorza Kurka oraz prezesa Geotermii
Mazowieckiej Marka Balcera. Samorz¹dowcy przyjechali do
Mszczonowa, gdy¿ byli zainteresowani instalacj¹ geotermaln¹.
Podobny do mszczonowskiego zak³ad pragn¹ wybudowaæ u
siebie. Ciekawi³y ich doœwiadczenia burmistrza i prezesa
dotycz¹ce powstawania mszczonowskiej geotermii.
Otwocczanie chcieli siê te¿ jak najwiêcej dowiedzieæ na temat
tego, gdzie mo¿na szukaæ ewentualnego wsparcia finansowego
dla zrealizowania tak powa¿nej inwestycji. Burmistrz Kurek
wraz z prezesem Balcerem nie ukrywali, ¿e sfinalizowanie
przedsiêwziêcia nie bêdzie ³atwe i z pewnoœci¹ napotka na opór
niektórych mieszkañców. Uœwiadamiali równie¿ swych goœci,
¿e u¿ytkowanie geotermii szybko nie przyniesie te¿
odczuwalnych korzyœci finansowych, gdy¿ cena gazu w Polsce
jest teraz zbyt wysoka, a poza tym rz¹d nie realizuje swych
wczeœniejszych zapowiedzi odnoœnie wspierania zak³adów
ciep³owniczych wykorzystuj¹cych alternatywne Ÿróde³ energii.
Przy okazji dyskusji o geotermii goœcie i gospodarze
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Beata Sznajder
K ie ro wn ik Gm in ne go
Centrum Informacji
Rok 2004 by³ owocny pod
wzglêdem pozyskania nowych miejsc
pracy. Wystarczy tylko wspomnieæ na
zatrudnienie w lokalnych firmach.
Oczywiœcie oczekiwania mieszkañców w
kwestii zatrudnienia s¹ jeszcze du¿o
wiêksze i trudno siê temu dziwiæ.
Dla GCI mijaj¹cy rok by³ te¿
korzystny z racji wejœcia naszego kraju
do Unii Europejskiej. Nowa
rzeczywistoœæ stworzy³a szerokie
mo¿liwoœci rozwoju dzia³alnoœci GCI w
zakresie edukacji, zatrudnienia i
promocji gminy.
W 2005 roku zarówno ja, jak te¿
wszyscy pozostali pracownicy GCI
pragnêlibyœmy, aby osoby bezrobotne
bardziej wierzy³y w swoje potencjalne
mo¿liwoœci oraz aby chêtniej siê
dokszta³ca³y, zwiêkszaj¹c tym samym
swe szanse na pozyskanie zatrudnia.

wymieniali siê tak¿e doœwiadczeniami odnoœnie zagadnieñ
dotycz¹cych funkcjonowania samorz¹dów. Okaza³o siê, ¿e
Mszczonów i Otwock mimo du¿ej ró¿nicy w liczbie
mieszkañców maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego i nie wykluczone,
¿e w przysz³oœci nawi¹¿¹ ze sob¹ bli¿sz¹ wspó³pracê.
Ostatnimi punktami wizyty otwocczan w
Mszczonowie by³y: ogl¹danie ciep³owni geotermalnej przy
ulicy Sienkiewicza i zwiedzanie mszczonowskiej dzielnicy
przemys³owej.
M.L.
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Z obrad Rady Miejskiej Mszczonowa

Informacje, podatki i dieta
przewodnicz¹cego
W œrodê 24 listopada pod
p rz ew od ni ct we m £ uk as za
Ko pe rs ki eg o o br ad ow a³ a R ad a
Miejska Mszczonowa . W pierwszej
czêœci posiedzenia radni zapoznali siê
z kilkoma sprawozdaniami. Andrzej
Hassa - dyrektor delegatury w P³ocku
Ma zo wi ec ki eg o Woj ew ód zk ie go
Inspektora Ochrony Œrodowiska
mówi³ na temat stanu œrodowiska na
terenie miasta i gminy Mszczonów.
Zwróci³ szczególn¹ uwagê na oddanie
do u¿ yt ku ob wo dn ic y m ia st a,
niekonwencjonalne i wysoce
ekologiczne rozwi¹zanie problemu
uciep³owienia miasta oraz
fun kcj ono wan ie w Msz czo now ie
wzorcowego punktu zbioru padliny.
Grzegorz Ludwiak - dyrektor Zak³adu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej przedstawi³
informacjê na temat dzia³alnoœci
ZGKiM, ze szczególnym
uwzglêdnieniem spraw z zakresu
ochrony œrodowiska. Sprawozdanie
prezesa spó³ki „Geotermia
Mazowiecka” Marka Balcera
dotyczy³o wyników spó³ki w roku
2003. Gmina Mszczonów posiada
udzia³y w tej spó³ce, wiêc radnych
interesuj¹ jej dokonania i efekty.
Pierwsza uchwa³a Rady na ostatniej
sesji dotyczy³a zgody na utworzenie
spó³ki pod nazw¹: Miêdzygminny
Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Spó³ka taka jest potrzebna do realizacji
prac kanalizacyjnych i
wodoci¹gowych na terenach gmin
tworz¹cych Zwi¹zek Gmin Mazowsza
Zac hod nie go. Zwi ¹ze k sta ra siê
obecnie o zdobycie na ten cel 150
milionów z³otych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Nastêpne uchwa³y przyjête przez
samorz¹d, dotyczy³y nabycia
nieruchomoœci z przeznaczeniem pod
drogê gminn¹ oraz pod planowane
k¹pielisko termalne nazywane dziœ
Mszczonowskimi Termami.
Kolejny pakiet uchwa³ dotyczy³
wzorów deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomoœci, podatek
leœny i podatek rolny. Samorz¹dowcy
zatwierdzili stawki podatku od
nieruchomoœci na rok przysz³y
podnosz¹c je minimalnie od kilku do
kilkudziesiêciu groszy, w zale¿noœci
od ty tu³u . Pod atek od gr untó w
zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej wzrasta o
cztery grosze z 0,62 do 0,66 z³ za metr
kwadratowy. Podatek od budynków
mieszkalnych wzrasta zaledwie o dwa
grosze z 0,52 do 0,54 z³ za metr
powierzchni u¿ytkowej. Natomiast
podatek od budynków zwi¹zanych z
prowadzeniem dzia³alnoœci
go sp od ar cz ej za no to wa ³ w zr os t
najwy¿szy. Z dotychczasowych 17,31

Mszczonowski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej dziêkuje
Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej £ukaszowi Koperskiemu za
zrzeczenie siê swej diety na rzecz do¿ywiania dzieci w szko³ach. Dziêki
Pana decyzji bêdziemy mogli do koñca obecnej kadencji samorz¹du co
miesi¹c przeznaczaæ na do¿ywianie potrzebuj¹cych dzieci o 1100 z³
wiêcej ni¿ dotychczas. Dziêkujemy w imieniu naszych podopiecznych.
Kierownik Barbara Ciszewska
oraz pozostali pracownicy MOPS-u
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z³ za metr powierzchni u¿ytkowej do
17,98 z³. S¹ to jednak¿e podwy¿ki
niewielkie, nie uwzglêdniaj¹ce nawet
stopy inflacji. Natomiast znacznie
ni¿sze stawki podatku od
nieruchomoœci maj¹ firmy i osoby
zajmuj¹ce siê dzia³alnoœci¹ w zakresie
obroty materia³em siewnym,
œwiadczeniami zdrowotnymi dla
ludnoœci oraz dzia³alnoœci¹ po¿ytku
publicznego.
W koñcowej czêœci obrad radni
wys³uchali informacji na temat analizy
z³o¿onych przez samorz¹dowców i
burmistrza oœwiadczeñ maj¹tkowych
oraz informacji Józefa Grzegorza
Kurka o dzia³aniach burmistrza
miêdzy sesjami.
Dieta przewodnicz¹cego dla dzieci
Radni mszczonowscy podjêli te¿
uchwa³ê zmieniaj¹c¹ regulamin Rady.
Uchwa³a ta umo¿liwia zrzeczenie siê
przez radnego pobierania diety i
umo¿liwia wskazanie celu na który
mo¿e byæ ona przekazywana. W³aœnie
taki wniosek z³o¿y³ Radzie 18
listopada jej przewodnicz¹cy £ukasz
Koperski, który postanowi³ od
bie¿¹cego miesi¹ca do koñca kadencji
swoj¹ dietê w wysokoœci 1100 z³otych
miesiêcznie przeznaczyæ na
dofinansowanie do¿ywiania dzieci w
szko³ach podleg³ych gminie.
Przewodnicz¹cy wnioskowa³ równie¿,
aby samorz¹d dokona³ w tegorocznym
bud¿ecie przesuniêcia kwoty 2200
z³otych z konkretnym przeznaczeniem
na do¿ywianie dzieci w szko³ach.
Wniosek ten zosta³ przyjêty do
realizacji.
(kpt)

Informacja
Urz¹d Miejski w Mszczonowie
przypomina mieszkañcom
gminy o obowi¹zku
umieszczania na budynkach
dobrze widocznych tabliczek z
numerem posesji
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CI¥G DALSZY
PARTNERSKICH SPOTKAÑ
OSUCHÓW
Po spotkaniu z mieszkañcami
Mszczonowa i okolicznych
miejscowoœci 18 listopada przysz³a
kolej na wizytê Burmistrza i Radnychw
Osuchowie i Bobrowcach. Pierwsze
spotkanie, w Osuchowie, odby³o siê w
czwartek 25 listopada o godz. 15.00 w
sali Szko³y Podstawowej. Ide¹ takich
spotkañ, jest przede wszystkim
podsumowanie dotychczasowych
dzia³añ Rady, przedstawienie planów
na przysz³oœæ, a tak¿e wys³uchanie
opinii mieszkañców na temat
funkcjonowania gminy.
Wœród spraw omówionych
przez Burmistrza na spotkaniu w
Osuchowie znalaz³o siê podsumowanie
dokonanych inwestycji, w tym
inwestycji w zakresie szkolnictwa,
wodoci¹gów, prac zwi¹zanych z
utwardzaniem dróg. Burmistrz
podkreœla³, ¿e trwaj¹ rozmowy z TP
S.A. na temat mo¿liwoœci rozwi¹zañ
technicznych umo¿liwiaj¹cych
mieszkañcom Osuchowa korzystanie z
internetu, co prawdopodobnie zostanie
ujête w planie inwestycyjnym na 2005
rok. W kwestiach zatrudnienia
Burmistrz zapowiedzia³, ¿e przysz³y
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rok rokuje du¿e nadzieje na
zwiêkszenie iloœci miejsc pracy ze
wzglêdu na planowane inwestycje na
terenie Mszczonowa. Burmistrz
podkreœla³ jednak, ¿e bez dobrego
przygotowania i posiadania niezbêdnej
w tych czasach umiejêtnoœci obs³ugi
komputera znalezienie pracy bêdzie o
wiele bardziej utrudnione. Mieszkañcy
Osuchowa nie w¹tpi¹, ¿e znalaz³aby siê
du¿a grupa osób pragn¹cych odbyæ
szkolenie z zakresu chocia¿by
podstawowej obs³ugi komputera, co z
kolei byæ mo¿e umo¿liwi¹ zdobyte w
przysz³oœci na ten cel œrodki z Unii
Europejskiej.
Wœród spraw ¿ywo
poruszanych przez mieszkañców
Osuchowa znalaz³y siê kwestie
odœnie¿ania dróg (wniosek o
konsekwentne odœnie¿anie wszystkich
ulic w Osuchowie), zagadnienie
zwi¹zane z zagro¿eniem stwarzanym
przez bezdomne, b¹dŸ nienale¿ycie
pilnowane przez w³aœcicieli psy, a
tak¿e sprawa segregacji odpadów. W
kwestii nieodpowiedniej opieki nad
psami Burmistrz zapowiedzia³, ¿e
wprowadzi surowe kary za brak
szczepieñ psów oraz stwarzanie
zagro¿enia przez te zwierzêta. Kwestie
braku porz¹dku wokó³ posesji, a tak¿e
braku oznaczenia domostw tabliczk¹ z
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numerem bêd¹ rozwi¹zywane przez
nak³adanie kar pieniê¿nych.
Na spotkaniu by³ obecny
Zastêpca Komendanta Komendy
Policji w Mszczonowie oraz
Dzielnicowy sprawuj¹cy swoj¹ funkcjê
od lipca br. Przedstawiciele instytucji
stoj¹cej na stra¿y bezpieczeñstwa i
spokoju poprosili mieszkañców
Osuchowa o zwrócenie wiêkszej uwagi
na kwestiê wspó³pracy z policj¹, która
jest niezbêdna do szybkiej interwencji i
dzia³añ zapobiegaj¹cym wielu
tragediom. W tym celu Komenda
Policji uruchomi³a telefon zaufania
(605722784), który ma umo¿liwiæ
mieszkañcom gminy sygnalizowanie
niepokoj¹cych zdarzeñ w sposób
anonimowy.
Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej £ukasz Koperski podkreœla³,
¿e sk³ad Rady Miejskiej jest
zró¿nicowany z sposób pozytywny Radni s¹ przedstawicielami ró¿nych
terenów, zawodów - wiêc reprezentuj¹
interesy zró¿nicowanych grup
spo³ecznych. Ka¿da miejscowoœæ ma
wiêc swojego przedstawiciela, który
sygnalizuje podczas posiedzeñ Rady
sprawy ka¿dej ma³ej spo³ecznoœci.
D i a l o g
m i ê d z y
przedstawicielami lokalnej
spo³ecznoœci a Radnymi i Burmistrzem
- wspólna wymiana spostrze¿eñ,
pochwa³ i uwag mia³a bez w¹tpienia
obopóln¹ korzyœæ.
Iwona Majewska
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CI¥G DALSZY
PARTNERSKICH SPOTKAÑ
BOBROWCE
Trzecie ju¿ spotkanie
Burmistrza i Radnych Mszczonowa z
cyklu spotkañ „Na pó³metku kadencji”
odby³o siê 26 listopada w sali Szko³y
Podstawowej w Bobrowcach. Na
spotkanie przyby³a znaczna iloœæ
mieszkañców pragn¹cych
porozmawiaæ z przedstawicielami
w³adzy wybranymi dwa lata temu, aby
wymieniæ siê uwagami co do
funkcjonowania gminy.
Burmistrz Józef Grzegorz
Kurek standardowo rozpocz¹³
spotkanie od podsumowania
dokonanych inwestycji. Spraw¹
najbli¿szej przysz³oœci dla Bobrowiec
jest bez w¹tpienia sieæ wodoci¹gowa.

