
„Stary - nowy” prezes PGM

Od dłuższego czasu Spółka Przedsiębiorstwa Gospodarki Miesz-
kaniowej szukała nowego prezesa, po tym jak swoją rezygnację 
z tej funkcji złożył Robert Rybicki. 
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Z wyścigów na fotel wiceprezesa

W dobie dynamicznego rozwoju firmy EMKA S.A przyszedł czas 
na wprowadzenie Gosi Rdest na stanowisko wiceprezesa. Nowa 
wiceprezes ma być symbolem nowego otwarcia.  
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Podwyżka dla prezydenta i radnych Żyrardowa

Na najbliższej sesji Rady Miasta Żyrardowa Radni pochylą się 
nad projektami uchwał, które zmienią wysokość wynagrodze-
nia prezydenta miasta oraz diet radnych. 
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Galeria Len już otwarta!

Kolejny raz zabytkowe mury zakładów lniarskich przeistoczyły 
się w zmodernizowane przestrzenie, które mają służyć miesz-
kańcom Żyrardowa.
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500 MASKOTEK NA DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

EKOBOHATERZY Z ŻYRARDOWA NA 3. MIEJSCU W POLSCE OSP NA MEDAL

23 listopada w Centrum Kultury w Żyrardowie 
odbyło się podsumowanie III edycji zbiórki ma-
skotek „Dzień Pluszowego Misia”. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu żyrardowskich szkół setki ma-
skotek trafiło do małych pacjentów oddziałów 
onkologicznych objętych opieką Fundacja Mam 
Marzenie.
To już kolejna, trzecia edycja akcji „Dzień Pluszowe-
go Misia” organizowanego na terenie Żyrardowa 
przez dwie nauczycielki– Martę Sołgałę i Katarzynę 
Bocianowską-Badowską. W większości szkół na tere-
nie miasta odbywała się zbiórka maskotek na rzecz 
dzieci chorych onkologicznie, które pozostają pod 
opieką Fundacji Mam Marzenie. 20 listopada zbiera-
ne w szkołach pluszaki zostały zawiezione przez na-

uczycielki i wolontariuszy do oddziału warszawskiego 
Fundacji.
- To już 9 ogólnopolska akcja fundacji. Zebrane plusza-
ki w szkołach trafiają do siedziby fundacji Mam Marze-
nie. Następnie wolontariusze pakują zabawki i artykuły 
plastyczne i przekazujemy je do warszawskich szpitali. 
W tym roku wspieramy trzy szpitale: Instytut Matki i Dziec-
ka, Szpital  Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym oraz Szpital 
przy ul. Spartańskiej – mówi Anna Onyszkiewicz z Fun-
dacji Mam Marzenie. I choć ogólnym założeniem ak-
cji jest wspieranie małych pacjentów onkologicznych, 
pluszaki trafią też do innych potrzebujących. – To są 
też pacjenci z mukowiscydozą. W Instytucie Matki i Dziec-
ka staramy się przekazać maskotki na wszystkie oddziały, 
na które możemy wejść. W Szpitalu na Spartańskiej jest 

też niewielki oddział, o którym mało kto wie. Tam jest oko-
ło 50 pacjentów – dodaje Onyszkiewicz.
W akcję włączyły się:
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła podstawowa nr 2, 
Szkoła podstawowa nr 3, Szkoła podstawowa nr 6, 
Szkoła podstawowa nr 7, Zespół Szkół nr 1 „Elektryk”, 
Zespół Szkół nr 2 „Włókiennik”, a także: Młodzieżowy 
Dom Kultury w Żyrardowie. W transport pluszaków 
i wolontariuszy włączyła się firma Emka S.A. I choć 
tegoroczna edycja zbiórki maskotek właśnie dobie-
gła końca, już dziś możemy mieć pewność, że za rok 
znów będzie można włączyć się w tę akcję. Fundacja 
nie ogranicza się jedynie do szkół. Włączyć się może 
w nią każdy, kto ma taką ochotę.

Zdjęcia:  CK w Żyrardowie i Marta Sołgała

19 listopada w Katowicach 
w „Dworku pod lipami” odbyło 
się podsumowanie ogólnopol-
skiego konkursu „Ekobohate-
rzy”, który odbywał się w ubie-
głym roku szkolnym. Drużyna 
Zespołu Szkół nr 1 „Elektryk” 
zajęła 3. miejsce na 60 szkół 
z całej Polski. Konkurs odbył 
się pod patronem Głównego 
Instytutu Górnictwa, Minister-
stwa Klimatu i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.
Najważniejszymi elementami 
kampanii było nagranie i publika-
cja audiobooka „Klimatyczne ABC”, 
na podstawie publikacji Uniwersy-
tetu Warszawskiego stworzone-
go przez profesorów i doktorów 
współpracujących z UW. Dzięki 
uprzejmości Centrum Kultury 
w Żyrardowie, korzystając z ich 
studia nagrań uczniowie stworzyli 
materiał, z którego mogą skorzy-
stać wszyscy bez względu na czas 
i miejsce, w którym się  znajdują. 
Dodatkowo Ekobohaterzy z Żyrar-
dowa nagrali dziesięć wywiadów, 
webinarów z ekspertami w dzie-
dzinach związanych z klimatem, 
ekosystemem, środowiskiem 
i ogólnie ekologią. Dzięki tym wy-

wiadom możemy dowiedzieć się, 
dlaczego drzewa są ważne, co to 
jest moratorium dla drzew, jak 
wygląda zjawisko suszy, na czym 
polega aktywizm i dlaczego jest 
skuteczny, skąd się bierze woda 
w Arktyce, o co chodzi z energe-
tyką, kopalniami węgla, gazem, 
ropą  i odnawialnymi źródłami 
energii i co to są antropogeniczne 
zmiany klimatu. 
„Dowiedzieliśmy się co to są eko-
logiczne materiały i jak ważny jest 
w naszym dzisiejszym świecie np. 
len, małże i jak oczyszcza się wodę. 
Również prezydent miasta Żyrardo-
wa przedstawił nam wszystkim kilka 
kwestii dotyczących zanieczyszcze-
nia naszego lokalnego powietrza 
i śmiecenia w mieście. Przekazali-
śmy wszystkim odbiorcom naszej 
kampanii informacje, że powstanie 
w naszym mieście Eko Patrol, który 
latając dronami będzie monitoro-
wał kominy mieszkańców. A Eko 
Patrol działający na ziemi, będzie 
czujniejszy w kwestii zaśmiecania 
przez ludzi okolicznych rzek i lasów.” 
– możemy przeczytać w Sprawoz-
daniu z przebiegu kampanii. 
W ramach kampanii uczniowie od-
byli szereg spotkań, tworzyli pre-
zentacje, grafiki, fotografie, a na-

wet memy. Ciekawym pomysłem 
była również akcja „Klimatyczną 
książkę przekaż dalej”, której ce-
lem było wprowadzenie do lokal-
nego obiegu książek o ekologii. 
Młodzież z „Elektryka” z Klubem 
Seniora stworzyła Eko- Przestrzeń, 
z której od czerwca mogą skorzy-
stać wszyscy mieszkańcy miasta. 
To tu będą się odbywać różne 
eko -działania, pikniki, choć to też 
doskonałe miejsce, gdzie można 
przyjść i odpocząć na łonie natury. 
W konkursie wzięło udział dzie-
więciu uczestników: Iga Duś, Daria 
Kinapfel, Krystian Seklecki, Arka-
diusz Czarnecki, Oliwia Rylska, Do-
minika Leniarska, Olga Gadomska, 
Dominika Kosowska i opiekun Syl-
wia Pietryga. Zaplanowane w ra-
mach konkursu działania trwały 
od października 2020 roku do 
lipca 2021. Jednocześnie młodzież 
zapowiada, że mimo iż konkurs 
się zakończył, działania Ekoboha-
terów w przestrzeni lokalnej będą 
trwać nadal. Za swoją dotychcza-
sową działalność uczniowie na 
czele z Sylwią Pietrygą otrzymali 
w ramach nagrody tablice interak-
tywną, która już niebawem trafi do 
ich sali w Zespole Szkół nr 1 w Ży-
rardowie. 

200 tys. zł wygrała jednostka OSP Żyrardów 
w konkursie „Szczepimy się z OSP”. Choć sami 
strażacy nie szczepili, pomagali w logistyce sa-
mych szczepień, by te były dostępne również 
dla ludzi niemobilnych. Dzięki zaangażowaniu 
strażaków zaszczepiono ponad 5 tys. osób. 
16 listopada w Urzędzie Miasta Prezydent Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski spotkał się z Mariu-
szem Wysockim i przedstawicielami Fundacji Nestor. 
W akcji Szczepimy się z OSP, wzięło udział 676 jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które realizo-
wały dowozy osób chcących się zaszczepić przeciw 
wirusowi COVID-19. Przez kilka miesięcy żyrardowscy 
strażacy byli zaangażowaniu w dowożenie pacjentów 
do punktów szczenienia oraz personelu medyczne-
go do ich domów. Dzięki nim udało się zaszczepić 
mieszkańców powiatu, wojskowych i policjantów. Po-
magali w Warszawie, Legionowie i Radomiu. Zaanga-
żowanie strażaków zostało nagrodzone 1. Miejscem 
na Mazowszu i 7. W Polsce, dzięki czemu udało im 
się zdobyć 200 tys. zł. Te pieniądze pozwolą na zakup 
samochodu ratowniczo ro zpoznawczego.
Dzięki ich pomocy w transporcie do punktów me-
dycznych, udało się zaszczepić niemal 5 tysięcy osób. 
W tym miejscu należy również podkreślić wkład 
Fundacji Nestor, która zorganizowała punkt szcze-
pień. Z ramienia Fundacji z Prezydentem Żyrardowa 
spotkali się Grzegorz Szwejer i Patryk Gruszczyński, 
którzy w ramach podziękowań przekazali voucher na 
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, dla potrzebu-
jącego leczenia mieszkańca Żyrardowa, który zosta-
nie wybrany przez pracowników CUS. 

R E K L A M A
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MAŁGORZATA RDEST  
WICEPREZESEM EMKA S.A.