Dekoracje
iluminacje
Mszczonowskie ulice w tym
roku wyj¹tkowo wczeœnie - bo ju¿ na
prze³omie listopada i grudnia nabra³y œwi¹tecznego wystroju. W
tym czasie obok nielicznych jeszcze
dekoracji sklepów i prywatnych
posesji na g³ównych ci¹gach
komunikacyjnych miasta pojawi³y
siê ju¿ du¿e œwiec¹ce dekoracje,
które zosta³y porozpinane ponad
ulicami. W³adze Miejskie zadba³y o
to, aby efektownych iluminacji

Burmistrz apelowa³, aby ka¿dy
zainteresowany wodoci¹giem
mieszkaniec w odpowiednim czasie
zg³osi³ swoj¹ chêæ pod³¹czenia do
ujêcia wody miejskiej. Niepodjêcie
decyzji w stosowanym czasie bêdzie
nios³o ze sob¹ konsekwencjê
poniesienia o wiele wy¿szych op³at.
Burmistrz poinformowa³
zgr oma dzo nyc h, ¿e w wys oko œci
podatków, w tym op³ata targowa,
podatek leœny, podatek rolny nie uleg³y
zmianie.
Uwagi mieszkañców
Bobrowiec i okolic udowodni³y, ¿e
mieszkañcy miejscowoœci wiejskich w
gminie Mszczonów maj¹ podobne
problemy, dylematy, w tym te same
marzenia o lepszym stanie dróg,
chodnikach, rozszerzaniu

przedstawiaj¹cych Œwiêtego
Miko³aja w saniach i gwieŸdziste
kompozycje nie zabrak³o na ulicach:
T a r c z y ñ s k i e j , Wa r s z a w s k i e j ,
¯yrardowskiej i Grójeckiej.
Dekoracje te zdobi¹ Mszczonów ju¿
od kilku lat. Nowoœci¹ s¹ natomiast
du¿e œwi¹teczne dzwonki, które
zawieszono na latarniach wzd³u¿
ulicy Wschodniej. Wszystkie
iluminacje prezentuj¹ siê po zmroku
bardzo okazale.
Burmistrz Grzegorz Kurek w
tegorocznym upiêkszaniu miasta od
samego pocz¹tku liczy³ na pomoc
mieszkañców i trzeba podkreœliæ, ¿e i
tym razem mszczonowienie go nie
zawiedli. Wiele mszczonowskich ,
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infrastruktury oœwietlenia,
sprawniejszym odœnie¿aniu dróg. S¹ to
problemy, które z pewnoœci¹ znajd¹
swoje rozwi¹zanie. Wiêkszoœæ z nich
zosta³a ujêta w planie inwestycyjnym,
potrzeba jednak czasu, aby wdro¿yæ je
na terenie wszystkich wiejskich
miejscowoœci w stopniu
zadowalaj¹cym ka¿dego mieszkañca.
Nie wszystkie jednak sprawy trapi¹ce
mieszkañców mog¹ zostaæ rozwi¹zane
przez Urz¹d Gminy, jak chocia¿by
problem starych topoli przy drogach,
czy te¿ brak okreœlonego po³¹czenia
komunikacyjnego. W ka¿dej jednak z
tych spraw gmina popiera mieszkañców
i jest w stanie wesprzeæ w negocjacjach
z ró¿norodnymi instytucjami.
Na koniec Burmistrz i Radni
obiecali, ¿e nie jest to oczywiœcie
ostatnie tego typu spotkanie, ¿e za rok
zapraszaj¹ na kolejne, maj¹c nadziejê,
¿e bêdzie ono równie owocne w
wymianê cennych spostrze¿eñ.
Iwona Majewska

sklepów,
posesji i
balkonów
z o s t a ³ a
wystawnie
udekorowana.
M.L.
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„Struna 2004” w Mszczonowie

Festiwal z dorobkiem i tradycj¹

Reprezentantka Mszczonowa - Sylwia Danik

Ma³o jest na naszym terenie
m³odzie¿owych imprez kulturalnych z
kilkunastoletni¹ tradycj¹. Do takich
rarytasów nale¿¹ niew¹tpliwie
orga niz owa ne od dwu nas tu ju¿ lat
listop adowe S potkan ia z Pio senk¹
„Struna”. W ostatni¹ sobotê Mszczonów
goœci³ uczestników XII „Struny”. M³odzi
artyœci tym razem prezentowali siê
publicznoœci na zastêpczej scenie w Domu
Stra¿aka. Jak wiadomo budynek MOK
znajdu je siê w przebu dowie i st¹d
koniecznoœæ znalezienia dla festiwalu
innego miejsca.
W imprezie wyst¹pi³o 14 uczestników.
Konkretnie by³y to cztery zespo³y, jeden
duet i dziewiêcioro solistów. Wystêpy
ocenia³o jury, któremu przewodniczy³a
realizatorka znanego programu” Szansa
na sukces” El¿bieta Skrêtkowska .
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Pomagali jej muzycy - Bo¿ena
Kapuœciñska i Krzysztof Gwiazda.
Podobnie jak rok temu, pierwsze miejsce
zaj¹³ zespó³ z ¯yrardowa. Tym razem by³
to „The Town”, który ciekawie zaœpiewa³
teksty napisane przez Roberta
Simiñskiego. Drugie miejsce zaj¹³
ul ub ie ni ec p ub li cz no œc i Grzegorz
Pawelec z Milanówka, który otrzyma³
nagrodê dodatkow¹ w postaci zaproszenia
do udzia³u w „Szansie na sukces”. Na
trzecim miejscu znalaz³ siê zespó³
„Marvi”, reprezentuj¹cy M³odzie¿owe
Centrum Kultury ze Skierniewic.
De cy zj ¹ j ur y p rz yz na no ró wn ie ¿
wyró¿ nieni a. Otrzy mali je: Ewelina
Jasiñska i Malwina Wirowska Mszczonowski Oœrodek Kultury oraz
Ewelina ¯ygier z GOK w
Radziejowicach i zespó³ „Eliankin” z
koœcio³a parafialnego na osiedlu Widok w
Skierniewicach, w sk³adzie którego byli
m.in. siostra zakonna i ksi¹dz.
Uczestnicy oprócz dyplomów otrzymali
cenne nagrody rzeczowe. Fundatorami
tych nagród byli: Urz¹d Miasta

Jury konkursu
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Wyró¿nienie z r¹k burmistrza odbiera Ewelina Jasiñska

Gratulacje dla wokalisty THE TOWN

Pomys³odawczyni Struny Danucie Wójt podziêkowano bukietem
kwiatów

Publicznoœæ na Strunie nie zawiod³a

Ulubieniec publicznoœci i jury - Grzegorz Pawelec

Mszczonowa, Starostwo Powiatowe, Mazowieckie Centrum
Kultury oraz mocno zaanga¿owana od lat w promocjê „Struny”
firma „Artbet” z Piekar.
W uroczystoœci otwarcia festiwalu udzia³ wziê³y Beata
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Rusinowska - przewodnicz¹ca Rady Powiatu i Gra¿yna
Beliniak - szefowa wydzia³u oœwiaty i kultury starostwa. Na
takiej imprezie - wa¿nej dla Mszczonowa - nie mog³o zabrakn¹æ
w³odarza grodu. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek uczestniczy³
w ceremonii otwarcia, a podczas zakoñczenia wspólnie z
dyrektor MOK Gra¿yn¹ Plywaczewsk¹ wrêcza³ wyró¿nionym
artystom nagrody. Kwiaty i specjalne podziêkowania otrzyma³a
równie¿ Danuta Wójt, która by³a przed laty pomys³odawczyni¹
festiwalu i jest do dziœ jedn¹ z g³ównych jego realizatork¹.
Pod wzglêdem artystycznym jurorzy poziom mszczonowskiego
festiwalu ocenili jako dobry. Dostrzegli tutaj nad Okrzesz¹
ciekawe zjawiska i ró¿norodnoœæ od piosenki œpiewanej w
koœciele, po poetycki ¿art. Udzia³ w „Strunie” to nie tylko walka o
nagrody i wyró¿nienia. To przede wszystkim zaprezentowanie siê
przed znawcami i mo¿liwoœæ us³yszenia ich surowej oceny ale i
podpowiedzi, porady. Tutaj mo¿na siê wielu rzeczy nauczyæ.
Osobn¹, istotn¹ tradycj¹ „Struny” jest jej czêœæ gastronomiczna
czyli posi³ki serwowane uczestnikom przez panie z MOK.
Powszechnie chwalono wyœmienity bigos. Burmistrz i dyrektor
MOK zaœ gor¹co zapraszali ju¿ na XII „Strunê 2005”, która
bêdzie jedn¹ z pierwszych imprez organizowanych w
nowoczesnym, akurat oddanym po przebudowie w listopadzie
nastêpnego roku, obiekcie MOK.
(mawid)
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Mszczonów - rocznice, wydarzenia
kulturalne i imprezy sportowe

Taki bêdzie rok 2005
- Istotne daty (rocznice)
16.01.2005 - 60 rocznica wyzwolenia miasta
22.03.2005 - 628 rocznica nadania praw miejskich

- Imprezy sportowe organizowane przez
OSIR:
15.01.2005 - Turniej pi³karski seniorów (hala OSIR)
22.01.2005 - Turniej pi³karski zawodników rocznika `89
(hala OSIR)
29.01.2005 - Turniej pi³karski zawodników rocznika `90
(hala OSIR)
5.02.2005 - Turniej pi³karski zawodników rocznika `93
(hala OSIR)
14.02 - 27.02.2005 - Feryjne zajêcia sportowe (hala
OSIR)
6.03.2005 - Puchar Ligi Halowej - turniej na zakoñczenie
ligowych rozgrywek (hala OSIR)
28.05.2005 - Gminny Rajd Rowerowy
sierpieñ 2005 - Wakacyjne zajêcia sportowe organizowane
przez OSIR

- Imprezy kulturalne organizowane przez
MOK:
Styczeñ
09.01.2005 ¥ XIII Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy - impreza œrodowiskowa, a w niej :
- Koncert Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Mszczonowie,
- Wystêp m³odzie¿y z Mszczonowskiego
Oœrodka Kultury
16.01.2005 ¥ Wieczór Kolêd - wystêpy w koœciele Œw.
Jana Chrzciciela w Mszczonowie
- Orkiestra Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Mszczonowie
- M³odzie¿ z Mszczonowskiego Oœrodka
Kultury
20.01.2005 ¥ "Jase³kowe zmagania" - Gminny
Przegl¹d Przedstawieñ Jese³kowych
Bo¿onarodzeniowych
27.01.2005 ¥ "Z NARODZENIA PANA" przedstawienie dla przedszkolaków
¥ "Z NARODZENIA PANA" przedstawienie dla klas "0"
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Luty
14 - 27.02.2005 ¥ Organizacja ferii zimowych:
- filmy dla dzieci
- bal kostiumowy
- warsztaty teatralne, muzyczne, taneczne,
plastyczne, imprezy dla m³odzie¿y
14.02.2005 ¥ "Dzieñ Zakochanych - czyli tych,
którzy kieruj¹ siê sercem"- impreza
walentynkowa
Marzec
08.03.2005 ¥ "KOBIETO PUCHU MARNY..." koncert muzyczny dla kobiet
10.03.2005 ¥ 50. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski - eliminacje miejskie
17.03.2005 ¥ XIII Spotkania Artystyczne Szkó³ turniej teatralny
20.03.2005 ¥ Przywitanie wiosny - impreza plenerowa
z topieniem "Marzanny", z filmem i
niespodziankami
Kwiecieñ
21.04.2005r ¥ XIII Spotkania Artstyczne Szkó³ eliminacje miejsko-gminne XXV Ma³ego
Konkursu Recytatorskiego
26.04.2005 ¥ Powiatowy Ma³y Konkurs Recytatorski
Maj
03.05.2005 ¥ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3
Maja (1791)
¥ Majowa impreza plenerowa
12.05.2005 ¥ XIII Spotkania Artystyczne Szkó³ konkurs tañca
26.05.2005 ¥ Dzieñ Matki - widowisko, piosenka i
taniec dla mam.
Czerwiec
01.06.2005 ¥ Dzieñ Dziecka - szaleñstwa teatralne
uczniów klas "0"- zmagania konkursowe
02.06.2005 ¥ Dzieñ Dziecka - bajka, dyskoteka,
konkursy dla dzieci i m³odzie¿y z Mszczonowa i
Gminy
03.06.2005 ¥ "Bajkowy œwiat" - przedstawienie dla
przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka
04.06.2005 ¥ "IX Jarmark Mszczonowski"
Lipiec
01 - 31.07.2005 ¥ WAKACJE W MOK!!!
- gry i zabawy
- malowanie transparentu
- warsztaty teatralne, muzyczne, taneczne,
plastyczne, imprezy dla m³odzie¿y
02.07.2005 ¥ "BIESIADA RODZINNA" - pod
has³em "Niech ¿yj¹ wakacje"
- impreza plenerowa
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Sierpieñ
01 - 05.08.2005 ¥ Piêciodniowe Warsztaty Teatralne
"Melpomena na wakacjach" (wydanie IV) na
terenie Oœrodka Rekreacyjnego Hotelu
"Panorama" w Zbiro¿y z udzia³em p. W.
Siemiona oraz innych ciekawych ludzi œwiata
kultury i sztuki
21.08.2005 ¥ Odpust w Lutkówce - impreza
plenerowa
26.08.2005 ¥ Po¿egnanie wakacji 2005 - sza³owa
zabawa dla dzieci w Mszczonowskim Oœrodku
Kultury po³¹czona z grillowaniem
27.08.2005 ¥ "Zakoñczenie lata 2005" - impreza
plenerowa
Wrzesieñ
01 - 30.09.2005 ¥ Rekrutacja dzieci i m³odzie¿y do kó³
zainteresowañ
Konkurs na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy.
11.09.2005 ¥ Gminne Do¿ynki w Osuchowie impreza plenerowa.
24.09.2005 ¥ IV GMINNE ZAWODY SZACHOWE O
NAGRODÊ PRZEWODNICZ¥CEGO RADY
MIEJSKIEJ MSZCZONOWA

C

I

PaŸdziernik
27.10.2005 ¥ XIV Spotkania Artystyczne Szkó³ konkurs piosenki
Listopad
11.11.2005r ¥ Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci - 11
Listopada
19.11.2005 ¥ XIII Spotkania z Piosenk¹ "Struna"
30.11.2005 ¥ "Odlotowe Andrzejki"
- koncert zespo³ów m³odzie¿owych
- wró¿by i obrzêdy
Grudzieñ
12 - 16.12.2005 ¥ "Œwi¹teczne stroiki" - warsztaty
plastyczne z udzia³em dzieci niepe³nosprawnych
¥ Wieczór Kolêd - wystepy m³odzie¿y
dzia³aj¹cej w MOK
17.12.2005 ¥ "Serce ludziom daj" - premiera
przedstawienia jase³kowego
dla spo³ecznoœci miasta i gminy Mszczonów
18.12.2005 ¥ "W Bo¿onarodzeniowym nastroju"impreza œrodowiskowa w wykonaniu:
- Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Mszczonowie
- M³odzie¿y z MOK

Informacje z Mszczonowa i okolic na
falach eteru:

98,1 FM
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Ju¿ od ponad czterdziestu lat we
Mszczonowie jest obchodzone œwiêto górnika
zwane popularnie Barbórk¹. Wszystko zaczê³o
siê od chwili powstania w mieœcie fabryki
produkuj¹cej keramzyt. To budowlane kruszywo
wytwarzane jest z wysoko gatunkowej gliny,
której pok³ady rozci¹gaj¹ siê pomiêdzy
Mszczonowem, a s¹siednimi Radziejowicami.
Na tym terenie znajduje siê kopalnia
odkrywkowa gliny, a pracuj¹ce w niej osoby
wykonuj¹ zawód górnika i st¹d mimo, ¿e miasto
nie le¿y na Œl¹sku u nas te¿ w sposób szczególny
pamiêta siê o dniu 4 grudnia. Mszczonowskim
obchodom nie towarzysz¹ wprawdzie uliczne
pochody z udzia³em górniczych orkiestr i piwne
spotkania. Miejscowa Barbórka ³¹czona zwykle
z Dniem Budowlanych jest o wiele mniej
wystawna i ogranicza siê jedynie do
wewn¹trzzak³adowego spotkania za³ogi,
podczas którego ju¿ tradycyjnie wrêczane s¹
odznaczenia górnicze i budowlane.
W tym roku pracownicy Keramzytu
wyj¹tkowo brali udzia³ w dwóch barbórkowych
spotkaniach, jednym w Mszczonowie i drugim w
G³ownie, gdzie znajduje siê zak³ad bliŸniaczy.
Podczas mszczonowskich uroczystoœci, którym
przewodzi³ prezes PKL Keramzyt Waldemar
Rutkowski, wrêczony zosta³ jeden Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi i dziewiêæ honorowych odznak
„Za zas³ugi dla budownictwa. Listê osób
nagrodzonych podczas obu spotkañ, w
Mszczonowie i w G³ownie, zamieszczamy
poni¿ej.
Osoby nagrodzone podczas mszczonowskich
obchodów Barbórki i Dnia Budowlanych
(3.12.2004r.)
Odznaczenie pañstwowe - Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi
-Ryszard Kochanowski
Odznaki Honorowe - „Za zas³ugi dla
budownictwa”
-Dariusz Dobrzyñski
-Szczepan Dobrzyñski
-Wies³aw Jab³oñski
-Jolanta Kaczmarska
-Marek Kalinowski
-Grzegorz Lipiñski
-Irena Miko³ajczyk
-Wies³aw Wieczorek
-Stanis³aw Zgórzak.
Pracownicy PKL Keramzyt nagrodzeni
podczas obchodów Barbórki i Dnia
Budowlanych w G³ownie (7.12.2004r.)
Odznaczenie pañstwowe - Br¹zowy Krzy¿
Zas³ugi
-El¿bieta Wójcik
Odznaki Honorowe - „Za zas³ugi dla
budownictwa”
-Maciej Ma³ecki
-Andrzej S³omski
M.L.
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Mszczonowska BARBÓRKA

W zwi¹zku z ustawowym obowi¹zkiem informowania
mieszkañców gminy przez burmistrza miasta o jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia publikujemy ocenê
jakoœci tej¿e wody sporz¹dzon¹ przez Pañstwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w ¯yrardowie

Ocena jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia
Na podstawie art. 12 pkt l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków (Dz.U.nr 72 poz. 747), art. 4 pkt l
ustawy z dnia 14 marca 1985r o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 1998r nr 90 poz 575 z póŸn zm) w
zwi¹zku z § 4 ust 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
19 listopada 2002r w sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz.U.nr 203
poz. 1718) Pañstwowy Inspektor Sanitarny w ¯yrardowie
informuje, ¿e próbki wody pobranej z wodoci¹gów w :
Mszczonowie, Budowo - Dañkach, Piekarach, Osuchowie i
Marków Towarzystwo w III kwartale 2004r odpowiadaj¹
wymaganiom okreœlonym w § l ust, l rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie
wymagañ dotycz¹cych jakoœci wody przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi (Dz.U.nr 203 poz. 1718 ).
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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

AKTUALNOŒCI Z GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
W OSUCHOWIE
Korzystaj¹c z okazji, i¿ grudzieñ to
ju¿ tradycyjnie miesi¹c wszelkiego
rodzaju ca³orocznych podsumowañ i
statystyk, postanowiliœmy przybli¿yæ
czytelnikom rubryki „Aktualnoœci
Gminnego Centrum Informacji w
Osuchowie” wszelki e dzia³a nia,
inicjatywy, których podjê³o siê nasze
GCI w 2004r.
W ci¹gu 2004 roku GCI w
Osuchowie znacznie rozszerzy³o
swoj¹ dzia³alnoœæ, a raczej
dostosowa³o swe dzia³ania do potrzeb
odbiorców. Spraw¹ priorytetow¹ w
dzia³alnoœci Gminnego Centrum
Informacji sta³a siê akcesja Polski z
Uni¹ Europejsk¹, a w szczególnoœci
polskiego rolnictwa. Spraw¹
pierwszorzêdn¹ by³a wiêc pomoc
rolnikom z terenu naszej gminy w
odnalezieniu siê w nowej sytuacji.
Nowa rzeczywistoœæ wyda³a siê
bardziej skomplikowana, ale
jednoczenie stworzy³a nowe
mo¿liwoœci, jeœli tylko uda³o siê
prze³amaæ niechêæ i posi¹œæ
odpowiedni¹ wiedzê niezbêdn¹ do
uzyskania unijnych œrodków. Gminne
Centrum Informacji robi³o i robi w
dalszym ci¹gu wszystko, aby ta szansa
zosta³a w jak najwiêkszym stopniu
wykorzystana:
! udzielamy informacji o dostêpnych i
wchodz¹cych wkrótce w ¿ycie
œrodkach pomocy unijnej (do tej
pory z informacji udzielanych przez
GCI skorzysta³o oko³o 350 osób),
! od dnia 9 lutego rolnicy mog¹
sk³adaæ wnioski o wpis do
ewidencji producentów
(formularze wniosków s¹ dostêpne
w naszym biurze; bezpoœrednio z
naszej pomocy w wype³nieniu tych
wniosków skorzysta³o oko³o 75

osób),
! od dnia 15 kwietnia do 26 lipca
rolnicy mogli sk³adaæ wnioski o
przyznanie p³atnoœci
bezpoœrednich (formularze
wniosków s¹ dostêpne w naszym
biurze; bezpoœrednio z naszej
po mo cy w wy pe ³n ie ni u ty ch
wniosków skorzysta³o oko³o 150
osób).

rolnych”, „U³atwianie startu
m ³ o d y m r o l n i k o m ”
i „Wsparcie gospodarstw
niskotowarowych”. Posiadamy
wnioski do wszystkich
funkcjonuj¹cych ju¿ programów,
staramy siê w jak najwiêkszym
stopniu pomagaæ zainteresowanym w
wype³nianiu wniosków, jak i
zbieraniu odpowiednich za³¹czników.
W przysz³oœci chcemy w
dalszym ci¹gu s³u¿yæ pañstwu
p
o
m
o
c
¹
i wsparciem w zmaganiach z now¹
rzeczywistoœci¹, w jakiej znajduje siê
obecnie rolnictwo. Dlatego w Nowym
Roku ¿yczymy zarówno Pañstwu
wszystkiego dobrego, wytrwa³oœci i
pomyœlnoœci w powziêtych
dzia³aniach oraz zrealizowania
wszystkich zaplanowanych
przedsiêwziêæ.
Rafa³ Kwaczyñski