GALERIA LEN JUŻ OTWARTA!PODWYŻKA DLA PREZYDENTA  
I RADNYCH ŻYRARDOWA

18 listopada otwarto drzwi nowej 
Galerii Len w Żyrardowie. Kolej-
ny raz zabytkowe mury zakładów 
lniarskich przeistoczyły się w zmo-
dernizowane przestrzenie, które 
mają służyć mieszkańcom Żyrar-
dowa. 
XIX wieczny obiekt przeszedł w ręce 
Korporacji Inwestycyjnej w 2018 roku. 
Prace nad modernizacją budynku 
trwały 3 lata pod nadzorem konserwa-
tora zabytku. – Bardzo się cieszymy, że 
udało się ten obiekt otworzyć w wyznaczo-
nym terminie. Byliśmy nieco zdziwieni, że 
nasi najemcy wybrali czwartek jako dzień 
otwarcia, ale przez cały weekend zaplano-
wane różne akcje związane z nową loka-
lizacją sklepów. Widzimy duże zaintereso-
wanie galerią – mówi Zbigniew Gerasik, 
członek zarządu Korporacji inwestycyj-
nej.
Korporacja Inwestycyjna to spółka 
z polskim kapitałem, która zawiązała się 
w wyniku wydzielenia zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Polskiej Korpo-
racji Wydawców i Dystrybutorów, spółki 
istniejącej na polskim rynku od maja 
2003 roku.
Korporacja Inwestycyjna zajmuje się 
wynajmem i zarządzaniem dotychcza-
sowymi nieruchomościami nabytymi  
od PKWiD (ci sami właściciele) oraz reali-
zowaniem kolejnych inwestycji w bran-
ży budowlanej. Już teraz firma zarzą-
dza nieruchomościami w Żyrardowie 
przy ul. Partyzantów 15, ul. 1 Maja 14, 
ul. 1 Maja 21, ul. Fieldorfa-Nila 18A, ul. 
1 Maja 28, ul. Szulmana 1. W ostat-
nim czasie spółka zakupiła atrakcyjne 
grunty w centrum Żyrardowa. Przy ul. 
Okrzei planowana jest najnowsza inwe-
stycja Korporacji Inwestycyjnej – osiedle 
mieszkaniowe z lokalami użytkowymi.
Galeria Len stała się jednocześnie no-
wym miejscem na mapie, w którym 
możecie znaleźć nasze wydanie papie-
rowe. Szukajcie nas u naszego partne-
ra Travelplanet.

Małgorzata Rdest została 
wiceprezesem firmy Emka 
S.A., lidera w branży odbio-
ru, transportu i unieszkodli-
wiania odpadów medycz-
nych i weterynaryjnych. 
Nowe pokolenie powoli 
przejmuje stery w firmie.
Emka S.A. to rodzinna firma, 
budowana przez Krzysztofa 
Rdesta wspólnie z żoną i do-
świadczonymi pracownikami. 
To dzięki ich wspólnej pracy 
dziś firma liczy blisko 200 pra-
cowników na terenie niemal 
całej Polski. Wyznawane przez 
zespół wartości takie jak: zaufa-
nie, rozwój, dziedzictwo i inno-
wacje wyniosły firmę na lidera 
branży odbioru, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych. W tej rodzinie do 
rastała mała Gosia, która dziś – 

już jako Małgorzata dołącza do 
Zarządu w roli wiceprezesa. 
2021 rok to ważny czas dla 
firmy EMKA S.A., która w przy-
szłym roku będzie obchodzić 
swoje 30-lecie. W październiku 
stanowisko wiceprezesa objęła 
Małgorzata Rdest, która ostat-
nie lata kariery zawodowej 
spędziła w Szwajcarii pracując 
w międzynarodowej organi-
zacji FIA z siedzibą w Genewie 
(Fédération Internationale de 
l’Automobile). – To dla mnie zu-
pełnie nowe wyzwanie i zupełnie 
inna rola niż ta, którą do tej pory 
wykonywałam – mówi nowa 
wiceprezes, która poza pracą 
w FIA jest wielokrotnym Mi-
strzem Polski i utytułowanym 
zawodnikiem wyścigowym na 
całym świecie. – Wiem, że roz-
poczynając karierę w rodzinnej 

firmie, presja jest dużo większa. 
Wyznaję jednak etos ciężkiej pra-
cy i ciągłego doskonalenia się, 
dlatego przede mną jeszcze wiele 
nowych wyzwań i nauki w tema-
cie ochrony środowiska oraz ryn-
ku gospodarki odpadami.
- Jeśli to, co robimy zyskuje uzna-
nie u kolejnego pokolenia, to dla 
mnie jest spełnienie marzeń - 
mówi Krzysztof Rdest, prezes 
firmy EMKA S.A. - Kiedyś, tuż po 
zdaniu matury, Gosia powiedzia-
ła zdanie, które na stałe utkwiło 
w mojej pamięci: „Tato, pozwól 
mi samej spróbować”. Codzien-
nie, na każdym kroku udowad-
nia, że jest odpowiedzialna i wie, 
co robi. Dlatego ma moją pełną 
akceptację w działaniach doty-
czących naszej firmy. Wiem, że jej 
edukacja i doświadczenia spor-
towe zahartowały jej charakter 
i jest gotowa do objęcia sterów 
w firmie – podkreśla prezes.
Małgorzata jest pierwszą i do-
tychczas jedyną Polką startu-
jącą w wyścigach W Series 
– serii, która gromadzi 20 naj-
szybszych kobiet świata, star-
towała przez ostatnie dwa lata 
także we francuskiej serii Alpi-
ne Europe Cup. O swoich pla-
nach wyścigowych na przyszły 
sezon poinformuje fanów już 
w najbliższych dniach.  – Mo-
torsport to mój piękny nałóg, któ-
remu poświęcam się od 16 roku 
życia. Na pewno sport bardzo 
mnie ukształtował jako jednost-
kę i wzmocnił wiele cech cha-
rakteru. Motorsport uczy ciężkiej 

pracy, motywacji i determinacji. 
Wydaje mi się, że ludzie, którzy 
są lub byli związani ze sportem, 
zgodnie mogą przyznać, że to 
właśnie sport powoduje, że dziś 
nie boimy się ciężkiej pracy, po-
rażek, kontuzji i zawsze przemy 
do przodu. Liczę, że te doświad-
czenia sportowe przeniosą się 
na biznes. Dziś na pewno łatwiej 
i szybciej podejmuję decyzje. Nie 
boję się ryzyka – mówi Małgo-
rzata Rdest.
Za priorytet w swoich działa-
niach Gosia stawia nie tylko wy-
nik na podium, ale też przekaz, 
jaki płynie z jej publicznej dzia-
łalności. Z jej postacią kojarzy 
się szereg kampanii i akcji spo-
łecznych, promujących warto-
ści takie jak bezpieczeństwo, 
odpowiedzialność, ekologia. 
Przez lata była związana z pro-
jektem „Złote zasady kierowcy 
według FIA”, szerząc swój po-
stulat: „Przerywam podróż, gdy 
jestem zmęczony”, jest amba-
sadorem polskich zawodników 
w „Smart Driving Challenge”, 
ukierunkowanym na eduka-
cję i budowanie świadomo-
ści o  ekologicznej i  rozsądnej 
jeździe. W ostatnim czasie 
stała się również twarzą kam-
panii Ministerstwa Finansów 
dotyczącej nowego systemu 
poboru opłaty elektronicznej 
e-TOLL. Kierunek wybieranych 
przez nią kampanii może wska-
zywać, jakie nowe trendy wy-
znaczy w rodzinnej firmie.
- Sądzę, że firma EMKA S.A. ma 

zbudowany potężny fundament. 
Co dalej będzie planowała stwo-
rzyć Małgorzata, będzie jej. Wie-
rzę, że dobrany zespół ludzi jest 
i będzie kompatybilny z Gosią. 
Ona wchodzi do siebie, więc po-
zostawiam jej całe pole do działa-
nia. Jestem ciekawy jej pomysłów 
i dalszych kroków w rozwoju na-
szej firmy – podkreśla Krzysztof 
Rdest. 
Obecna strategia na najbliższe 
lata to ekspansja na inne rynki. 
W grudniu EMKA S.A. będzie 
uczestniczyć w EXPO Dubai 
2020, aby odbyć serię spotkań 
biznesowych. Jednocześnie 
firma stawia na ekologiczne 
rozwiązania, jak choćby zrów-
noważoną jazdę wśród swoich 
pracowników i kierowców, ale 
także promując lokalnie świa-
domość dotyczącą segregacji 
odpadów. Od lat w Żyrardowie, 
w którym zlokalizowana jest 
siedziba firmy, prowadzone są 
kampanie edukacyjne i spo-
łeczne „Odpad zdasz – drzew-
ko masz”, systematycznie fi-
nansowane są pojemniki do 
zbierania plastikowych korków 
od butelek. Teraz firma rusza 
z projektem recyklomatu i elek-
tromobilnością. I choć działania 
edukacyjne mają obecnie cha-
rakter głównie lokalny, Zarząd 
przymierza się do aktywizacji 
ekologicznej społeczności in-
nych miast Polski.
Informacja prasowa EMKA S.A.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Żyrardowa Radni pochylą się nad pro-
jektami uchwał, które zmienią wysokość wynagrodzenia prezydenta 
miasta oraz diet radnych. Projekty uchwał wynikają z ustawy z dnia 17 
września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmują-
cych kierownicze stanowiska państwowe, która weszła w życie 1 listo-
pada 2021 roku. 
Na podstawie art. 11 tej ustawy zmianie ulegają przepisy art.4 ustawy o pracow-
nikach samorządowych, które dotyczą wynagrodzeń pracowników, których sto-
sunek pracy powstał z wyboru (wójtów, burmistrzów, prezydentów). Przepisy te 
wprowadzają zasadę minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia. Wynagro-
dzenie prezydenta musi się mieścić w tych „widełkach” i ma wynosić od 80 proc. 
do 100 proc. sumy składników takich jak: wynagrodzenia zasadniczego i maksy-
malnego dodatku funkcyjnego. Dodatkowo 1 listopada 2021 roku weszło w życie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wy-
nagradzania pracowników samorządowych, które przewiduje znacznie wyższe 
kwoty wynagrodzenia zasadniczego. Dla prezydenta miasta do 300 tysięcy miesz-
kańców wynagrodzenie zasadnicze wynosi 10 770 zł (poprzednio była to kwota 
3800-5000zł) a dodatek funkcyjny do 3450 zł (poprzedni 2100zł). Prezydentowi 
przysługuje też dodatek specjalny oraz dodatek za wysługę lat. Po podwyżce pre-
zydent zarobi 20 640 zł złotych brutto.
Radni natomiast swoją dietę mają obliczaną na podstawie 75% 2,4 krotności kwo-
ty bazowej (3220,95 zł) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. Przewodniczący Rady Miasta otrzyma dietę 
w wysokości 2254,66 zł jeśli będzie uczestniczył w jednej lub większej ilości sesji 
w danym miesiącu i udział w jednej lub więcej komisji stałej. Wiceprzewodniczący 
przy takich samym zasadach udziału w sesjach i komisjach otrzyma 1288,38 zł. 
Przewodniczący komisji stałej 1449,49 zł a radny bez funkcji 1127,33 zł.
Wynagrodzenie prezydenta miasta ostatnio było ustalane w roku 2018, wynosi od 
tamtego czasu 10 940 zł brutto. Natomiast diety radnych ostatnio aktualizowane 
były 16 lat temu i wynoszą dla przewodniczącego 1811 zł, wiceprzewodniczącego 
906 zł, przewodniczącego komisji stałej 905 zł i radnego bez funkcji 705 zł.