Ruszy³o ju¿ wiêkszoœæ programów z
Gminne Centrum Informacji
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Osuchowie
(PROW) oraz Sektorowego Programu
Tel./fax: (046) 857 42 93
Ope rac yjn ego (SP O - R oln y).
Programy (PROW) i (SPO - Rolny)
ró¿ni¹ siê zasadniczo od programu
d op ³a t b ez po œr ed ni ch ,
gdy¿ œrodki finansowe na
Cech Rzemios³a i Przedsiêbiorczoœci
ich realizacjê s¹
w Mszczonowie
ograniczone. Z wyliczeñ
wynika i¿ statystycznie
organizuje
na jedn¹ gminê w Polsce
w dniach 10, 11 i 12 stycznia 2005 r.
prz ypa da o ko³ o 7
gospodarstw które mog¹
skorzystaæ z ka¿dego z
programów. Wnioski s¹
ro zp at ry wa ne we d³ ug
kolejnoœci zg³oszeñ
i poprawnoœci
wy pe ³n ie ni a, dl at eg o
staraliœmy siê w miarê
naszych mo¿liwoœci
informowaæ rolników o
zbli¿aj¹cych siê
* BHP
- 40,00 z³(od osoby)
ter min ach i zas ada ch
funkcjonowania
* P.PO¯.
- 20,00 z³(od osoby)
poszczególnych dzia³añ.
* BHP i P.PO¯ - 55,00 z³(od osoby)
N a j w i ê k s z y m
zainteresowaniem ciesz¹
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE
siê takie programy jak
Biuro Cechu ul. ¯yrardowska 4,
„Renty strukturalne”,
Telefon (046) 857-10-06
„Inwestycje w
Poniedzia³ek-Pi¹tek w godz. 800 - 1600
gospodarstwach
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KURS
BHP i P.PO¯.
(podstawowy)
Cena kursu:
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Sprawozdanie z
Miko³ajkowego
Turnieju Tenisa
Sto³owego o
Puchar
Burmistrza Miasta
Mszczonowa
W dniu 11.XII.2004 na hali sportowej
odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Tenisa
Sto³owego o Puchar Burmistrza Miasta
Mszczonowa w kategoriach : urodzeni w
1989 i m³odsi, open, debel open.
Uczestnikami turnieju byli zawodnicy
reprezentuj¹cy nastêpuj¹ce kluby :
KS''Mszczonowianka'' , KS ''Tur''
Jaktorów ,GLKS ''Nadarzyn''.
Poszczególne kategorie rozgrywano
systemem pucharowym.
Wyniki koñcowe przedstawia³y siê
nastêpuj¹co :
Kategoria urodzeni w 1989r i m³odsi 32 uczestników
I miejsce - Micha³ Odolczyk ''Tur'' Jaktorów
II miejsce - Jan Szymañski GLKS ''Nadarzyn''
III miejsce - Jakub Zygier KS ''Mszczonowianka'’
Kategoria open - 31 uczestników
I miejsce - Witkowski Piotr GLKS ''Nadarzyn''
II miejsce - Lewandowski £ukasz KS ''Tur'' Jaktorów
III miejsce - Milczarek Magdalena GLKS ''Nadarzyn'’
Kategoria debel open - 10 par
I miejsce - Witkowski Piotr , Milczarek
Magdalena - GLKS ''Nadarzyn''
II miejsce - Szymañski Jan , Witkowski
Antoni - GLKS ''Nadarzyn''
III miejsce - Strupiñski Robert ,
K³osiñski Piotr - KS ''Tur’' Jaktorów
Nagrodami w turnieju by³y puchary,
statuetki, dyplomy i art.sportowe.
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Turniej halowej pi³ki no¿nej
Nadesz³a zimowa przerwa w rozgrywkach pi³karskich. Wprawdzie
zawodnicy i kibice opuszcz¹ zielone murawy, ale nie oznacza to, i¿ zabraknie
pi³karskich imprez. Wrêcz przeciwnie. Gdy za oknem œnieg i mróz pi³ka
no¿na przenosi siê na hale sportowe. Turnieje halowe odbywa³y siê bêd¹ w
prawie ka¿dym mieœcie posiadaj¹cym taki obiekt.
Mszczonów równie¿ nie odstaje od tej regu³y czego potwierdzeniem jest
zorganizowany w dniu 20.11.2004r. Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar
Prezesa Klubu Sportowego „Mszczonowianka” Mszczonów. W turnieju
adresowanym do ch³opców z rocznika 1995/1996 wziê³o udzia³ 5 dru¿yn
reprezentuj¹cych szko³y podstawowe z Mszczonowa, Piekar, Radziejowic,
Bobrowiec i Wrêczy.
M³odzi zawodnicy rozgrywali mecze, w których obowi¹zywa³y
uproszczone przepisy gry w halow¹ pi³kê no¿n¹. Dru¿yny musia³y rozegraæ w
systemie ka¿dy z ka¿dym po dwa spotkania - pierwsze po 10 minut gry,
rewan¿ po 7 minut.
Mury hali sportowej OSiR w Mszczonowie musia³y odeprzeæ niezwyk³¹
falê uczuæ i emocji, które towarzyszy³y turniejowi. M³odzi pi³karze bowiem
wk³adali ca³e swe serce w sportow¹ walkê, czêsto ambicj¹ i zaciêtoœci¹
charakteru przewy¿szaj¹c swych doros³ych kolegów. Zaciêtoœæ meczy i
walka o ka¿d¹ pi³kê stanowi³a, ¿e zawody ogl¹da³o siê z przyjemnoœci¹.
Ostatecznie na najwy¿szym stopniu podium stanêli przedstawiciele
Szko³y Podstawowej z Piekar, otrzymuj¹c puchar, dyplom i nagrodê
rzeczow¹ w postaci 3 pi³ek. Drugie miejsce zajêli m³odzi pi³karze z Wrêczy
otrzymuj¹c tak¿e puchar i dyplom oraz 2 pi³ki. Na trzecim miejscu uplasowa³
siê zespó³ z Mszczonowa w nagrodê otrzymuj¹c puchar, dyplom i jedn¹ pi³kê.
Dodatkowo wybrano najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza
turnieju. I tak najlepszym zawodnikiem wybrany zosta³ Mariusz Rêgowski
ze Szko³y Podstawowej w Piekarach. Koronê najlepszego snajpera
powêdrowa³a zaœ do Bart³omieja Szamburskiego z Wrêczy, który na swym
koncie zapisa³ a¿ 9 bramek. Najlepiej broni¹cym w³asnej bramki uznano
golkipera dru¿yny z Bobrowiec Tomasza Wojciechowskiego. Ka¿dy z
wy¿ej wymienionych zawodników otrzyma³ statuetkê, pami¹tkowy dyplom
oraz nagrodê rzeczow¹. Dodatkowo wszystkim m³odym zawodnikom
wrêczono upominki w postaci s³odyczy ufundowanych przez Pana Marka
Darczuka w³aœciciela Przedsiêbiorstwa Handlowo - Us³ugowego
„Markus” w Mszczonowie.
/slymsc/

Wyniki spotkañ:
Wrêcza-Piekary
Radziejowice - Bobrowce
Mszczonów - Wrêcza
Piekary - Radziejowice
Bobrowce - Mszczonów
Wrêcza - Radziejowice
Piekary - Bobrowce
Mszczonów - Radziejowice
Wrêcza - Bobrowce
Piekary - Mszczonów

1-1, 0-1
0-2, 1-0
0-2, 0-2
1-0, 2-0
0-1, 0-2
1-0, 2-0
0-0, 1-0
4-0, 0-0
2-1, 0-3
1-0, 1-0

Sk³ady dru¿yn:
Szko³ê Podstawow¹ w Piekarach reprezentowali: Mariusz Rêgowski,
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Mateusz Pieni¹¿ek, Patryk Marjañski, Jaros³aw Melon,
Grzegorz Oroñ, Rafa³ Drêgowski, Kamil Burhard, Micha³
Drzewicki, Jakub Dêbowski.
Szko³a Podstawowa we Wrêczy: Bart³omiej Szamburski,
Mateusz Go³uch, Daniel Kwaœniewski, Bla¿ej Jagielski,
Karolina Dubiel, Mateusz Domasiak, Przemys³aw
Wiêckowski.

Wojciechowski.
Szko³a Podstawowa w Radziejowicach: Kamil Ha³as,
Miko³aj Malowaniec, Bart³omiej Gontarz, Adrian
Maciaszek, Kamil Balik, Piotr Nowak, Tomasz Jedynak,
Bartosz D¹browski, Jakub Borowiec, Krzysztof Zemlik,
Pawe³ Kowalski, Mateusz Gowin, Bart³omiej Jakubczak,
Miko³aj Adamski.

Szko³a Podstawowa w Mszczonowie: Marcel Morawski,
Kamil Legiêcki, Maciej Urbaniak, Bart³omiej Legiêcki,
Kacper Dr¹gowski, Micha³ Kociszewski, Micha³ Kosiciarz,
Bart³omiej WoŸniak, Dawid Ostrowski, Mateusz
K³osiewicz.
Szko³a Podstawowa w Bobrowcach: Marcin Burchacki,
Bart³omiej Burchacki, Dominik KaŸmierczak, £ukasz
Melon, Adrian Wasilewski, Kamil Wasilewski, Tomasz

STYPENDIUM NAUKOWE SZANSA DLA M£ODYCH
ZDOLNYCH

W dniu 15 listopada br. Komisja
Stypendialna Programu Stypendialnego
Agrafka Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce przyzna³a Magdalenie
Micha³owskiej, nominowanej przez
Fundacjê „Fundusz M³odych Wehiku³”,
stypendium naukowe wysokoœci 200,00
z³ miesiêcznie w roku szkolnym
2004/2005.
Zgodnie z wol¹ fundatora,
Micha³a Kotta, stypendium Agrafki jest
przyznawane uzdolnionym uczniom,
utalentowanym w okreœlonej dziedzinie
(dziedzina œcis³a, humanistyczna lub
artystyczna), pochodz¹cym z niezbyt
zamo¿nej rodziny i mieszkaj¹cym w ma³ej

miejscowoœci. Stypendium mo¿e byæ
przeznaczone miêdzy innymi na op³acenie
czesnego w szkole, op³acenie
kieszonkowego, zakup podrêczników i
pomocy naukowych, zakup materia³ów do
twórczoœci artystycznej, op³acenie
dojazdów do szko³y. Warunkiem wyboru
stypendysty by³y udokumentowane
osi¹gniêcia w dziedzinach nauk œcis³ych,
artystycznych lub humanistycznych,
zamieszkanie na wsi lub w ma³ym mieœcie,
niski œredni miesiêczny dochód na osobê w
rodzinie w jednym gospodarstwie
domowym.
Wyboru stypendystów Agrafki
dokona³a w drodze g³osowania Komisja
Stypendialna powo³ana przez Zarz¹d
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Fundacja „Fundusz M³odych Wehiku³”
reprezentowana przez Magdalenê
Podsiad³y, jako nominator zbiera³a lokalnie
informacje na temat potencjalnych
stypendystów. Fundacji uda³o
przygotowaæ siê trzy profile uzdolnionych
dzieci. Wœród nich by³a szesnastoletnia
Magdalena Micha³owska z Radziejowic,
uczêszczaj¹ca do XXI Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Hugona Ko³³¹taja
w Warszawie. Dziedzin¹ zainteresowañ
Magdy s¹ przedmioty humanistyczne polski, historia, muzyka, poezja, proza,
teatr, œpiew, dziennikarstwo, recytacja.
Stypendystka pragnie rozwijaæ siê, aby
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pokazaæ innym m³odym, ¿e mo¿na i ¿e uda
siê, jak sama twierdzi. Najwiêkszym jej
osi¹gniêciem do tej pory jest napisanie
ksi¹¿ki pt.: „Trzeci naiwny cz³owiek”,

wydanej na prze³omie paŸdziernika i
listopada 2003 roku. Magda zamierza
kontynuowaæ pisanie ksi¹¿ek ró¿nego
rodzaju. Zapowiedzia³a ju¿ dwie kolejne
czêœci swej ksi¹¿ki. Jej pragnieniem jest
pojawianie siê na ró¿nych spotkaniach
autorskich i ró¿nego rodzaju zajêciach.
Poza tym interesuj¹ j¹ zajêcia z jêzyka
angielskiego. Mamy nadziejê, i¿
stypendium finansowe umo¿liwi jej choæ w
czêœci realizacjê celów i zamierzeñ na
przysz³oœæ. Stypendystce Magdalenie
Micha³owskiej gratulujemy
dotychczasowych osi¹gniêæ i ¿yczymy jej
powodzenia oraz wytrwa³oœci w dalszej
realizacji planów na przysz³oœæ.
Magdalena Podsiad³y

str. 15

R

E

Bazy magazynowe SH-U w
Mszczonowie oraz w
¯abiej Woli zapraszaj¹:
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W atrakcyjnej cenie:
* Materia³y budowlane oraz pokryciowe
- p³yty laminowane
- p³yty kartonowo - gipsowe „MORGIPS”
* W promocji:
- okna z PCV
* Œrodki ochrony roœlin

Do wydzier¿awienia:

Do sprzeda¿y:

Powierzchnia oko³o 50 m.kw. w pawilonie Merkury
(ul. Dworcowa)

- budynek sklepu wraz z dzia³k¹ o powierzchni oko³o 445 m kw. w
Lindowie.
- dzia³ka w Kuklówce, przy sklepie SH-U, gm. Radziejowice
- dzia³ka w Sku³ach , gm. ¯abia Wola
Wiadomoœæ: Mszczonów, ul.Warszawska 6/8
tel. (046) 857-13-45, 0606 389 428

Pomieszczenia w pawilonie „Hermes" w Mszczonowie:
* na II piêtrze pom. administracyjne o powierzchni:
- 30 m kw. z wod¹ bie¿¹c¹
- 12 m kw.

Sprzedam:

Powierzchnie magazynowe w Mszczonowie przy
ul. Grójeckiej 114 (ok. 300 m kw.)
Wiadomoœæ: Mszczonów, ul.Warszawska 6/8
tel.(046) 857-13-45, 0606 389 428

- Przyczepkê samochodow¹ FORSCHRITT, nieu¿ywan¹, ³adownoœæ
300 kg, cena 750 z³; tel. kom. 0606 389 428
- Ladê ch³odnicz¹: d³ugoœæ 140 cm, g³êbokoœæ 60 cm, cena 1700 z³
netto; tel. (0-46) 857-13-45, kom. 0606 389 428
- Gorczycê bia³¹, 700 kg, cena 700 z³, tel. (0-46) 857-13-45

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!
Agencja Ochrony Osób i Mienia
„ORZE£” oferuje Pañstwu swoje us³ugi.
Obecnie stosujemy ceny promocyjne.
Agencja Ochrony
Osób i Mienia

ORZE£
96-320 Mszczonów
ul. Warszawska 6/8
(0-46) 857 13 45
0-606 389 428

OFERTA
PROMOCYJNA
Szanowni Pañstwo !
Z przyjemnoœci¹ proponujemy Pañstwu jedn¹ z form
ochrony opart¹ o najnowsz¹ technologiê GSM
MONITORING.

powiatu ¿yrardowskiego i grodziskiego ju¿ od ponad 10 lat.
Walcz¹c z przestêpczoœci¹ na przedstawionym terenie
jesteœmy prekursorami w tym zakresie .
Jako Firma ciesz¹ca siê du¿ym zaufaniem w œrodowisku
wspó³pracujemy obejmuj¹c ca³odobow¹ ochron¹ wiele
instytucji, obiektów bankowych, szkó³, urzêdów, hurtowni,
sklepów, obiektów sakralnych, domów mieszkalnych i
letniskowych.

W zakresie swoich us³ug œwiadczymy równie¿:
- ochronê fizyczn¹ obiektów i imprez masowych
- konwój wartoœci pieniê¿nych i osób
- objêcie ochron¹ ca³odobowo obiektów
wyposa¿onych w lokalne systemy alarmowe
(przekazujemy Pañstwu lub wskazanym
osobom informacjê o zdarzeniach : napad,
w³amanie, zanik napiêcia itp.)

Wspó³praca Stron opiera siê na umowie cywilnoprawnej.

Zainteresowanych Pañstwa zapraszamy :
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 pawilon
„Hermes" IIp. (046)8571345, 0606389428.

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ORZE£" dzia³a na terenie

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!
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KORA u przedszkolaków

Znaczek z biedronk¹ dla nowego
honorowego przedszkolaka

Nie od dziœ wiadomo, ¿e dzieci
przepadaj¹ za zwierzêtami i ka¿dy
kontakt z nimi dostarcza im radoœci.
Proszê sobie wiêc tylko wyobraziæ, jak¹¿
frajdê mia³y mszczonowskie
prze dszk olak i pod czas spot kani a z
policyjnym psem Kor¹. Do spotkania
do sz ³o 26 li st op ad a w bu dy nk u
przedszkola. Szeœcioletni¹ suczkê
KORÊ na zajêcia do maluchów
przyprowadzili policjanci z miejscowego
komisariatu, S³awomir Zieliñski i Pawe³
Czarnecki. W trakcie spotkania
opowiadali oni o tym, na czym polega
praca psa policyjnego oraz w jaki sposób
przyucza siê go do odpowiedzialnej
s³u¿by przy boku cz³owieka. Kora przez
ca³e spotkanie zachowywa³a stoicki
spokój. Nie przeszkadza³a jej ani sala
pe³na dzieci, ani te¿ gwar, który czyni³y.
Swymi bystrymi oczami wodzi³a po
przedszkolnym t³umie i na przemian
zwraca³a g³owê na przewodnika, aby nie
przeoczyæ jego ewentualnego polecenia.
Pawe³ Czarnecki nie kry³ dumy ze swego
pupila. Zwierzê nie tylko okazale siê
prezentowa³o, ale tak¿e zachwyca³o sw¹
karnoœci¹.
Prowadz¹cy spotkanie S³awomir
Zieliñski oprócz odpowiadania na
pytania zadawa³ te¿ dzieciom zagadki
zwi¹zane z psami. Przedszkolaki œwietnie
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sobie z nimi radzi³y. Prawdopodobnie
wiele spoœród nich ma w domu swoje
futrzaki i st¹d ich doskona³a orientacja w
psi ch zwy cza jac h. Na zak oñc zen ie
spotkania dyrektor przedszkola Janina
Siwek podziêkowa³a niecodziennemu
goœciowi za przybycie wrêczaj¹c mu to co
najbardziej lubi, a wiec ..........pêtko

Kie³basê dla Kory wrêcza dyrektor
przedszkola Janina Siwek
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pachn¹cej kie³basy. KORA nie da³a siê
d³ugo prosiæ i swój prezent w mig
spa³aszowa³a. Suczka dosta³a te¿ od
przedszkolaków na pami¹tkê znaczek
z biedronk¹, na którym widnieje napis
„jestem przedszkolakiem”. W chwilê
póŸnie j rozpo czê³a s iê zdjê ciowa
sesja, podczas której dzieci pozowa³y
do zdjêæ z KOR¥ i policjantami.
S³awomir Zieliñski ¿egnaj¹c
siê z dzieæmi zapewni³ ich, ¿e ju¿
nied³ugo ponownie odwiedzi
przedszkole i nastêpnym razem
opowiadaæ bêdzie o tym jak w³aœciwie
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zachowywaæ siê na drodze oraz o tym
co zrobiæ, gdy próbuje nas zaczepiæ
obca osoba.
Takie spotkania policjantów
z dzieæmi s¹ niezmiernie potrzebne,
gd y¿ ma j¹ ni e t yl ko wa rt oœ æ
edukacyjn¹, ale tak¿e wychowawcz¹.
Ich efekty owocuj¹ przez wiele lat i
jeœli dziœ dziêki nim dzieci staj¹ siê
wobec policji ufne to w przysz³oœci w
razie potrzeby z pewnoœci¹ bêd¹
wiedzia³y do kogo zwróciæ siê z proœb¹
o pomoc.
M.L.
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Na zakoñczenie przyszed³ czas na mini sesjê
fotograficzn¹

ŒWIÊTO W LICEUM
„I iœæ bêdziemy w Polskê Szarymi
Szeregami ...”
W dniu 27 wrzeœnia bie¿¹cego
roku uczniowie i nauczyciele Liceum
Ogó lno ksz ta³ c¹c ego w Msz czo now ie
obchodzili ósm¹ rocznicê nadania szkole
imienia Szarych Szeregów i ósm¹ rocznicê
otrzymania sztandaru.
Corocznie œwiêto obchodzone jest
w rocznicê przejœcia Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego do dzia³alnoœci podziemnej pod
kryptonimem „Szare Szeregi” /27 wrzeœnia
1939r./ .
Jak przysta³o na œwiêto szko³y,
rozpoczê³o siê ono od uczestnictwa
dyrektora Bogdana Laskowskiego,
nauczycieli i uczniów w uroczystej mszy
œwiête j w Koœciele P arafia lnym po d
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wezwaniem œw. Jana Chrzciciela.
Wprowadzono sztandar liceum, a nastêpnie
odœpiewano hymn Szarych Szeregów.
Msza zosta³a odprawiona w intencji
poleg³ych w Powstaniu Warszawskim /60
rocznica/ oraz mszczonowskich licealistów
i ich pedagogów.
Mszê odpr awi³ ksi¹ dz pra³ at
Lucjan Œwiderski, proboszcz parafii œw.
Jana Chrzciciela. Podkreœli³ on szczególnie
rolê i miejsce naszej szko³y œredniej z 60 letni¹ tradycj¹ w œrodowisku lokalnym,
udzia³ nauczycieli w kszta³towaniu postaw
m³odego pokolenia oraz wzrost pozycji
miasta z tym zwi¹zany.
Nastêpnie uczniowie i
nauczyciele ze sztandarem
prz ema sze row ali uli cam i mia sta do
budynku szkolnego. Kolejnym punktem
uroczystoœci by³o œlubowanie uczniów klas
pierwszych, którzy od tej pory stali siê
pe³noprawnymi cz³onkami naszej
spo³ecznoœci szkolnej. Uczniowie klas
starszych przygotowali tak¿e program
s³owno - muzyczny oparty na twórczoœci
poetów pokolenia Kolumbów Baczyñskiego, Gajcego, Bojarskiego.
Uczniowie klas drugich
tradycyjnie wziêli udzia³ w konkursie
wiedzy o patronie. Tegoroczne laury
zwyciêstwa przypad³y klasie IIB.
Jak przysta³o na dzieñ œwi¹teczny
œwiêto szko³y by³o dniem wolnym od zajêæ
dydaktycznych.
S³owa podziêkowania kierujemy
do osób, które pomog³y w organizacji i
przeprowadzeniu uroczystoœci: Ksiêdza
pra³ata Lucjana Œwiderskiego, pani
Gra¿yny P³ywaczewskiej - dyrektora
Mszczonowskiego Oœrodka Kultury oraz
pracownikom nag³aœniaj¹cym nasz¹
uroczystoœcioœæ.
Ma³gorzata i W³odzimierz Graczyk
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GIMNAZJUM W SUS-ie
Czy zastanawiali siê Pañstwo, co to znaczy
„dobra szko³a”? Zapewne wszystkie
odpowiedzi mo¿na by sprowadziæ do
jednego stwierdzenia: dobra szko³a to
taka, w której uczniowie, rodzice i
nauczyciele wspó³pracuj¹ ze sob¹:
uczniowie zdobywaj¹ rzeteln¹ wiedzê i
wa¿ne umiejêtnoœci, maj¹ poczucie swojej
wartoœci i dziêki temu zyskuj¹ pewnoœæ
siebie, rodzice uczestnicz¹ w ¿yciu szko³y i
wspieraj¹ jej dzia³ania, a nauczyciele pracuj¹
na d t ym , a by co ra z l ep ie j u cz yæ i
wychowywaæ. Chcemy, aby nasze
Gimnazjum by³o coraz lepsze, dlatego
decyzj¹ Rady Pedagogicznej w listopadzie
przyst¹piliœmy do SUS -u.
Program SUS (Szko³a Ucz¹ca Siê)
to powsta³y w 1999r. szkolny syst em
zapewniania jakoœci wprowadzany na
podstawie procedur i materia³ów
przygotowanych przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej we wspó³pracy z Polsko Amerykañsk¹ Fundacj¹ Wolnoœci. Do
Programu przyst¹pi³o ju¿ ponad 300 szkó³,
które tworz¹ ogólnopolski Klub „Szkó³
ucz¹cych siê”. Podstaw¹ ich dzia³ania jest
wspó³praca w zespo³ach nauczycielskich,
okreœlanie celów edukacyjnych i
wychowawczych w sposób pozwalaj¹cy na
kontrolê stopnia ich realizacji, rzetelne
monitorowanie efektów swojej pracy,
refleksja nad stosowan¹ praktyk¹
dydaktyczn¹, wychowawcz¹ i
organizacyjn¹, tworzenie spo³ecznoœci
szkolnej opartej na wspó³pracy uczniów,
rodziców i nauczycieli oraz wymiana
doœwiadczeñ szkó³ nale¿¹cych do Klubu i
otwarta dyskusja o napotkanych
problemach. Takie okreœlenie regu³ wynika z
przekonania, ¿e zmiana szko³y musi
dokonaæ siê nie na zewn¹trz, ale
wewnêtrznie w codziennej praktyce.
Jak zapewniamy jakoœæ?
Zaczynamy od przyjrzenia siê wszystkim
obszarom pracy naszej szko³y i tworzymy
raport. Nastêpnie dyskutujemy i ustalamy
cele, uwzglêdniaj¹c wyniki raportu,
standardy zewnêtrzne, nasz¹ wizjê i strategiê
szko³y. Opracowujemy dla wybranych
celów wskaŸniki i kryteria sukcesu naszej
pracy, a tak¿e przygotowujemy narzêdzia
monitorowania - planujemy ankiety,
obserwacje, analizy dokumentów.
Powo³ujemy zespo³y zadaniowe zajmuj¹ce
siê poszczególnymi celami, realizujemy
zadania. Korzystaj¹c z narzêdzi
pozwalaj¹cych sprawdziæ stan pocz¹tkowy,
œledzimy zmiany i okreœlamy, co jeszcze
mo¿na poprawiæ, a w jakim obszarze podj¹æ
inne dzia³ania. Prezentujemy w³asn¹ pracê zapraszamy nauczycieli i dyrektorów z
innych szkó³, rozmawiamy o problemach i