WAŻNE
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CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG 
SPOŁECZNYCH? ZGŁOŚ SIĘ DO CENTRUM 
USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE! 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„STARY - NOWY” PREZES PGM

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH

 ŻYRARDÓW

22 listopada w związ-
ku z obchodami Dnia 
Pracownika Socjalne-
go Prezydent Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski zaprosił 
do Resursy pracow-
ników socjalnych 
z Centrum Usług Spo-
łecznych oraz przed-
stawicieli instytucji, 
placówek i organiza-
cji, którzy wspierają 
mieszkańców Żyrar-
dowa w problemach 
życia społecznego. 
W uroczystości udział wzięli: prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, zastępca 
Adam Lemiesz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Barbara Smola-
rek, pracownicy CUS w Żyrardowie razem z pełniącą obowiązki dyrektora Moni-
ką Woźniak-Grabek oraz Agnieszką Stępską, która w najbliższym czasie zostanie 
mianowana Dyrektorem CUS. Agnieszka Karwat Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Danuta Litewnicka Kierownik Środowiskowego Domu Samopo-
mocy „Skrzydła”, Teresa i Wiesław Dzieniewicz prowadzących oddział powiatowy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył zasłużonym okolicznościowe li-
sty gratulacyjne. Po części oficjalnej wystąpił Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardo-
wie Robert Siniarski w nastrojowym recitalu fortepianowym. 

W ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju 
Dróg Miasto Żyrar-
dów pozyskało 960 
tys. zł na przebudowę 
pięciu przejść dla pie-
szych w ulicach o naj-
większych nasileniu 
ruchu - czyli w ul. 1 
Maja i ul. Mickiewicza. 
Aktualnie trwa postę-
powanie przetargowe 
na wybór wykonawcy 
inwestycji.
Pierwsze zadanie doty-

czy przebudowy istnie-
jących trzech przejść dla 
pieszych na skrzyżowa-
niu ul. 1 Maja z ul. S. Sła-
wińskiego (na wysokości 
posesji o nr 84). Drugie 
zadanie obejmuje prze-
budowę istniejącego 
przejścia dla pieszych 
w ul. A. Mickiewicza na 
wysokości posesji o nr 
35. W ramach trzeciego 
zadania powstanie nowo 
zaprojektowane przej-
ście dla pieszych w ul. 1 
Maja, na wysokości po-

sesji nr 85 i 87.
W zależności od przej-
ścia, zastosowane zo-
staną różne rozwiązania 
poprawiające bezpie-
czeństwo pieszych takie, 
jak: 
•	 doświetlenia przejść, 
•	 wzbudzana sygnali-

zacja świetlna, 
•	 azyl dla pieszych 

w formie wyspy,
•	 radarowy wyświe-

tlacz prędkości. 

Ponadto wybudowane 
zostaną chodniki stano-
wiące dojścia do przejść 
dla pieszych.
Całkowita wartość pro-
jektów wynosi 1,2 mln 
zł. Miasto Żyrardów po-
zyskało na ich realizację 
80% dofinansowania 
tj. 960 tys. zł. Inwesty-
cje realizowane zostaną 
w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. 

Informacja Prasowa  
UM w Żyrardowie

Od dłuższego czasu 
Spółka PGM szukała 
nowego prezesa, po 
tym jak swoją rezy-
gnację z tej funkcji 
złożył Robert Rybicki. 
Do konkursu na to 
stanowisko zgłosiło 
się 14 kandydatów.
Komisja konkursowa 
wskazała, że to były 
prezes spółki Mirosław 
Urbanowski, który pia-
stował to stanowisko 

w latach 2016-2019 jest najlepszych kandydatem na stanowisko prezesa spółki. 
Mirosław Urbanowski 14 stycznia 2019 roku, w ramach przetasowań powybor-
czych utracił fotel prezesa PGM na rzecz Radnego Powiatowego Roberta Ry-
bickiego, który uzyskał mandat z listy wyborczej Prezydenta Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego. 
Mirosław Urbanowski, jest inżynierem budownictwa a także licencjonowanym 
zarządcą nieruchomościami. Ukończył Politechnikę Szczecińską na Wydziale Bu-
downictwa i Architektury. Pracował w jednostkach samorządowych oraz spół-
kach miejskich zajmujących się zasobami lokalowymi gminy.

W Centrum Usług Społecznych trwają 
przygotowania do wdrożenia od no-
wego roku szerokiej gamy usług spo-
łecznych, odpowiadających na realne 
potrzeby mieszkańców i - co najważ-
niejsze - świadczonych nieodpłatnie. 
Zachęcamy gorąco do zapoznania się 
z ofertą i zgłaszania chęci skorzystania 
z określonych usług.  

W ofercie Centrum Usług Społecznych znalazły się: 

•	 wsparcie psychologiczne dla osób, które znalazły się w szczegól-
nej sytuacji życiowej, 

•	 pomoc dietetyka w zmianie nawyków żywieniowych dla dzieci 
i dorosłych, 

•	 rehabilitacja wad postawy i zajęcia logopedyczne dla dzieci,
•	 poradnictwo specjalistyczne świadczone przez policjantów, 

strażników miejskich, prawnika, psychologa czy pracownika so-
cjalnego 

Jest też szeroka gama usług adresowanych do seniorów, osób nie-
samodzielnych, niepełnosprawnych, świadczonych w środowisku za-
mieszkania takie, jak:

•	 teleopieka
•	 porady psychologa, prawnika,
•	 usługi techniczne tzw. ,,złotej rączki”
•	 usługi transportowe

Z usług tych już niedługo będą mogli skorzystać mieszkańcy Żyrardowa, bez 
względu na sytuację finansową. 
Wyjście do mieszkańców z tak bogatą ofertą bezpłatnych usług możliwe 
jest dzięki pozyskanemu przez Miasto Żyrardów dofinansowaniu w kwocie 
3 125 000 zł na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrar-
dowie. 
Aby przyśpieszyć proces naboru wniosków, który ruszy już niebawem, Cen-
trum Usług Społecznych zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie 
zainteresowania skorzystaniem z usług przewidzianych w Programie. Czeka-
my na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, 
mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie 
CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00. 
Program Usług Społecznych dostępny jest na stronie internetowej www.cus-
-zyrardow.pl lub na miejscu, w siedzibie CUS. Zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą i zgłaszania zainteresowania!   
Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa CUS Żyrardów
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POMOC PSYCHOLOGA W WALCE Z UZALEŻNIENIEM PROBLEM NIEWŁAŚCIWEJ SEGREGACJI  
W ZABUDOWIE WIELOLOKALOWEJ

W CIĄGU 10 LAT USUNIĘTO 540 TON AZBESTU!

ŻYRARDÓW

NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2021

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zostało laureatem wojewódzkiego etapu 
konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 
2021! Organizowany corocznie przez Polską Organizację Turystyczną kon-
kurs wyłania najlepsze na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim jednostki 
wyróżniające się nie tylko atrakcyjnością, ale przede wszystkim nowatorską 
formą działania.  Do tej pory w konkursie nagrodzono m.in. Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Polin. Muzeum Historii 
Żydów Polskich, czy… Zespół Zabytków Osady Fabrycznej w Żyrardowie. 

Jeśli masz problem z używka-
mi, bądź jesteś rodzicem dziecka 
eksperymentującego z używkami, 
nie czekaj, nie wahaj się, skorzystaj 
z bezpłatnej pomocy specjalistów.   

Do końca roku można jeszcze skorzy-
stać ze wsparcia w ramach programu  
profilaktycznego TUKA/N oferującego 
mieszkańcom zajęcia oraz indywidual-
ne konsultacje ze specjalistami, którzy 
pomagają uporać się z problemem 
eksperymentowania z substancjami 
psychoaktywnymi. Ponadto mieszkań-
cy mogą również skorzystać z usług 
Punktu ds. narkomanii, gdzie otrzy-
mają poradę psychologa. Usługi te 
świadczone są nieodpłatne w siedzibie 
Centrum Usług Społecznych (dawny 
MOPS), a finansowane są z budżetu 
Miasta.  

W ramach Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiazywania Problemów Al-
koholowych na rok 2021 realizowany 
jest program pn. TUKA/N. Natomiast 
w oparciu o Miejski Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2021 
funkcjonuje Punkt ds. narkomanii. Każ-
dy mieszkaniec Żyrardowa może sko-
rzystać z pomocy psychologów, którzy 
przyjmują w Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie. 

TUKA/N to trening Umiejętności Kon-

troli Zachowań związanych z Alkoho-
lem i Narkotykami, to właśnie skrywa 
skrót nazwy programu. Jest on oparty 
jest na przekonaniu, że każda osoba 
jest w stanie podejmować rozsądne 
decyzje dotyczące własnego życia i za-
chowania, jeśli tylko posiada niezbęd-
ne informacje i zdolność rozumienia 
siebie, swoich zachowań oraz niezbęd-
ny zakres umiejętności społecznych. 
W ramach programu prowadzone są 
zajęcia z grupą korekcyjną oraz kon-
sultacje indywidualne dla młodzieży 
eksperymentującej z narkotykami. Re-
alizowane są również konsultacje in-
dywidualne dla rodziców, pedagogów/
psychologów szkolnych, wychowaw-
ców, kuratorów, policjantów, strażni-
ków miejskich, pracowników socjal-
nych czy specjalistów poradni zdrowia 
psychicznego.

Z pomocy można skorzystać w każdą 
środę w godz. 16.00 – 18.00. Również 
Punkt ds. narkomanii czynny jest w każ-
dą środę w godzinach 16:00 – 18:00. 

Zachęcamy do skorzystania z oferty. 

Przypominamy, iż Centrum Usług 
Społecznych znajduje się z budynku 
dawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, przy ul. Armii Krajowej 3, 
numer kontaktowy (46) 855 31 26.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Urząd Miasta Żyrardowa przepro-
wadza cykliczne kontrole w zakre-
sie prawidłowej segregacji odpa-
dów w zabudowie wielolokalowej. 
Niestety na większości osiedli, 
szczególnie będących w zarządzie 
Żyrardowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Mieszkaniowej, wystę-
pują liczne nieprawidłowości.
W pierwszej kolejności brak jest po-
prawności segregacji odpadów komu-
nalnych, szczególnie jeśli chodzi o two-
rzywa sztuczne i papier. Odpady w po-
jemnikach są wymieszane i surowce 
wtórne, które powinny być umiesz-
czane w odpowiednich pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiór-
ki – trafiają do pojemników na odpady 
niesegregowane (zmieszane). 
Podczas wizji zaobserwowano również 
przypadki niewystarczającej liczby po-
jemników na papier, tworzywa sztucz-
ne i bioodpady w stosunku do przypo-
rządkowanej do niech liczby mieszkań-
ców. Zdarza się często, że w osiedlo-
wych pergolach przeważa liczba po-
jemników na odpady niesegregowane 

a proporcja powinna być odwrotna 
– więcej powinno być pojemników na 
odpady segregowane. Ponadto wie-
le pojemników nie posiada naklejek 
z oznakowaniem odpowiednich frakcji 
odpadów, co uniemożliwia mieszkań-
com właściwy proces segregacji.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
ustawy) zarządcy budynków wielolo-
kalowych są odpowiedzialni za wypo-
sażenie nieruchomości w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, utrzymanie tych po-
jemników w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym 
oraz utrzymanie w odpowiednim sta-
nie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów.
Do obowiązków zarządców należy 
również przygotowanie odpadów do 
odbioru przez Miasto. Odpady po-
winny być posegregowane zgodnie 
z oznaczeniem pojemników i rodza-
jem odpadów w konkretnych termi-
nach odbioru.
Informacja prasowe UM w Żyrardowie 

Od kilku lat Miasto Żyrardów po-
dejmuje działania zmierzające do 
całkowitego usunięcia z terenu 
Żyrardowa wyrobów zawierają-
cych azbest. Dzięki dofinansowa-
niu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz współ-
pracy z mieszkańcami, w latach 
2012-2021udało się usunąć pra-
wie 540 ton wyrobów zawierają-
cych azbest z 226 nieruchomości. 

W przyszłym roku Urząd Miasta 
zamierza ubiegać się o kolejne do-
finansowanie. Obecnie trwa nabór 
wniosków mieszkańców zaintere-
sowanych usunięciem wyrobów 
zawierających azbest ze swoich 
nieruchomości w 2022 r.

W tym roku, w ramach realizacji zada-
nia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z obiektów zlokalizowanych 
na terenie Miasta Żyrardowa”, zostało 
zdemontowanych i przekazanych do 
utylizacji ponad 23 tony wyrobów za-
wierających azbest. Prace demonta-
żowo-utylizacyjne przeprowadzono na 
terenie 20 nieruchomości w Żyrardo-
wie, a całkowity koszt usunięcia wyro-
bów azbestowych wyniósł 12 084,55 zł 
brutto. 

Na realizację zadania Miasto otrzy-
mało dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Dotacja przyznana zosta-
ła w ramach Programu priorytetowego 

pn.: „Ogólnopolski program finansowa-
nia usuwania wyrobów zawierających 
azbest” i jej wysokość wyniosła 6 681,08 
zł netto. Pozostałą część wartości zada-
nia pokryto z budżetu Miasta.

Od kilku lat Urząd Miasta zgodnie z wy-
mogami „Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest stoso-
wanych na terytorium Polski” podejmu-
je działania zmierzające do całkowite-
go usunięcia wyrobów zawierających 
azbest. W 2008 roku Rada Miasta 
uchwaliła „Program usuwania wyro-
bów zawierających azbest z obiektów 
zlokalizowanych na terenie Miasta 
Żyrardowa w latach 2008-2032”. Każ-
dego roku Urząd Miasta ogłasza dla 
mieszkańców Miasta Żyrardowa na-
bór wniosków dotyczących udziału  
w programie usuwania azbe-
stu. Następnie Miasto wystę-
puje ze zbiorczym wnioskiem  
o dofinansowanie zadania do WFOŚi-
GW w Warszawie. Oferowana pomoc fi-
nansowa obejmuje zadania polegające 
na demontażu, odbiorze, transporcie 
i utylizacji azbestu, zrealizowane przez 
wykonawcę wyłonionego przez Miasto.

W latach 2012-2021 w ramach reali-
zacji programu, udało się usunąć pra-
wie 540 ton wyrobów zawierających 
azbest z 226 nieruchomości. Koszt re-
alizacji powyższych prac wyniósł łącz-
nie 210 604,95 zł, z czego 158 241,34 
zł (tj. 75%) stanowiło dofinansowanie 
ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

W przyszłym roku Urząd Miasta Żyrar-
dowa zamierza ubiegać się o kolejne do-
finansowanie z WFOŚiGW w Warszawie. 
Obecnie trwa nabór wniosków o usu-
nięcie wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości zlokalizowanych na 
terenie Miasta Żyrardowa w roku 2022. 
Wnioski oraz dodatkowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami 
Urzędu Miasta Żyrardowa pod nume-
rem telefonu 46  858 15 46 oraz na 
stronie www.zyrardow.pl.

Zachęcamy do składania wniosków!

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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PONAD 200 TYS. ZŁ ZŁOTYCH NA MIESZKANIE CHRONIONE

KONSULTANT PROGRAMU  
„CZYSTE POWIETRZE”  

JEST DO TWOJEJ DYSPOZYCJI 

MIASTO PRZYGOTOWUJE INFRASTRUKTURĘ 
DLA ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW  

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

ŻYRARDÓW 

Chcesz uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę 
okien czy na wymianę starego kotła grzewczego? Zgłoś się do punk-
tu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”! Uzyskasz tam 
informację o Programie oraz wsparcie w zakresie przygotowania 
wniosków o dofinansowanie, jak również pomoc przy rozliczeniu 
przyznanego dofinansowania. 

Punkt znajduje się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. 
Mostowej 1.  Punkt czynny jest w każdy poniedziałek od godziny 13.00 do 
18.00 i środę od godziny 8.00 do 13.00. Prowadzony jest przez Miasto Ży-
rardów na mocy porozumienia o współpracy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Przypominamy, że w ramach Programu „Czyste powietrze” jest możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez oso-
by fizyczne, właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych na ocieple-
nie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Zachęcamy do składania wniosków i korzystania z doradztwa w punkcie 
konsultacyjnym. 

Konsultantem do spraw Programu „Czyste powietrze” z ramienia Urzędu 
Miasta Żyrardowa jest Pan Andrzej Górecki (tel. kontaktowy do konsultanta 
665 666 489).

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Już w przyszłym roku pojawią się w naszym mieście pierwsze auto-
busy niskoemisyjne. To początek sukcesywnego zwiększania licz-
by takich autobusów, aż do całkowitej wymiany floty komunikacji 
miejskiej. Aktualnie w Urzędzie Miasta prowadzone jest postępo-
wanie przetargowe na dwa zadania, których realizacja jest nie-
zbędna, aby autobusy elektryczne mogły służyć pasażerom ko-
munikacji miejskiej. To budowa zajezdni autobusowej z punktem 
ładowania przy ul. Skrowaczewskiego oraz dostawa i  montaż wiat 
autobusowych.

Przypomnijmy, że w maju tego roku podpisana została umowa na wyko-
nanie dwóch fabrycznie nowych autobusów jednoczłonowych niskowej-
ściowych, elektrycznych, z przeznaczeniem do wykonywania przewozów 
w publicznej komunikacji miejskiej, marki SOLARIS wraz z dodatkowym 
wyposażeniem, usługami serwisu gwarancyjnego oraz usługą szkolenia z 
obsługi i naprawy pojazdu. Jak podkreśla wykonawca zamówienia firma 
Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., będą to autobusy nie tylko ekologiczne, 
ale również komfortowe dla pasażerów i dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Zakup autobusów niskoemisyjnych, jak również budowa zajezdni autobu-
sowej z punktem ładowania oraz montaż wiat autobusowych, to zadania 
realizowane w ramach projektu: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobil-
ności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” 
współfinansowanego  ze środków europejskiego funduszu rozwoju regio-
nalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa 
mazowieckiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i 
rozwój mobilności miejskiej”.

Zadania te wpisują się w szerokie spektrum działań Samorządu Żyrardowa 
poprawiających jakość powietrza w naszym mieście, realizowanych wspól-
nie z innymi miastami województwa mazowieckiego w ramach projektów 
unijnych, mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Miasto Żyrardów pozyskało dofi-
nansowanie na przystosowanie 
lokalu w celu świadczenia miesz-
kańcom pomocy społecznej w for-
mie tzw. mieszkania chronionego. 
W ubiegłym tygodniu Prezydent 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
podpisał z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego umowę na dofi-
nansowanie zadania ze środków 
Funduszu Dopłat w ramach rzą-
dowego programu budownictwa 
komunalnego.  
Przyznane wsparcie finansowe wynie-
sie 80% tj. 219 197,16 zł, wkład własny 
Miasta stanowi 20% tj. 54 799,29 zł. 
Realizacja inwestycji została zaplano-
wana jest na 2022 r.
W ramach zadania powstanie jedno 
mieszkanie chronione o powierzchni 
137,88 m2 z trzema pomieszczeniami 
mieszkalnymi, kuchnią, łazienką i sala-
mi dziennego pobytu. 

Dofinansowanie obejmuje koszty zwią-
zane z robotami budowlanymi w loka-
lu oraz zagospodarowaniem terenu, 
m.in. w pochylnię dla osób niepełno-
sprawnych, wiatę na wózki dziecięce 
i wiatę do gromadzenia odpadów.
Mieszkanie chronione jest formą po-
mocy społecznej przygotowującą pod 
opieką specjalistów osoby tam przeby-
wające do prowadzenia samodzielne-
go życia lub wspomagającą te osoby 
w codziennym funkcjonowaniu.
Zadanie to wpisuje się w szeroki zakres 
działań Prezydenta Miasta Żyrardowa 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego 
służących wzbogaceniu oferty usług 
społecznych, odpowiadających na 
potrzeby mieszkańców. 
 Uruchomienie mieszkania chronio-
nego w Żyrardowie planowane jest 
w przyszłym roku. 
Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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Pandemia Covid-19 przyspiesza i nie wydaje 
się, by kolejna, już czwarta fala miała obejść 
się z nami łagodniej. Kolejne doniesienia 
wskazują, że mutujący z zawrotną prędko-
ścią wirus z każda falą jest coraz bardziej 
agresywny, co nie pomaga nam w budowa-
niu odporności społecznej. Warto jednak 
pamiętać, że bezpieczeństwo społeczne za-
leżne jest od nas samych. 

Na początku pandemii Covid-19 mówiono dużo 
o odpowiedzialności społecznej jako kluczowym 
czynniku w walce z wirusem Sars-CoV-2. Przypo-
minano nam o podstawach higieny jaką jest my-
cie rąk, o konieczności noszenia maseczek i rę-
kawiczek, a także o dezynfekcji. Ewolucja, z jaką 
społecznie przechodzimy pandemia objęła już 
brak podstawowych produktów jak papier toa-
letowy, rękawiczek i maseczek na półkach skle-
powych. Przez długie miesiące byliśmy zamknięci 
w domach, a jedyną rozrywką było wyrzucenie 
śmieci czy spacer z psem. Wyłączono nas już z ży-
cia towarzyskiego, odebrano możliwość korzy-
stania z propozycji kulturalnych i rozrywkowych. 
Z braku produktów na sklepach przeszliśmy do 
zamkniętych sklepów i jedynie supermarkety da-
wały nam możliwość zaspokojenia rozbuchane-
go konsumpcjonizmu. Lockdown nic nie dał. Z już 
nieobowiązujących zakazów nie wyciągnęliśmy 
żadnej lekcji. 

Dziś naiwnym jest myślenie i oczekiwanie, że 
podstawowe zasady, o których eksperci mówili 
już 2 lata temu zakorzeniły się w nas samych, bo 
z uporem maniaka udowadniamy całemu świa-
tu, że Covid nas nie dotyczy, nosze maseczek jest 
głupie i niepotrzebne, a rosnące w siłę grupy an-
tyszczepionkowców zacierają ręce. Szczepienia 
nie są obowiązkowe, więc każdy ma prawo wy-
boru, czy się zaszczepi czy też nie. Niestety, jak 
pokazują światowe badania, tylko zbudowanie 
ogólnospołecznej odporności na poziomie 75% 
pozwoli nam na zniesienie obostrzeń i zdjęcie 
maseczek. 