wyzwaniach. Otrzymujemy tytu³ „Szko³y
ucz¹cej siê” i certyfikat jakoœci. Spotykamy
siê w Klubie SUS - uczestniczymy w
szkoleniach, wymieniamy doœwiadczenia,
inspirujemy siê wzajemnie, korzystamy z
przyk³adów i pomys³ów z innych krajów.
Jak to dzia³a krok po kroku?
Najpierw dokonujemy samooceny pracy
sz ko ³y . Na st êp ni e pr ez en tu je my i
analizujemy raport, a jeœli podejmiemy
decyzjê o kontynuacji prac w Programie
SUS - wprowadzamy procedury szko³y
ucz¹cej siê.
Weszliœmy w pierwsz¹ fazê dzia³añ
i rozpoczynamy „ogl¹danie” naszej szko³y z
perspektywy uczniów, rodziców i
nauczycieli. Oceniamy pracê szko³y w
czterech dzia³ach i dwunastu obszarach:

MAPA JAKOŒCI SZKO£Y
I

EFEKTY KSZTA£CENIA I
WYCHOWANIA

Wyniki nauczania
Wyniki egzaminów, wyniki na zakoñczenie
semestru i roku, olimpiady i konkursy,
projekty, wiedza i umiejêtnoœci
niesprawdzane systemowo
Rozwój osobisty i spo³eczny
Postawy wobec innych, postawy wobec
siebie, przestrzeganie norm wspó³¿ycia,
postawy obywatelskie i patriotyczne,
planowanie przez uczniów przysz³oœci
Losy absolwentów
Dalsze kszta³cenie, kariera zawodowa,
osi¹gniêcia ¿yciowe
II

NAUCZANIE I UCZENIE SIÊ

Proces nauczania i uczenie siê
Programy nauczania, metody nauczania,
sposoby oceniania, udzielanie informacji
zwrotnej, sposoby motywowania uczniów,
kszta³cenie umiejêtnoœci
Pomoc w pokonywaniu trudnoœci
Indywidualizacja nauczania,
wyrównywanie szans, rozwijanie pasji
uczniów, wspieranie uczniów zdolnych
Wykorzystanie czasu
Frekwencja, wykorzystanie czasu lekcji,
praca uczniów w domu, organizacja procesu
kszta³cenia
III

SZKO£A JAKO INSTYTUCJA

Szko³a jako miejsce nauki
Organizacja nauczania, kompetencje
nauczycieli, atmosfera sprzyjaj¹ca
intelektualnemu rozwojowi uczniów, zajêcia
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pozalekcyjne, wyposa¿enie, materia³y i baza
lokalowa
Szko³a jako miejsce pracy
Doskonalenie nauczycieli, etos zawodowy,
relacje i wspó³praca miêdzy nauczycielami,
planowanie i zarz¹dzanie, monitorowanie i
doskonalenie jakoœci pracy, struktura
organizacyjna, polityka kadrowa, awans
zawodowy, baza materialna i finanse szko³y
Szko³a jako œrodowisko spo³eczne
Relacje nauczyciele - uczniowie - rodzice,
klimat szko³y, dzia³ania wychowawcze i
samorz¹dnoœæ, bezpieczeñstwo, opieka
zdrowotna
IV

SZKO£A A ŒRODOWISKO
ZEWNÊTRZNE

S z k o ³ a
a
d o m
Udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y,
rozpoznawanie oczekiwañ edukacyjnych
Szko³a a spo³ecznoœæ lokalna
Udzia³ w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej,
kszta³towanie pozytywnego wizerunku
szko³y, upowszechnianie osi¹gniêæ
S z k o ³ a i œ w i a t p r a c y
Wspó³praca z zak³adami pracy,
wykorzystanie nowych technologii,
pozyskiwanie sojuszników wspieraj¹cych
dzia³ania edukacyjne

Co nas czeka w najbli¿szym
czasie? Oto harmonogram
dzia³añ:
26 listopada 2004 - FORUM
DYSKUSYJNE z udzia³em uczniów,
rodziców i nauczycieli, w czasie którego
wszyscy zapoznaj¹ siê z Programem SUS i
jego celami. Trzy zainteresowane grupy
analizuj¹ mapy szko³y i ustalaj¹ stanowisko
oraz argumentacjê
29 listopada 2004 - nauczyciele wype³niaj¹
ankietê „Gimnazjum, w którym jestem
nauczycielem”
7 grudnia 2004 - œródsemestralne zebranie z
rodzicami, wszyscy rodzice wype³niaj¹
ankietê „Gimnazjum mojego dziecka”
8 grudnia 2004 - wyjazd grupy diagnostów z
naszego Gimnazjum do Gimnazjum w
Niewiadowie, gdzie przeprowadzamy
ankiety wœród uczniów, a tak¿e rozmowy z
Rad¹ Samorz¹du Uczniowskiego, Rad¹
Rodziców i Dyrektorem, na podstawie
których wype³niamy kwestionariusze i
arkusze diagnostyczne. Te materia³y pos³u¿¹
nam do napisania raportu o Gimnazjum w
Niewiadowie
9 grudnia 2004 - przyjazd diagnostów ze
Szko³y Podstawowej w Niewiadowie,
którzy przeprowadzaj¹ wywiady z Rad¹
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Samorz¹du Uczniowskiego, Rad¹
Rodziców i Dyrektorem oraz ankiety wœród
uczniów „Moje Gimnazjum”. Na podstawie
tych materia³ów nasz „krytyczny partner”
tworzy raport o naszym Gimnazjum
23 grudnia 2004 - termin przes³ania do
Centrum Edukacji Obywatelskiej w formie
elektronicznej wszystkich ankiet
przeprowadzonych u „krytycznego
partnera”
15 - 16 stycznia 2005 - szkolenie dotycz¹ce
tworzenia raportu
Raport przedstawia ogólny obraz

Pasowanie na
przedszkolaka
1 grudnia w Miejskim
Przedszkolu wychowawczynie grupy
“Krasnali” zorganizowa³y po raz pierwszy
uroczystoœæ, maj¹c¹ na celu podkreœlenie
znaczenia osi¹gniêcia przez dzieci
trzyletnie swego rodzaju dojrza³oœci.
Najwa¿niejszymi osobami
bior¹cymi udzia³ w uroczystoœci, oprócz
maluchów, byli zaproszeni rodzice. Nie
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szko³y oraz wskazuje na jej mocne strony i
problemy. Informacja o mocnych stronach
ma pomóc budowaæ si³ê szko³y i wzmacniaæ
je j na uc zy ci el i; li st a pr ob le mó w wskazywaæ na sprawy, którymi w szkole
warto siê zaj¹æ. Stworzony raport powinien
byæ narzêdziem poprawy pracy szko³y, a nie
jej „oc en¹ ”. Bêd zie zap rez ent owa ny
p u b l ic z n i e i d o s tê p n y dl a k a ¿d e j
zainteresowanej osoby.

Emilia Gancarczyk
rzecznik Gimnazjum
im. J.A. Maklakiewicza
w Mszczonowie

zabrak³o równie¿ innych cz³onków rodziny:
babæ, dziadków, cioæ i wujków.
Ceremoniê pasowania poprzedzi³y
wystêpy “Krasnali”, które ubrane w
specjalnie przygotowane na tê okazjê
czapeczki zaprezentowa³y umiejêtnoœci
recytatorskie, wokalne i taneczne.
Na zakoñczenie czêœci artystycznej dzieci z
uniesion¹ praw¹ r¹czk¹ wypowiedzia³y tekst
œlubowania, który brzmia³ nastêpuj¹co:
“My maluchy przyrzekamy:
* Byæ od dziœ przedszkolakami
* Nie grymasiæ i nie szlochaæ
* Zawsze swoje panie kochaæ
* Grzecznie bawiæ siê i fikaæ
* W mig zajadaæ z talerzyka
* Nauczymy siê dziêkowaæ
* I porz¹dnie siê zachowaæ
* Od dziœ zawsze byæ zuchami i dobrymi
kolegami.”
Po z³o¿eniu przyrzeczenia ka¿de
dziecko w towarzystwie rodzica,
przechodzi³o przez ukwiecon¹ bramkê
symbolizuj¹c¹ wejœcie do przedszkola, po
czym by³o pasowane wielkim o³ówkiem
przez wychowawczyniê Ewê Kowalczykê
na przedszkolaka.
Po pasowaniu ka¿dy przedszkolak otrzyma³
z r¹k drugiej wychowawczyni Iwony
Go³yñskiej “Dyplom przedszkolaka” i
dyrektor Ewy Sitek odznakê z wizerunkiem
krasnala “Jestem przedszkolakiem”.
Uroczystoœæ “Pasowania na
przedszkolaka” zakoñczy³a siê udzia³em
wszystkich obecnych goœci we wspólnych
zabawach. Najbardziej podoba³a siê zabawa
w “Ulejankê”, gdzie dzieci z rodzicami po
œrodku ogromnego ko³a wykonywali ruchy
ilustruj¹ce treœæ tej piosenki.
Uroczystoœæ ta nie tylko
pozytywnie wp³ynê³a na adaptacjê
najm³odszych dzieci w przedszkolu, ale - co
równie wa¿ne - przybli¿y³a rodziców do
przedszkola i uzupe³ni³a wiedzê o zasadach
pracy placówki, zakresie œwiadczonych
us³ug.
Redagowa³a
Ewa Kowalczyk
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POPIERSIE PATRONA
W dniach od 6 do 23 grudnia
2004r. na terenie Mszczonowa zostanie
przeprowadzona zbiórka pieniêdzy
przeznaczonych na wykonanie popiersia
patrona Gimnazjum - wybitnego
kompozytora i mszczonowianina Jana
Adama Maklakiewicza.
Mszczonowskie Gimnazjum jest
jedyn¹ szko³¹ w Polsce nosz¹c¹ imiê Jana
Adama, co pragnie podkreœliæ szkolna
spo³ecznoœæ. Powsta³ komitet organizacyjny
prowadzonej akcji, w sk³ad którego wchodz¹
rodzice: p. Janina Koperska i p. Agnieszka
Czarnecka oraz nauczyciele: p. Barbara
Gryglewska i p. Janina WoŸniak. W
wyznaczonych dniach uczniowie pod opiek¹
doros³ych zbieraj¹ pieni¹dze do puszek
kwestarskich. Do okolicznych firm wys³ano
równie¿ specjalne listy z proœb¹ o wsparcie
przedsiêwziêcia. Organizatorzy szacuj¹, ¿e
ca³kowity koszt wykonania popiersia patrona
wyniesie ok. 15 tys. z³. Model gipsowy i
woskowy do odlewu z br¹zu wykona student
wydzia³u rzeŸby z Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie. Za umo¿liwienie rozpoczêcia
prac na ASP Gimnazjum serdecznie dziêkuje
dziekanowi p. Wies³awowi Procykowi.
Liczymy na wsparcie finansowe
mieszkañców Mszczonowa.
Emilia Gancarczyk
rzecznik Gimnazjum w Mszczonowie

Zostañ
PRZYJACIELEM
SZKO£Y!!!
Zachêcamy wszystkich, którzy
czuj¹ siê na si³ach, aby wsparli
finansowo Fundusz Rady Rodziców.
Mamy pomys³y na to, aby nasze
dzieci czu³y siê lepiej w szkole, chêtniej
w niej przebywa³y, mia³y wiêcej
atrakcji oraz jeszcze wiêksz¹
motywacjê do zg³êbiania wiedzy.
Dokonujcie wp³at powy¿ej
wyznaczonej na ten rok sk³adki
obowi¹zkowej. Mo¿ecie to zrobiæ na
konto bankowe a rodzice uczniów Szko³y
Podstawowej tak¿e poprzez Skarbnika w
Waszej klasie.
Ka¿da wp³acona kwota powy¿ej 100 z³
bêdzie zauwa¿ona i nagrodzona
nadaniem tytu³u „Przyjaciela Szko³y”.