Jeśli do nikogo nie przemawiają obostrzenia i za-
kazy, dajmy przemówić liczbom, a te pokazują, 
że od początku pandemii w Polsce zmarło blisko 
82 tys. ludzi, co jest ponad dwukrotnością liczby 
mieszkańców Żyrardowa. Oznacza to również, 
że zmarło więcej ludzi niż obecnie zamieszkuje 

cały powiat żyrardowski. Obecnie dziennie o cho-
robie dowiaduje się blisko 30 tys. osób, czyli to 
mniej więcej tyle, co zamieszkuje gminy: Mszczo-
nów, Radziejowice, Wiskitki i Puszcza Mariańska, 
z czego dziennie udaje się wyzdrowieć tylko Wi-
skitkom. To jednak dane ogólnopolskie. Można 
by powiedzieć, że w powiecie żyrardowskim nie 
jest tak źle. W końcu liczba zakażonych na 10 tys. 
mieszkańców wynosi 6,55 (stan na 24.11.2021). 

Jak budowana jest odporność społeczna?

To, że Sars-CoV-2 jest wirusem wyjątkowym, 
przekonaliśmy się już na początku 2020 roku, 
więc nikogo nie powinno dziwić, że wszelkie prze-
widywania dotyczącego jego rozwoju są zagadką. 
Pewnym jest jednak, że w przeciwieństwie do po-
czątków pandemii, dziś na jego temat wiemy już 
nieco więcej, co z kolei pozwala nam na reakcję 
społeczną, by śmiertelne żniwo wirusa spowol-
nić. 

Podstawowym założeniem jest budowanie bez-
pieczeństwa sanitarnego i higieny, co z kolei 
oznacza, że wracamy do elementarnych zasad 
życia społecznego. Ciągle nie dla wszystkich na-
wykiem jest częste mycie rąk (przez 30 sekund, 
podczas których można śpiewać piosenki i de-
klamować dziecięce wierszyki), dezynfekcja i no-
szenie maseczek. Aż dziw wspominać o kichaniu 
w łokieć i zasłanianiu ust podczas kaszlu. Warto 
pamiętać również o zachowaniu dystansu spo-
łecznego -1,5 m, który zmniejsza ryzyko zaraże-
nia drogą kropelkową, bo właśnie tak można za-
razić się Sars-Cov-2. Jeśli już dojdzie do zakażenia 
lub jesteśmy objęci kwarantanną, nie narażajmy 
innych na ryzyko zachorowania i przestrzegajmy 
zasad izolacji.

#SzczepimySię

Zupełnie inną, choć nie mniej istotną kwestią są 
szczepienia. Mają one tylu samo zwolenników, 
co przeciwników. Trzymając się jednak faktów, 
warto podkreślić, że już teraz szczepić może się 
młodzież powyżej 12 r.ż., choć w ostatnim czasie 
Pfizer ogłosił, że ich preparatem mogą się szcze-
pić dzieci powyżej 5 r.ż, więc możliwym jest, że 
już niebawem ta rekomendacja zacznie obowią-
zywać również w Polsce. 

Niestety, jak zauważa dr Piotr Merks, farmaceuta, 
Adiunkt, w Zakładzie Farmakologii i Farmakolo-

gii Klinicznej, Collegium Medicum. Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
szczepiący chętnych w Aptece Eskulap w Żyrar-
dowie, dziś ciągle liczba chętnych do szczepień 
przeciwko Covid-19 nie jest zadowalająca, byśmy 
społecznie mogli czuć się bezpiecznie. - Zgodnie 
z danymi Państwowego Zakładu Higieny z 17 li-
stopada mamy w tym momencie wyszczepione 50 
proc. populacji. To jest o 20 proc. za nisko. To są 
dane o w pełni zaszczepionych dwiema dawkami 
lub jedną preparatem firmy Johnson. I choć więk-
szość osób, które obecnie szczepimy, przychodzi 
na trzecią dawkę, zauważamy również trend, że 
przychodzi więcej osób na pierwszą dawkę. Czyli 
przychodza osoby, które wcześniej były sceptycz-
nie nastawione do szczepień – mowi Piotr Merks. 
– Głównym motywatorem dla tych ludzi jest śmierć 
w rodzinie i fakt, że osoby niezaszczepione Covid-19 
przechodza dużo gorzej niż osoby zaszczepione. 

Należy podkreślić, że szczepienia nie chronią nas 
w 100 proc. przed zachorowaniem na Covid-19, 
ale pomagają przejść chorobę w lżej. Co ciekawe, 
przejście Covid-19, czyli hucznie zwane „bycie 
ozdrowieńcem” wcale nie daje nam odporności 
równej szczepieniom. – Osoby, które się szczepią 
mają przede wszystkim od 12-15 razy większą szan-
sę, by żyć. Nigdy nie wiemy, kto zostanie zarażony 
i nie znamy jeszcze mechanizmu wirusa, który wpły-
wa na przebieg choroby – tumaczy Merks. – Czwar-
ta fala z pewnością jest falą ludzi niezaszczepionych. 
Największa ilość zgonów dotyczy ludzi, którzy nie 
wykonali żadnego szczepienia przeciwko Covid-19. 
Samo przejście infekcji, co jest też ciekawostką, nie 
powoduje tak silnej odpowiedzi immunologicznej 
i tak długotrwałej jak szczepienie – dodaje ekspert.

Już teraz pojawiają się doniesienia ze świata, któ-
re wskazują, że możliwe będzie wprowadzanie 
czwartej a nawet piątej dawki szczepionki prze-
ciw Covid-19, co wynika z szybkich i agresywnych 
mutacji wirusa. Sars-CoV-2 mutuje zdecydowa-
nie szybciej niż wirus grypy i dziesiękrotniej szyb-
ciej zaraża. To powoduje, że dziś jego obecność 
w naszym społeczeństwie nie pozwala nam na 
poczucie bezpieczeństwa.

DALEKO NAM DO ZBIOROWEJ ODPORNOŚCI
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Chcę zrobić dla miasta więcej niż do tej pory 

WYWIAD

Od września w Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej stanowi-
sko Dyrektora objął Jerzy Naziębło. 
Choć to krótki czas, trzy miesiące 
pozwalają na poznanie miejsca, 
jego problemów i potrzeb. O pla-
nach na rozwój Biblioteki rozma-
wiamy z Jerzym Naziębło. 
Dlaczego zdecydował się Pan na 
objęcie stanowiska Dyrektora 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Żyrardowie?
To co mną kierowało to poczucie, że 
chcę zrobić dla miasta więcej niż do 
tej pory. Kiedy rozpisano konkurs na 
stanowisko dyrektora żyrardowskiej bi-
blioteki, pomyślałem, że można byłoby 
w tym miejscu pracować dla dobra czy-
telników , dla samej instytucji, a szerzej 
– dla miasta. Biblioteka wydała mi się 
miejscem, gdzie będę mógł zrobić coś 
konkretnego, wykorzystując swoje do-
tychczasowe doświadczenie, a zwłasz-
cza 15-letnie kierowanie żyrardowskim 
muzeum. Pomyślałem: „czemu nie?” 
i przystąpiłem do konkursu.
Czy dla Dyrektora Biblioteki istot-
nym walorem pracy jest nieustan-
ny kontakt z literaturą? Czy za-
miłowanie do książek może mieć 
wpływ na podjęcie takiej decyzji?
Na pewno książka i stałe z nią obcowa-
nie powinny być bliskie każdemu dyrek-
torowi biblioteki. Dobór książek i mate-
riałów bibliotecznych oraz tworzenie jak 
najlepszych warunków do korzystania 
z zasobów biblioteki to jedno z podsta-
wowych zadań dyrektora. Chciałbym 
podkreślić, że wbrew niektórym stereo-
typom, praca bibliotekarki czy bibliote-
karza nie jest pracą całkiem spokojną 
i prostą. Nie ograniczają się oni jedynie 
do wypożyczania książek, choć to też 
zadanie złożone, ponieważ wymaga 

ono dobrego kontaktu z czytelnikami 
i znajomości ich potrzeb czytelniczych. 
Zanim dojdzie do wypożyczenia książ-
ki musi być ona wcześniej zauważona 
przez bibliotekarza, zakupiona i opra-
cowana. Dopiero wtedy trafia do na-
szego zbioru i katalogu.
Z jakimi zadaniami, żeby nie na-
zwać ich problemami, już musiał 
się Pan zmierzyć?
To na pewno kwestia związana z orga-
nizacją pracy w czasie pandemii i do-
stosowywanie naszej działalności do 
zmieniających się rygorów sanitarnych. 
Jest szereg zadań administracyjnych, 
które należy przeprowadzić w miarę 
szybko, jest też potrzeba wzmocnienia 
finansowego pracowników biblioteki. 
Do najistotniejszych problemów wyma-
gających rozwiązania należy stan tech-
niczny obecnej siedziby biblioteki przy 
ulicy Mostowej. Ten temat już jest oma-
wiany. Są różne pomysły, od remontu 
generalnego, przez przeniesienie do 
innego istniejącego już obiektu, po wy-
budowanie nowego budynku. Ostatnie 
rozwiązanie mogłoby dać nam obiekt 
spełniający wszystkie normy nowocze-
snego budynku biblioteki. Jednocześnie 
budynek nowej biblioteki mógłby, pod 
względem architektonicznym i funkcjo-
nalnym, wzmocnić wizerunek Żyrardo-
wa.
Wcześniej w tym budynku mieściło 
się przedszkole, a dopiero później 
zostało ono przystosowane do po-
trzeb biblioteki…
Tak, to był budynek przedszkola z koń-
ca lat 50., który na początku lat 90. 
został zaadaptowany na potrzeby bi-
blioteki. Po blisko 30 latach obiekt jest 
w złym stanie technicznym. Każdy kto 
przechodzi obok niego ulicą Mostową 
dostrzega ten fakt. Ten budynek funk-

cjonuje z trudem i wymaga potężnego 
remontu. Zaletą tego obiektu jest teren, 
z którym jest on związany, a to dlatego, 
że teren zielony wokół budynku daje 
możliwość działań plenerowych. Jak 
już mówiłem, temat budynku główne-
go biblioteki wymaga stałej współpracy 
z samorządem miasta i jego ostatecz-
nej decyzji. 
Z jakimi jeszcze wyzwaniami musi 
się Pan mierzyć?
Cały czas musimy być otwarci na nowe 
technologie komputerowe, cyfrowe. 
Jesteśmy zainteresowani stałym dosko-
naleniem naszej łączności z użytkow-
nikami poprzez aktualizowane aplika-
cje. W październiku nasza biblioteka 
podpisała porozumienie z Biblioteką 
Publiczną m. st. Warszawy - Biblioteką 
Główną Województwa Mazowieckiego, 
w ramach którego powstanie Katalog 
Centralny Bibliotek Warszawskich i Bi-
bliotek Województwa Mazowieckiego. 
Dzięki katalogowi czytelnicy będą mogli 
szybko i wygodnie uzyskać informację 
o  dostępności zasobów w poszczegól-
nych bibliotekach. Od połowy listopada 
biblioteka ma nową stronę interneto-
wą. Mam nadzieję, że spodoba się ona 
czytelnikom i będzie odpowiadać na ich 
potrzeby w zakresie funkcjonalności.
A czy zauważalny jest fakt wypiera-
nia wersji papierowej książek przez 
jej elektroniczne zamienniki – e-bo-
oki, audiobooki? Jak to wpływa na 
działalność biblioteki? Czy można 
spodziewać się wzrostu poziomu 
czytelnictwa przy tak szybko roz-
wijającej się cyfryzacji literatury?
Czytanie książki w wersji papierowej, 
czy tez za pośrednictwem czytników 
zawsze pozostaje czytaniem. Hasło te-
gorocznej edycji Nocy Bibliotek: „Czyta-
nie wzmacnia” skłania do traktowania 
różnych form czytania z równą uwagą. 
Osobiście uważam, że książki papie-
rowej nic nie może zastąpić. Już samo 
chodzenie między regałami w bibliote-
ce, wybieranie z półek książki  dużej gru-
pie osób daje przyjemność, satysfakcję 
sprawia im bezpośrednie obcowanie 
z książką.
Są też tacy, którzy są uzależnieni 
od zapachu książek.
Tak, chociaż mam świadomość, że ro-
śnie liczebnie grupa ludzi, którzy od 
monitora i ekranu nie potrafią się już 
oderwać. Trend jest zapewne nieunik-
niony. To właśnie dlatego powstają 
oprogramowania, które umożliwia-
ją nam- bibliotekom, odpowiadać na 
coraz to nowsze wyzwania. Zwiększa 
się nasza oferta w zakresie e-booków 
i książek w wersji czytanej. Wydaje się, 
że audiobooki najczęściej trafiają do 
osób starszych, którym łatwiej jest słu-
chać, a jednocześnie wychowane  były 
na radiowych słuchowiskach.
Ale mamy też rozwijający się trend 
na podcasty i audiobooki. To grono 
ludzi, którzy zamiast decydować 
się na przypadkowy wybór radio-

stacji, czas poświęcany na dojazd 
do pracy, w ogóle na czas w samo-
chodzie, poświęcają właśnie na 
książki lub podcasty. Może to też 
dobry pomysł na wprowadzenie 
do książki lub czytanie wymienne 
– sięgamy po audiobook wtedy, 
gdy nie możemy siedzieć z nosem 
w książce…
Obserwujemy ten trend. Zapewne już 
niebawem biblioteki będą wyposażone 
w nowe, tanie technologie umożliwiają-
ce spełnienie oczekiwań użytkowników 
w tym zakresie. Jednak ja zawsze daję 
pierwszeństwo książce, dzięki której 
czytelnik na swój indywidualny sposób 
korzysta z wyobraźni, buduje sobie ob-
razy, przetwarzając treść książki.
Tu chyba pojawia się to odwieczne 
pytanie: „Czy najpierw warto prze-
czytać książkę, czy jednak obejrzeć 
film?”.
Osobiście opowiadam się za książką. 
Film jest adaptacją, przetworzeniem 
treści przez innego człowieka. Wersja 
filmowa może zwrócić uwagę na pew-
ne aspekty, których podczas czytania 
nie dostrzeżemy, ale film najczęściej 
przedstawia fragmenty książki. Zwy-
kle w takich sytuacjach nasuwa mi się 
porównanie z dziedziny malarstwa: 
oryginał i kopia obrazu. Oryginał jest 
zawsze dla odbiorcy pełny, „stuprocen-
towy”. Podobnie jest z książką. A przede 
wszystkim nie ma nic wspanialszego 
od naszego mózgu, który korzystając 
z przypisanego systemu wartości, oce-
nia, wskazuje i wyróżnia to co uzna za 
właściwe, godne uwagi. Stąd różnorod-
ność przeżyć i ocen, która w tym me-
chanizmie jest najpiękniejsza, stąd my-
-ludzie możemy się pięknie różnić.
Z drugiej strony mamy młode po-
kolenie, któremu dużo łatwiej się-
gnąć po audiobooka lub film, żeby 
zapoznać się z zadaną lekturą. Inną 
sprawą jest to, że jest wielu ludzi, 
którzy właśnie dzięki temu, że 
obejrzeli dany film, dowiedzieli się, 
że jakaś książka w ogóle istnieje…
Tak, to prawda. Są filmy, które same 
w sobie są adaptacjami wybitnymi, a na-
wet ocierającymi się o geniusz. Ciągle 
jestem pod wrażeniem filmowej wersji 
naszej epopei „Pan Tadeusz” w reżyse-
rii Andrzeja Wajdy.
Wracając jednak do poziomu czy-
telnictwa w powiecie żyrardow-
skim, teoretycznie w 2020 roku 
uzyskaliśmy najlepszy wynik od 
kilku lat pod kątem czytelnictwa 
w Polsce. Czy lokalnie również za-
uważalne są tendencje czytelni-
cze?
Trudno dziś odpowiedzieć na to pyta-
nie z kilku powodów. Przede wszystkim 
zestawienia za rok 2021 z oczywistych 
powodów jeszcze nie mamy. Z drugiej 
strony, minione lata, ze względu na pan-
demię koronawirusa, zaburzają oceny, 
nie dają jednoznacznej odpowiedzi. 
Aby mówić o utrwalającej się tenden-
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cji musimy mieć do porównania dane 
w dłuższym okresie statystycznym. Bę-
dziemy takie analizy prowadzić. Mogę 
jednak powiedzieć, że mamy stałych 
czytelników, którzy nas nie odstępują, 
są tez tacy, którzy pojawiają się u nas 
rzadziej. Naszym zadaniem jest troska 
o obie grupy oraz przyciąganie do bi-
blioteki nowych odbiorców. Temu słu-
żą inne formy działalności kulturalnej. 
Zależy nam na tym, by biblioteka była 
nie tylko, jak uważają niektórzy, wypo-
życzalnią książek. Chciałbym, żeby była 
ona postrzegana jako wielozakresowa 
instytucja kultury, która będzie propo-
nować mieszkańcom miasta i powiatu 
działania z różnorodnej oferty kultu-
ralnej. Wierzę, że uda nam się częściej 
organizować spotkania autorskie, choć-
by takie jak ostatnio z autorką biografii 
o Adolfie Dymszy. Mamy pomysły dla 
dzieci młodzieży, by już od najmłod-
szych lat przyzwyczajały się do biblio-
teki, chcemy także bardziej zaangażo-
wać osoby dojrzałe wiekiem. Jestem 
przekonany, że wydarzenia związane 
z Nocą Bibliotek czy Narodowym Czy-
taniem przypominają o potrzebie czy-
tania oraz przybliżają ludzi do naszych 
progów. Oczywiście działania w ramach 

kolejnych edycji powinny być modyfiko-
wane i dostosowywane do aktualnych 
oczekiwań. Na pewno miałbym większą 
satysfakcję, gdyby Narodowe Czytanie 
wyszło z sal i stało się bardziej „maso-
we” w odbiorze. Wymaga to jednak za-
stosowania więcej sił i środków. W tym 
roku bardzo mocno zaangażowany był 
w to przedsięwzięcie zespół żyrardow-
skich bibliotekarzy, którzy zadanie wy-
konali znakomicie.
Kto przychodzi do biblioteki?
Wśród odwiedzających bibliotekę są 
początkujący przedszkolacy, uczniowie 
poszukujący najczęściej lektur szkol-
nych, ale są też osoby całkiem dorosłe, 
które do czytania są przyzwyczajone. 
Ta ostatnia grupa osób wypożycza 
książki systematycznie. Poszukując no-
wych odbiorców, zauważyłem, że przez 
ostatnie lata nasza biblioteka odeszła 
nieco od książek popularnonaukowych. 
Zastanawiam się, czy nie nastawić się 
na większą dostępność tego gatunku. 
Liczę w tym przypadku na opinie czytel-
ników. Jednocześnie chcę podkreślić, że 
osoby które zajmują się w naszej biblio-
tece tworzeniem zbiorów, dobrze znają 
się na swojej pracy i odpowiadają na za-
sadnicze potrzeby naszych czytelników.

A co można zrobić z książkami, któ-
re zalegają nam w domach? Wyda-
je mi się, że jest wiele osób, które 
pozbywają się swoich książek lub 
chciałyby to zrobić, a nie wiedzą 
jak, by książka nie trafiła na maku-
laturę. 
Prywatnie jestem typem zbieracza ksią-
żek. Od zawsze zwoziłem do domu kilo-
gramy książek. Najczęściej to były książ-
ki o tematyce historycznej. I przyznam, 
że nie chciałbym pozbywać się swoich 
książek. Tym bardziej, że traktuję je jako 
swój warsztat pracy. Na szafce nocnej 
nie mam jednej książki, a dziesięć, bo 
swoich książek nie czytam „od deski 
do deski”, ale zagadnieniami. Wiem, że 
są osoby, które z różnych powodów, 
chcą umieścić swoje książki w bibliote-
ce. Ale biblioteka nie może przyjmować 
wszystkich książek, choćby z powodu 
ograniczonego miejsca. Najprostszym 
rozwiązanie tego problemu jest book-
crossing. Wyznaczyliśmy w bibliotece 
półki, na których można zostawić kilka 
swoich książek, ale też można na nich 
wybrać sobie inną książkę. W ten spo-
sób książki krążą pomiędzy czytelnika-
mi.
Przyznajmy, że czas, w którym 

objął Pan stanowisko Dyrektora 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej jest dość trudny, biorąc 
pod uwagę rozwijającą się techno-
logię i cyfryzację również w dziedzi-
nie literatury. Czy podejmując to 
wyzwanie, ma Pan plan na rozwój 
biblioteki?
Mam chęć na piękną i nowoczesną bi-
bliotekę…
Z mnóstwem czytelników…
Tak, piękny, nowoczesny budynek 
z przestronnymi pomieszczeniami, 
z mnóstwem  czytelników i bogatą ofer-
tą kulturalną. Chciałbym, żeby w tym 
miejscu odbywały się spotkania autor-
skie, koncerty, wystawy. Widzę tu także 
miejsce na działania edukacyjne z za-
kresu najnowszych technologii. Wierzę, 
że uda nam się zaangażować lokalne 
środowisko artystyczne. Biblioteka to 
dobre miejsce na prezentację ich twór-
czości. Chcę promować ludzi interesu-
jących i twórczych. Widzę bibliotekę jako 
instytucję kultury wokół której gromadzi 
się wielu przyjaciół i współpracowników, 
widzę ją jako ośrodek integrujący lokal-
ną społeczność.

ŚWIĄTECZNA OKŁADKA 
ŻYCIA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

K O N K U R S  M I K OŁA J K O W Y

J UŻ  6  G R U D N I A  
P O D  N A S Z Y M  M I K OŁA J K O W Y M  P O S T E M

W S T A W  Z D JĘC I E  S W O J E J  R O D Z I N Y  I  Z O S T AŃC I E  T W A R ZĄ
N A S Z E G O  ŚW IĄT E C Z N E G O  W Y D A N I A  ŻY C I A  P O W I A T U

ŻY R A R D O W S K I E G O ! ! !
 

Z D JĘC I E  Z  N A J W IĘK S ZĄ  L I C Z BĄ  L A J K Ó W  J UŻ  2 3  G R U D N I A
O Z D O B I  N A S ZĄ  O KŁA D KĘ !