Nowa Rada Rodziców
Dane do przelewu:
Szko³a Podstawowa im. 25 Pu³ku
Artylerii Pancernej
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 27
Nr konta: Bank Spó³dzielczy w
Mszczonowie

74 93020004 0011 0275 2000 0010
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Wieœci ze Szko³y Podstawowej
w Mszczonowie
Tak w ubieg³ym, jak i bie¿¹cym
roku szkolnym, uczniowie Publicznej Szko³y
Podstawowej w Mszczonowie wziêli czynny
udz ia³ w og óln opo lsk iej akc ji “ Gór a
Grosza”.
Ak cj ê n a t er en ie Po ls ki or ga ni zu je
Towarzystwo “Nasz Dom”, a patronat obj¹³
Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Na terenie naszej szko³y zbiórkê pieniêdzy
prowadzili przedstawiciele samorz¹du
uczniowskiego. Po tygodniu prowadzenia
akcji, w sobotê, 6 listopada przedstawiciele
samorz¹du uczniowskiego wraz z
opiekunem dokonali obliczenia zbiórki.
Zebrano 456,78 z³, co znaczy, ¿e na jednego
ucznia wypada po 0,68 z³.
Spakowane pieni¹dze zosta³y wys³ane do
siedziby Towarzystwa “Nasz Dom” do
ponownego przeliczenia.
Transport pieniêdzy mo¿liwy jest dziêki
firmie kurierskiej DHL, która od lat pomaga
akcji “Góra Grosza”.
Dnia 20 listopada na hali sportowej
OSiR w Mszczonowie zosta³ zorganizowany
prze z KS “Msz czon owia nka” Halo wy
Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców rocznik
1995/96 o Puchar Prezesa KS
“Mszczonowianka”.
W turnieju wziê³o udzia³ 5 dru¿yn
reprezentuj¹cych szko³y podstawowe: w
Mszczonowie, Piekarach, Radziejowicach,
Bobrowcach i Wrêczy.
Reprezentacja ze Mszczonowa zajê³a trzecie
miejsce i otrzyma³a pami¹tkowy puchar,
dyplom oraz pi³kê dla szko³y.
S³odyc ze dla w szystk ich zaw odnikó w
ufundowa³ w³aœciciel supersamu “Karol”, za
co serdecznie dziêkujemy.
W dniu 25 listopada w naszej
szkole odby³a siê dyskoteka andrzejkowa.
Uczniowie t³umnie zjawili siê na d³ugo przed
rozpoczêciem dyskoteki. Sytuacjê t³umaczy
fakt, ¿e by³a to w tym roku szkolnym
pierwsza dyskoteka, a co za tym idzie, chêæ
do zabawy by³a ogromna. Dyskotekê
and rze jko w¹ zor gan izo wal i ucz nio wie
dzia³aj¹cy w samorz¹dzie uczniowskim.
Jak na andrzejkow¹ dyskotekê przysta³o, nie
oby³o siê bez wró¿ek i wró¿b. Mo¿na
pr zy pu sz cz aæ , ¿ e p o t ak ie j z ab aw ie
uczniowie nie mog¹ doczekaæ siê nastêpnej
dyskoteki.
Wró¿enie z kart, lanie wosku,
wyœcigi butów odby³y siê w wielu klasach.
Wszyscy byli zainteresowani swoj¹
przysz³oœci¹, choæ to tylko wró¿by i
przepowiednie. By³o jednak wiele œmiechu i
zabawy.
6 grudnia w naszej szkole pojawi³
siê Miko³aj. Wszyscy uczniowie zostali
obdarow ani symboli cznymi cukierk ami.

Rolê Miko³aja pe³ni³ przedstawiciel
samorz¹du uczniowskiego.
Uczniowie klas I-III wziêli udzia³
w konkursie plastycznym na najpiêkniejsze
anio³ki œwi¹teczne. Konkurs w naszej szkole
przeprowadzi³a p.Ewa Skoneczna.
Wszystkie prace by³y piêknie wykonane,
tote¿ wybór by³ bardzo trudny.
Z ka¿dej klasy zosta³ wybrany
naj³adniejszy anio³ek.
Z klas:
I a - ucznia Wiktora Naleja
I b - uczennicy Aleksandry Karasiewicz
II a - uczennicy Doroty Kociszewskiej
II c - uczennicy Eweliny Pawlak
II d - uczennicy Anny Stelmasiak
III a - uczennicy Moniki Jêdral
III b - uczennicy Karoliny Górbskiej
III c - uczennicy Gabrieli Czarneckiej
Czworo dzieci z tej grupy zajê³o czo³owe
miejsca za szczególnie estetyczne
wykonanie prac.
S¹ to:
I miejsce - Anna Stelmasiak - kl IId
II miejsce - Dorota Kociszewska - kl IIa
II miejsce - Karolina Górbska - kl IIIb
III miejsce - Gabrysia Czarnecka - kl IIIc
Dod atk owo wyr ó¿n ion o pra cê
Bartosza Burcherta z klasy Ia.
W Ms zc zo no ws ki m Oœ ro dk u
Kultury odby³ siê Przegl¹d Artystyczny
Szkó³ w kategorii œpiew. W grupie klas IV-VI
dwie nasz e ucze nnic e zajê ³y czo³ owe
miejsca.
I miejsce zajê³a Klaudia Micha³owska
œpiewaj¹c “Piosenkê dla przyjaciela”
III miejsce wyœpiewa³a sobie Martyna
Zab³ocka piosenk¹ Anny Marii Jopek “Ale
jestem”.
W kategorii klas I-III: II miejsce zaj¹³ zespó³
“Kikkedibom”.
Jury przyzna³o wyró¿nienie Agacie Baumel uczennicy klasy Va.
Klaudia Micha³owska podczas
Powiatowego Przegl¹du Piosenki Dzieciêcej
w ¯yra rdow ie otrz yma³ a wyró ¿nie nie.
Zaœpiewa³a podczas wystêpu “Piosenkê dla
przyjaciela” i “Ty i ja - serca dwa”.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
P a n i M a ³ g o r z a t a Wo Ÿ n i a k
przeprowadzi³a w naszej szkole Konkurs
Informatyczny Minilogia. Do etapu
rejonowego zakwalifikowa³a siê uczennica
klasy VIc - Aleksandra WoŸniak.
Rada Rodz iców przy Szko le
Podst awowe j w Mszcz onowi e og³os i³a
konkurs dla wszystkich klas pod has³em:
“Zbieraj¹c puszki chronisz œrodowisko,
pomagasz kolegom i samemu sobie”.
Konkurs przewidziany jest do 31.05.2005
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W i e r s z a u t o r s t w a We r o n i k i
Wierzbickiej, uczennicy klasy VI D:
Ju¿ pierwsza gwiazdka
na niebie lœni,
i g³os kolêdy wszêdzie brzmi.
Œwiêta id¹!
Prezentami siê obdarowujemy,
Op³atkiem siê dzielimy,
Nie ma w mym ¿yciu piêkniejszej chwili.
Œwiêta id¹!
Przed posi³kiem Ewangeliê czytamy,
a potem do jedzenia siê zabieramy!
Œwiêta id¹!
Œnieg pada i pada,
nie ma umiaru,
a my ulepimy ba³wana
wielkiego rozmiaru!
Œwiêta id¹!
Potem Sylwester, zabawa huczna i
weso³a!
Ale na razie szko³a!
Œwiêta id¹!

roku, a dla klasy, która wyka¿e najwiêksze
zaanga¿owanie i zbierze najwiêksz¹ iloœæ
puszek, przewidziane s¹ ciekawe nagrody niespodzianki.
Koordynatorem akcji zbierania puszek w
naszej szkole jest pani Katarzyna £apiñska.
Gor¹co zachêcamy wszystkich
uczniów do wziêcia czynnego udzia³u w
akcji.
Koniec roku to nie tylko czas
oczekiwania na œwiêta, prezenty, ale równie¿
czas refleksji, podsumowania ca³ego roku.
Korzystaj¹c z tej okazji
chcielibyœmy w imieniu Dyrekcji Szko³y,
Rady Rodziców oraz wszystkich uczniów
podziêkowaæ tym wszystkim, którzy nam
przez ca³y rok pomagali.
Jednoczeœnie do wszystkich
kierujemy s³owa:
“Œwieczki skrz¹ siê sypi¹c z³oto w kr¹g
W choince do domu wszed³ las
To czas kolêd œpiewania
w krêgu bliskich r¹k
To czas ¿yczeñ sk³adania
To czas Weso³ych Œwi¹t:
Gwiazdki najjaœniejszej,
choinki najpiêkniejszej,
prezentów wymarzonych
Œwi¹t mile spêdzonych,
Karnawa³u szalonego,
roku bardzo udanego!
¿yczy Dyrekcja Szko³y, Rada Pedagogiczna i
wszyscy uczniowie
Barbara Majchrzak
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„Uœmiech Dziecka”
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
Dzieci Niepe³nosprawnych
Jeœli chcesz aby Twoje niepe³nosprawne dziecko znalaz³o
siê pod opiek¹ specjalistów, sam potrzebujesz wsparcia,
informacji...
Zg³oœ siê szybko do nas!
Œwietlica terapeutyczna
96-320 Mszczonów
ul. Warszawska 27
Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek godz. 14:00 - 16:00
Dzieci znajduj¹ siê pod fachow¹, specjalistyczn¹ opiek¹
logopedy, pedagoga, rehabilitanta.
Rehabilitacja w œwietlicy odbywa siê w pi¹tki od 14:00 do
16:00.
Odbywaj¹ siê równie¿ zajêcia kulinarne.
Chcemy jako Stowarzyszenie pomóc chorym dzieciom,
stworzyæ im wspania³e warunki do rozwoju, do
funkcjonowania w spo³eczeñstwie. Czêsto organizujemy
wycieczki, imprezy okolicznoœciowe, lecz z pieni¹¿ków, z
których siê utrzymujemy i prowadzimy nasz¹ dzia³alnoœæ,
nie jest to ³atwe.
Prosimy wiêc o wsparcie finansowe ludzi dobrej woli oraz
dziêkujemy wszystkim, którzy do tej pory przyczynili siê
do lepszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia.
Podajemy nasze nowe konto:
Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej POB w
Mszczonowie
209291 0001 0041 3914 2000 0010
Za ka¿d¹ okazan¹ pomoc serdecznie dziêkujemy.
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Prosimy o kontakt.
Bo¿ena Majewska
Stowarzyszenie „Uœmiech Dziecka”
tel. 046 - 857 - 18 - 41
lub tel. komórkowy: 0 506 316 955
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Lêkotwórcza rola rodziny
Nieko rzyst ny u k³ad stosu nków
rodzinnych jest czêsto przyczyn¹
niepowodzeñ dzieci w nauce. Dzieci z rodzin
rozbitych przejawiaj¹ mniejsz¹ motywacjê
do nauki ni¿ dzieci z rodzin pe³nych.
Wyk³adnikiem oddzia³ywania
œrodowiska rodzinnego na dzieci jest w
pewnym stopniu ich zachowanie w szkole i
poza szko³¹. Dezorganizacja rodziny jako
œrodowiska wychowawczego przyczynia siê
do powstania wielu negatywnych zjawisk w
zachowaniu siê dzieci w szkole. Stwierdza
siê u tych dzieci wystêpowanie niechêci do
nauki, przeszkadzanie na lekcji, k³amstwa,
agresjê. Wszystkie te zjawiska zachowania
siê w szkole dzieci z rozbitych rodzin
powoduj¹ lêki szkolne.
Funkcjonowanie dziecka w szkole
wyznacza tak¿e pozycja, jak¹ zajmuje w
klasie. Decyduje ona w du¿ym stopniu o
samopoczuciu dziecka w szkole. Pozycja
dzi eci w gru pie uwa run kow ana jes t
zespo³em ró¿nych czynników, jak na
przyk³ad wynikami w nauce.
Czêsto lêki szkolne wystêpuj¹ce w
wieku szkolnym s¹ poœrednio wywo³ywane,
na ogó³ ju¿ we wczeœniejszym okresie,
poprzez okreœlone postawy wychowawcze
rodziców np.: zbyt surowych, niedostêpnych
lub za bardzo kochaj¹cych, lecz w obydwu
przyp adkac h ustaw iaj¹c ych poprz eczkê
swych wymagañ. Poprzez takie
postêpowanie rodzice zamykaj¹ zachowanie
swych dzieci w bardzo ciasne ramki. W
wyniku tego postêpowania rodzi siê w
dziecku poczucie ni¿szoœci i redukuje ono do
minimum poczucie w³asnej wartoœci.
W okresie dojrzewania zdarza siê
jednak , ¿e w pr ocesie oceny w ³asnej
osobowoœci, dorastaj¹ce dziecko wyprze siê
modelu identyfikacyjnego wieku
dzieciêcego. Taka „rewolucja
identyfikacyjna” jest na pewno
spowodowana problemami w stosunkach
rodzice-dziecko.
¯ycie w rodzinie, w której oboje
rodzice pracuj¹ poza domem mo¿e byæ
bardziej stresuj¹ce dla dziecka. Podobnie jak
dorastanie w rodzinie, w której jest tylko
jeden rodzic, a matka b¹dŸ ojciec musz¹
pracowaæ, aby utrzymaæ dom. Rodzice
samotnie wychowuj¹cy dzieci zwykle nie
maj¹ wyboru czy podj¹æ pracê dla zdobycia
œrodków utrzymania.
W takich w³aœnie przypadkach dzieci
same zostaj¹ w domu i prze¿ywaj¹ lêki z
powodu:
! ogólnej presji czasu - braku zarówno