 
 
 

*ZWYCIĘZCA OTRZYMA VOUCHER NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ Z FOTOGRODZINKA.PL , DLA UCZESTNIKÓW Z
NAJWIĘKSZA ILOŚCIĄ REAKCJI MAMY TEŻ 10 VOUCHERÓW NA CHOINKI Z PLANTACJI OŁOWSCY
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Mszczonowskich „Złotek” nie powstrzymają żadne przeciwności!

Porozmawiajmy o Cichociemnych

MSZCZONÓW

Wszyscy, bez względu na poglądy, mają już chy-
ba dość ograniczeń, które towarzyszą nam od 
wiosny minionego roku. Wśród wielu ich kon-
sekwencji jest z pewnością i ta polegająca na 
niweczeniu naszych planów. Nie dotyczy to jed-
nak mszczonowskich „Złotek” ze Stowarzysze-
nia Kultury Fizycznej „Fresh”, które nie poddają 
się i z sukcesami weszły w nowy sezon.
Pod koniec września lokalne cheerleaderki zawita-
ły do Łochowa na zawody Pucharu Polski Polskiego 
Związku Sportowego Cheerleaderingu. Niewielkie 
miasto, położone na Mazowszu w powiecie węgrow-
skim, od lat jest uważane za stolicę rodzimego tańca 
sportowego. Podczas zmagań w Łochowie zaprezen-
towały się zespół Freestyle pom oraz duety. Dziew-
czętom udało się uzyskać dwa brązowe medale, 
które dla Mszczonowa wywalczyły grupa Fresh oraz 
duet Gabriela Owczarek i Amelia Owczarek.
W dniach 6-7 listopada dziewczęta wraz z instruk-
torkami i rodzicami uczestniczyły w II Mistrzostwach 
Małopolski Cheerleaders w Luborzycy. W sobotnich 
zmaganiach SKF Fresh reprezentował duet z grupy 
Mini fresh, czyli Natalia Chilińska i Weronika Muszyń-
ska. Dziewczęta podczas swojego premierowego 
występu zdobyły II miejsce w duetach amatorskich. 
Weronika podjęła się wyzwania w indywidualnym 
konkursie na najdłużej wystanego skorpiona i po cza-
sie ponad 2,5 min również zajęła drugi stopień po-

dium.
W niedzielnych zmaganiach rywalizowano w trzech 
kategoriach: solówek, duetów oraz zespołów profe-
sjonalnych. W każdym z nich dziewczęta zajęły wy-
sokie miejsca, także te na podium! Dokładne wyniki, 
osiągnięte przez „Złotka” prezentowały się następu-
jąco:
Kategoria Solo:
1. Solo jazz senior - Amelia Draniak II miejsce
2. Solo freestyle pom senior - Katarzyna Hanszke 

I miejsce
Duety:
1. Duet jazz senior - Gabrysia i Amelia Owczarek - II 

miejsce
2. Duet freestyle pom junior młodszy - Antonina Ba-

nasiewicz I Zuzanna Chuchra - V miejsce
3. Duet freestyle pom junior młodszy - Hanna Hansz-

ke I Weronika Bajko VIII miejsce
Zespoły:
1. Fresh jazz senior - II miejsce
2. Fresh Junior freestyle pom junior młodszy - IV miej-

sce 
3. Fresh freestyle pom senior - II miejsce
Działalność SKR Fresh to, oczywiście, nie tylko zawo-
dy sportowe. Droga do nich prowadzi przez systema-

tyczne treningi oraz rozwój Stowarzyszenia i młodych 
tancerek. W tym pomóc ma im dobiegająca powoli 
końca realizacja zadania w ramach Programu KLUB 
2021. Z otrzymanych przez Stowarzyszenie pienię-
dzy korzysta w tym roku grupa Fresh, która dzięki 
nim uczęszcza na zajęcia taneczne i akrobatyki. W ra-
mach działania SKF wzbogaciła się również o ścieżkę 
gimnastyczną, komplet hantli oraz strojów tanecz-
nych dla zespołu.
Ostatnie sukcesy cheerleaderek z SKF Fresh są tym 
cenniejsze, że, jak wszystkim sportowcom, plany 
treningowe i konkursowe od półtora roku krzyżuje 
im pandemia. Mszczonowskie „Złotka” powróciły 
jednak do wspólnych ćwiczeń najszybciej, jak to było 
możliwe. Niestety, inne przeciwności są trudniejsze 
do zwalczenia. W przypadku cheerleadingu brak 
choćby jednej z członkiń grupy znacząco utrudnia 
zaprezentowanie ćwiczonego przez wiele miesię-
cy układu tanecznego. W tańcu sportowym każda 
z dziewcząt jest równie ważna i to kolejna zaleta tej 
dyscypliny aktywności. Tym bardziej na uznanie za-
sługują więc sukcesy osiągane przez dziewczęta 
w ostatnich miesiącach. Mszczonowskie „Złotka” na-
wet jesienią świecą letnim, słonecznym blaskiem!

Informacja prasowa GCI w Mszczonowie
Foto: SKF Fresh

O historii Cichociemnych (a w zasadzie Cichociemnych Spadochronia-
rzy Armii Krajowej) nie mówi się zbyt wiele. Może dlatego, że ci polscy 
żołnierze służby specjalnej byli szkoleni w Wielkiej Brytanii i Włoszech. 
Może dlatego, że Cichociemni działali w konspiracji, nie mieli zwartego 
oddziału, sztandaru, barw ani patrona. Pomimo to byli prawdziwą elitą 
Polski Walczącej.
Dzieje Cichociemnych podczas spotkania w budynku Izby Pamięci Rodziny Ma-
klakiewiczów poznawali uczniowie trzech ósmych klas z mszczonowskiej szkoły 
podstawowej. Ich przewodnikiem po świecie żołnierzy do zadań specjalnych był 
Marcin Łaszczyński z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.
Spotkanie rozpoczęły rozważania o znaczeniu zawołania Cichociemnych – „Wy-
walcz wolność lub zgiń”. Już ono pokazywało ogromną determinację spadochro-
niarzy, którzy do walki w obronie Polski zgłosili się jako ochotnicy. Zajęcia nie 
miały jednak charakteru typowego wykładu. Opowieść o historii Cichociemnych 
prowadzący przeplatał z zadaniami, które uczniowie wykonywali w ramach sym-
bolicznego szkolenia na Spadochroniarza Armii Krajowej.
Uczestnicy zajęć mieli również okazję obejrzeć prezentację z wieloma archiwal-
nymi fotografiami. Niezwykle ciekawe były także nagrania wywiadów z Cicho-
ciemnymi a także autentyczne nagranie z ich ćwiczeń.
Czego dowiedzieli się ósmoklasiści podczas spotkania z historykiem? W trakcie 
zajęć prowadzący omówił genezę nazwy „Cichociemni”, sposoby wybierania 
członków tej „formacji”, umiejętności, które posiadali żołnierze a także sposoby 
ich szkolenia. Oczywiście, przedstawiciel IPN poruszył jeszcze wiele innych tema-
tów i opowiedział wiele ciekawostek. Okazało się, na przykład, że Cichociemni 
mają coś wspólnego z… Koziołkiem Matołkiem. Znak spadochroniarzy zaprojek-
tował Marian Walentynowicz, a więc grafik, który zilustrował również książkę Kor-
nela Makuszyńskiego.
Podczas zajęć ósmoklasiści przeszli również „szkolenie” na spadochroniarza, 
w trakcie którego musieli wykonać kilka zadań nawiązujących do tematyki spo-
tkania. Po takiej lekcji historii, łączącej różne, ciekawe formy zdobywania wiedzy, 
Cichociemni na pewno nie są już dla uczniów anonimowi.

Informacja prasowa GCI w Mszczonowie
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Ciekawy projekt i dotacja dla 
Biblioteki w Puszczy Mariańskiej

Przypomnienie o obowiązku składania 
deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Zbiórka dla zwierząt ze 
schroniska w Korabiewicach

PUSZCZA MARIAŃSKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej dostała do-
tację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 
w wysokości 10.241 złotych. - Rozpoczynamy maraton zakupowy 
książek - informuje Dyrektor placówki, Bożena Łukasik-Jędrzejew-
ska. 

Biblioteka w swych zakupach ma zamiar kierować się gustami swoich 
Czytelników, których prosi o aktywność i polecanie ulubionych książek. 
To jednak nie jedyny powód do radości dla Biblioteki, bo w ramach akcji 
promującej czytelnictwo „MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”, znalazła się 
wśród 6626 bibliotek publicznych. Projekt realizowany jest przez Instytut 
Książki. Obecna edycja adresowana jest do dzieci z roczników 2015 - 2018 
- Zapraszamy dzieci urodzone w tych latach wraz z rodzicami do naszej 
biblioteki po odbiór czytelniczych wyprawek - zachęca Dyrektor Biblioteki 
w Puszczy Mariańskiej.

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach 
ogrzewania budynków do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (dalej zwaną CEEB) który ma na celu zebranie wszystkich 
danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Za stworzenie CEEB, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego. Każdy budynek, który posiada zainstalo-
wane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy 
zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarząd-
cy budynku! 

Deklarację można złożyć w  prosty sposób przez internet, nie  wychodząc 
z domu. Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektronicz-
ną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu to wypełnioną deklarację 
w wersji papierowej możesz złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gmi-
ny Puszcza Mariańska albo wysłać do urzędu listem poleconym na adres: 
Urząd Gminy Puszcza Mariańska, ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 
Puszcza Mariańska. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy 
w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lip-
ca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 
1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw. 
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymie-
rzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Informacja prasowa Urzędu Gminy Puszcza Mariańska

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, miesz-
kańcy gminy Puszcza Mariańska i strażacy z OSP Michałów organi-
zują zbiórkę dla zwierząt ze schroniska w Korabiewicach.  

Coraz niższe temperatury na dworze powodują, że wzrastają potrzeby 
schronisk dla bezdomnych zwierząt. Ich los nie jest obojętny mieszkańcom 
gminy Puszcza Mariańska. W Korabiewicach mieści się schronisko fundacji 
Viva!, dla którego mieszkańcy i strażacy ochotnicy zbierają najpotrzebniej-
sze artykuły. 

Jak możemy pomóc? Wystarczy przekazać niektóre z wymienionych pro-
duktów:

•	 mokrą karmę dla psów o konsystencji pasztetu/mielonki np. 
Animonda, Winston (400g), Butchers, Rocco;

•	 suchą karmę dla psów np. Brit, Dog Chow;
•	 żwirek dla kotów betonitowy;
•	 mokrą karmę dla kotów np. Animonda;
•	 suchą karmę dla kotów typu renal i urinary
•	 worki na śmieci powyżej 60 l;
•	 płyny do zmywania naczyń i dezynfekcji;
•	 ręczniki papierowe;
•	 czyste, stare koce i niepierzaste kołdry, ręczniki;
•	 linki spacerowe co najmniej 5 m;
•	 obroże półzaciskowe;
•	 słomę w kostkach;
•	 opony z samochodów osobowych (około 30 sztuk).