!
!
!
!

!
!

„jakoœciowego” jak i „iloœciowego”
c za su ,
d³ugich godzin spêdzonych w
przedszkolu czy samotnie z kluczem na
szyi,
czêstych zmian opiekunów,
rozproszonych, zmêczonych, maj¹cych
poczucie winy rodziców,
braku mo¿liwoœci rodziców do
zwolnienia siê z pracy, aby pe³niæ
funkcjê w szkole czy przyjœæ na imprezy
sportowe,
chodzenie do szko³y pomimo choroby
w stan ie prze jœci owym , poni ewa¿
rodzice nie mog¹ wzi¹æ zwolnienia,
braku przewidywanej opieki podczas
œwi¹tecznych przerw w nauce.

Jedn¹ z g³ównych przyczyn stresu u
dzieci jest rywalizacja miêdzy rodzeñstwem.
Jeœli dzieci s¹ w podobnym wieku tocz¹
niekoñcz¹ce siê walki o zabawki, jedzenie,
TV, miejsce w szafie.
Tarcia pomiêdzy rodzeñstwem s¹
powszechne i w pewnym sensie
nieuniknione. Dzikie k³ótnie i walki s¹
stresuj¹ce zarówno dla dzieci jak i dla reszty
rodziny. Rywalizacja wyzwala niechêæ i
gn ie w. Wa lk i, ws pó ³z aw od ni ct wo ,
popychanie siê, wrzask i d¹sy przyczyniaj¹
siê do wytworzenia stresuj¹cej atmosfery w
rodzinie. Zachowania te mog¹ zostaæ
przeniesione w wiek doros³y.
Separacja i rozwód s¹ jednymi z
najbardziej stresuj¹cych doœwiadczeñ w
¿yciu dziecka. Dla wielu dzieci rozwód
rodziców oznacza koniec dotychczasowego
¿ycia. Nawet jeœli rodzina jest bardzo
skonfliktowana, dzieci rzadko chc¹ rozwodu
rodziców. Powoduj¹ u nich wiele stresów:
! staj¹ siê ofiarami walki rodziców o
prawo opieki nad nimi,
! wiele doœwiadcza znacznego
pogorszenia standardu ¿ycia,
! niektóre ¿yj¹ w atmosferze goryczy i
wrogoœci,
! wiele dzieci traci korzenie - musz¹ siê
prz epr owa dzi æ, zmi eni æ szk o³ê i
przyjació³,
! trac¹ regularny kontakt z rodzicami,
! s¹ tak¿e zaniedbani, bowiem ich
rozwodz¹cy siê rodzice s¹
z e s t r e s o w a n i ,
wiele dzieci czuje wewnêtrzne
rozdarcie z powodu mi³oœci do obojga
rodziców.
Zw yk le ch ³o pc y ba rd zi ej ni ¿
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dziewczynki prze¿ywaj¹ stres zwi¹zany z
rozwodem rodziców; przewa¿nie w fazie
pocz¹tkowej. Dzieje siê tak dlatego, ¿e to
ojcowie przewa¿nie opuszczaj¹ dom
pozbawiaj¹c synów sta³ego wzoru
mêskiego.
Lêki prze¿ywaj¹ czêsto dzieci z
rodzin alkoholików. Czêsto dzieci te s¹
ofiarami kar cielesnych. Tak wiêc
negatywn¹ rolê ojca uwa¿a siê w genezie
nerwic dzieciêcych za rolê ustêpuj¹c¹ co do
stopnia wp³ywowi osobowoœci matki.
Innym problemem, gdzie rodzice s¹
ogniwem powstania lêku u dzieci i
m³odzie¿y, to aspiracje edukacyjne.
Okres ukoñczenia szko³y
podstawowej, obecnie gimnazjum, jest dla
dziecka niezwykle wa¿ny. Podejmuje wtedy
istotne dla dalszego ¿ycia decyzje dotycz¹ce
wyboru zawodu i szko³y. Czêsto rodzice
sami decyduj¹ za dziecko. Nie zwa¿aj¹ na
mo¿liwoœci dziecka i jego zdanie.
Wa¿niejsze w tym momencie dla takich
rodziców s¹ aspiracje, które póŸniej mog¹
mieæ niekorzystny wp³yw na rozwój
dziecka.
W tym podrozdziale przedstawi³am
wiele czynników, które wed³ug mnie s¹
chyba najbardziej spotykane w ¿yciu
codziennym. Rodzice odgrywaj¹ wed³ug
mnie du¿¹ rolê w rozwoju gniewu, lêków,
stresów u dzieci. Jednak s¹ wskazówki, aby
nie doprowadziæ do lêków u dzieci. Takich
dziesiêæ przykazañ bezstresowego
rodzicielstwa stworzy³a dr Archibald Hart, z
których powinni skorzystaæ rodzice. S¹ to:
! Nie walcz w bitwach, które nie s¹
konieczne.
! Rozmawiaj o wszystkich konfliktach.
! Nigdy nie krytykuj swojego dziecka.
! Udzielaj uczciwych opinii.
! Daj dziecku du¿o miejsca na rozwój.
! Miej kogoœ z kim móg³byœ
porozmawiaæ.
! Szczodrze obdarzaj innych mi³oœci¹.
! Hojnie udzielaj przebaczenia.
! Szczodrze afirmuj swoje dziecko.
! Udzielaj duchowego przewodnictwa
twemu dziecku.
Rodzice mog¹ powodowaæ wiele
niepotrzebnych stresów u dzieci. „Ton”, jaki
rodzice nadaj¹ w domu, ich nieobecnoœæ w
domu, faworyzowanie, irracjonalne
oczekiwania, rozwód i ponowne
ma³¿eñstwo s¹ najbardziej stresuj¹ce.
Jednak nawet w takich bardzo stresowych
sytuacjach zainteresowanie dobrem dzieci
mo¿e zapobiec lub usun¹æ wiele stresów szczególnie d³ugofalowych konsekwencji
stresów okresu dzieciñstwa.
Marzena Fabiszewska
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OG£OSZENIE
KOMISARIATU POLICJI W MSZCZONOWIE
Zosta³ uruchomiony TELEFON

ZAUFANIA

(0) 605 722 784
Prosimy na ten numer telefonu przekazywaæ wszelkiego rodzaju informacje
dotycz¹ce zagro¿eñ miejscu Pañstwa zamieszkania, jak równie¿ wszelkiego
rodzaju informacje mog¹ce byæ pomocne w identyfikacji sprawców przestêpstw i
wykroczeñ. Poprzez okazan¹ policji w ten sposób pomoc przyczyni¹ siê Pañstwo
do poprawy bezpieczeñstwa w rejonie swojego zamieszkania. Zapewniamy, ¿e
informacje nagrane na pocztê g³osow¹ tego telefonu bêd¹ w pe³ni anonimowe.
Dziêkujemy za pomoc

INFORMACJA
Decyzj¹ Rady Miejskiej Mszczonowa oraz Burmistrza Miasta zosta³y
zakupione flagi narodowe, które bêd¹ sukcesywnie rozdawane w³aœcicielom
posesji znajduj¹cych siê na terenie Mszczonowa. Flagi te bêd¹ przekazywane
mieszkañcom nieodp³atnie.

W³adze miejskie zwracaj¹ siê z apelem do wszystkich
osób, którym zostan¹ przekazane flagi o ich wywieszanie
w okresie œwi¹t narodowych.
Wywieszanie barw narodowych z okazji wa¿nych dla naszego kraju rocznic i istotnych
bie¿¹cych wydarzeñ to przejaw patriotyzmu. O zachowanie narodowej tradycji
powinniœmy w sposób szczególnie dbaæ w³aœnie teraz w okresie integrowania siê
Polski z pozosta³ymi pañstwami nale¿¹cymi do Unii Europejskiej. Dajmy wyraz
naszego uznania dla tego co polskie, dla dokonañ przodków, oka¿my szacunek naszej
historii. Wywieszenie flagi nie jest rzecz¹ trudn¹, nie wymaga wyrzeczeñ, a
jednoczeœnie jest widoczn¹ oznak¹ tego, i¿ pojêcie ojczyzny nie jest nam obce i
przyk³adamy do niego nale¿yt¹ wagê.
Burmistrz Miasta
Józef Grzegorz Kurek

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
£ukasz Koperski

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 mog¹
byæ zwolnione lokalne organizacje i
instytucje w zale¿noœci od treœci i
objêtoœci materia³ów przekazanych
redakcji
- reklam i og³oszeñ nie zamieszczamy na
pierwszej i ostatniej stronie.

!!!!! 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.

Mszczonowski Oœrodek Kultury informuje, ¿e zosta³
zmieniony regulamin XIII Spotkañ Artystycznych Szkó³.
Poszczególne konkursy bêd¹ siê odbywa³y w roku szkolnym 2004/ 2005 .
Kolejny etap Turnieju estradowego to:
Turniej Tañca - 12 maja 2005r.
Natomiast Turniej Teatralny bêdzie kwalifikacj¹ do Powiatowych Miniatur
Teatralnych - termin eliminacji 17 marca 2005r.
XXV Ma³y Konkurs Recytatorski - 21 kwietnia 2005r.
Konkurs Piosenki odbêdzie siê w tymczasowym, niewielkim pomieszczeniu
Mszczonowskiego Oœrodka Kultury przy Pl. Pi³sudskiego 1

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc
Micha³kowi proszeni s¹ o wp³aty na
konto:

INFORMACJA:

Fundacja na Rzecz Ratowania ¯ycia

Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny

Bank PEKAO S.A. I Oddzia³ w ¯yrardowie

0-800-45-69-07

10801499-711267-27005-801000-111

w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospodarki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z so³ectw

has³o: MICHA£ BIERNAT

P£ASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
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.
DRUK: Drukarnia “Al-Pi”, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Opypy 1a, (0-22) 734-41-75...76, fax: 7344177
www.al-pi.pl
e-mail: alpi@neostrada.pl, poczta@al-pi.pl, alpisc@poczta.onet.pl
Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