Zainteresowani akcją proszeni są o przekazanie rzeczy do OSP Michałów, 
po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zbiórka trwa do końca roku. 
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Przedstawiciele Gminy u Marszałka Województwa Mazowieckiego Szkoła w Kuklówce Radziejowickiej  
z nowym sprzętem do pracy zdalnej

Wspólne kolędowanie 

RADZIEJOWICE

Gminne Centrum Kultury Powozownia – Organiza-
tor konkursu zaprasza Uczniów klas I-VIII do udzia-
łu we wspólnym śpiewaniu piosenek świątecznych, 
dzięki czemu odkryjemy talenty wokalne młodych 
mieszkańców naszej gminy. W tym roku konkurs 
zostanie przeprowadzony podczas Jarmarku Świą-
tecznego, który odbędzie się 11 grudnia 2021r w go-
dzinach 16:00-19:00 na terenie Gminnego Centrum 
Kultury Powozownia w Radziejowicach.
Konkurs rozpocznie się o godz.18:00. Zgłoszenia do 
udziału w konkursie prosimy przesyłać drogą e-ma-
ilową na adres: biuro.powozownia@gmail.com do 9 
grudnia 2021r. do godz.18.00

W poniedziałek 8 listopada br. 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckie-
go odbyło się spotkanie Mar-
szałka Województwa Pana 
Adama Struzika, Dyrektora 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Pana Grzego-
rza Obłękowskiego z przedsta-
wicielami gminy Radziejowice 
Wójtem Panią Urszulą Ciężką 
wraz zastępcą Panem Artu-
rem Jankowskim oraz przed-
stawicielami mieszkańców Pa-
nem Grzegorzem Wicińskiem 
i Panem Kazimierzem Drążkie-
wiczem.
Spotkanie dotyczyło spraw istot-
nych dla mieszkańców gminy w tym 
realizacji inwestycji polegającej na 
budowie ścieżki pieszo-rowero-
wej w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 579 pomiędzy miejscowościa-
mi Adamów-Wieś i Radziejowice, 
o którą Gmina Radziejowice wie-
lokrotnie wnioskowała. Z uwagi na 
niewystarczające fundusze, ścież-

ka ta nie została ujęta w planach 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
579, której rozpoczęcie realizacji 
miało miejsce w 2019 roku. Oprócz 
wniosków i pism kierowanych do 
Pana Marszałka, zarówno Wójt 
Urszula Ciężka jak i przedstawiciele 
mieszkańców Grzegorz Wiciński 
i Kazimierz Drążkiewicz ubiega-
li się o realizację drogi z Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza (BOM).
Wniosek nie uzyskał akcepta-
cji ze względu na to, że do chwili 
obecnej wciąż trwają procedury 
związane z końcowym odbiorem 
i przekazaniem do użytkowania 
drogi wojewódzkiej 579, które za-
kończą formalnie rozbudowę tej 
trasy komunikacyjnej.
Mając na uwadze jak ważna jest 
dla mieszkańców budowa ścieżki 
rowerowej na tym odcinku cze-
go wyrazem było liczne poparcie 
wniosku oraz duże zaangażowa-
nie Grzegorza Wicińskiego, sołtysa 
wsi Adamów Wieś i osób go wspie-
rających, władze gminy zwróciły się 

z prośbą do Pana Marszałka Ada-
ma Struzika o spotkanie w celu 
przedyskutowania możliwości sfi-
nansowania jej budowy z budże-
tu województwa mazowieckiego 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
na wnioskowanym odcinku drogi 
wojewódzkiej. 
Adam Struzik wyraził poparcie 
dla realizacji ww. przedsięwzięcia 
i zapewnił o uruchomieniu prac 
projektowych w I kwartale 2022 
roku, zaś sama budowa ścieżki i jej 
oddanie do użytku planowane by-
łoby na rok 2023.
Poza dyskusją na temat możliwo-
ści budowy ścieżki rowerowej te-
matem spotkania była również ko-
nieczność budowy nowego ronda 
w ciągu drogi wojewódzkiej 579 
przy zjeździe z trasy S8 w Radzie-
jowicach, a także kwestia planowa-
nych na terenie gminy Mszczonów 
tuż przy granicy z gminą Radziejo-
wice inwestycji związanych z go-
spodarką odpadami, które budzą 
obawy wśród mieszkańców.

Niepewna sytuacja związana z szalejącą IV falą 
pandemii Covid-19 skłania placówki oświaty 
do przygotowań do pracy zdalnej. Już teraz 
widać wzrastającą liczbę uczniów podejmują-
cych edukację w trybie hybrydowym. 
Gmina Radziejowice w partnerstwie z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. 
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczy-
cieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X 
Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i mło-
dzieży”, którego celem jest podniesienie jakości na-
uczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa 
Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogra-
mowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających 
na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauki zdalnej.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej otrzyma 
pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, 
laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, 
projektora multimedialnego, monitora interaktyw-
nego oraz pakiet oprogramowań wspierających na-
ukę zdalną.
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Murem za polskim mundurem 

Koncert „Za Ojczyznę”

14 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Mied-
niewicach odbyły się Msza Św. i koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Organizatorami uroczystości byli Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Proboszcz o. Gwardian Remi-
giusz Trocki. Muzyczny program autorski zaprezentowali Małgorza-
ta i Ryszard Wagner, finalista The Voice of Poland Senior. 

W niedzielę 14 listopada Sanktuarium w Miedniewicach wypełniło się po 
brzegi. Było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ koncerty w Sanktuarium 
Matki Bożej Świętorodzinnej ciągle są rzadkością. Była to więc doskonała 
okazja, nie tylko do poznania sakralnych przestrzeni przez pryzmat inny niż 
modlitwa, a także do poznania historii tego miejsca dzięki słowu wprowa-
dzenia. 

Podczas koncertu poza wiernymi zgromadzili się przedstawiciele samo-
rządów. Gości powitał Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, 
któremu towarzyszyli Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego, Klau-
diusz Stusiński, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wiskitki Paweł Dzie-
miańczyk, Dyrektor Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Anna Smolarek 
i Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Marcin Pluta. 

Sytuacja na polskiej granicy z Białorusią nie przestaje być napięta. 
Kraju pilnuje straż graniczna, wojsko oraz policja. W ramach akcji 
„Murem za polskim mundurem” w pomoc służbom zaangażowali 
się strażacy. 12 listopada zgromadzili się strażacy z OSP z powiatu 
sochaczewskiego, żyrardowskiego i płockiego.

Akcję „Murem za Polskim Mundurem” rozpoczęli internauci. Teraz włączyła 
się w nią cała Polska. Każdego dnia podziękowania składane są dla żołnie-
rzy za ich wysiłek. Mieszkańcy rejonów przygranicznych robią to osobiście, 
mieszkańcy innych części kraju przesyłają pozytywne słowa poprzez social 
media, natomiast najmłodsi Polacy przesyłają laurki. Nadsyłane podzięko-
wania można liczyć już nie w setkach a w tysiącach.

Z inicjatywy wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych i posła PiS 
Macieja Małeckiego powstał pomysł zorganizowania wsparcia przez jed-
nostki OSP z terenu powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego. 

Z Gminy Wiskitki w pomoc włączyły się jednostki: OSP Wiskitki, OSP Działki, 
OSP Nowe Kozłowice, OSP Guzów. Do służb mundurowych przy granicy 
trafiła żywność: konserwy, przetwory, ciasta itp. W wydarzeniu uczestniczyli 
również harcerze i młodzież szkolna. Do Białegostoku wyruszył również wóz 
strażacki z żywnością.
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POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
17 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury 
odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Dzie-
cięcej, Był to dzień pełen radosnych piose-
nek w wykonaniu młodzieży szkolnej z wielu 
szkół powiatu żyrardowskiego. 
Na konkurs zgłosiło się 20 uczestników. Jury 
w składzie: Olga Dudkiewicz – muzykolog, kom-
pozytor, nauczyciel, Zbigniew Perka – muzyk, 
kompozytor, instruktor muzyki i Aleksandra Ru-
dzińska – muzyk, instruktor muzyki zdecydowali 
o przyznaniu poniższych nagród. 
I kategoria (kl. I-III)
1 miejsce - Magdalena Lechniak (SP nr 6 w Żyrar-
dowie)
2 miejsce - Tadeusz Niewiadomski - zgłoszenie 
indywidualne
3 miejsce - Oliwia Pierzak (Szkoła Podstawowa 
w Mszczonowie)
Wyróżnienie - Daryna Skrypko (SP nr 2 w Żyrar-
dowie)
II kategoria (kl. IV-VI)
1 miejsce - Maja Strzelecka (Szkoła Podstawowa 
w Piekarach)
1 miejsce - Emil Karol Dębski (Szkoła Podstawowa 
w Osuchowie)
2 miejsce - Maria Rogala (zgłoszenie indywidual-

ne)
2 miejsce - Antonina Bobrowska (Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Bartnikach)
3 miejsce - Agata Pleśnierowicz (Mszczonowski 
Ośrodek Kultury)
III kategoria (kl. VII-VIII)
1 miejsce - Maja Borowiec (Szkoła Podstawowa 
w Piekarach)
2 miejsce - Oliwia Tomaszewska (zgłoszenie indy-
widualne)
2 miejsce - Karolina Lechniak (SP nr 6 w Żyrardo-
wie)
3 miejsce - Małgorzata Szmigielska (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej)
Wyróżnienie - Natasza Popławska (Szkoła Podsta-
wowa w Mszczonowie)
Wyróżnienie - Anna Dutkiewicz (Szkoła Podstawo-
wa w Walerianach)
Festiwal odbył się pod patronatem Starosty Po-
wiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Żyrardowa. 
Podczas konkursu obecni byli Starostwa Powia-
tu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, zastępca 
Prezydenta Żyrardowa Adam Lemiesz, członek 
zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej 
i Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego 
Klaudiusz Stusiński.
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PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ
19 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury 
odbyło się oficjalne wręczenie nagród w powia-
towym konkursie plastycznym dla przedszko-
laków „Przyszła do nas Pani Jesień”.
Na konkurs zgłoszono 102 prace z 16 placówek 
oświatowo - wychowawczych Powiatu Żyrar-
dowskiego.
Najmłodsi mieszkańcy powiatu żyrardowskiego są 
prawdopodobnie najbardziej kreatywną grupą spo-
łeczną. O ich niezaburzonej wyobraźni i chęci do 
wyrażania swoich artystycznych wizji przekonywała 
podczas przemówienia Bożena Liszewska, Dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie pod-
czas rozdania nagród. 
Jury w składzie Bożena Liszewska i Zbigniew Koła-
czek, znany żyrardowski artysta plastyk, przyznali na-
stępujące nagrody:
 
W kategorii wiekowej 3-4 LATA
Nagrody:
1. Barbara Krupińska (4 lata), Osiedlowy Dom Kultury 

w Żyrardowie, 
2. Julia Jakubczyk (4 lata), Niepubliczne Przedszkole 

„Mini Przedszkole Dino” w Żyrardowie, 
3. Dobrusia Kowalczyk (4 lata), Niepubliczne Przed-

szkole „Mini Przedszkole Dino” w Żyrardowie,
4. Gabriel Wesela- Bauman (4 lata), Przedszkole Nie-

publiczne „Kraina Radości” w Żyrardowie,
5. Kasjana Węgier (3 lata), Niepubliczne Przedszkole 

„Żyrafa” w Żyrardowie,
6. Lena Kakietek (4 lata), Miejskie Przedszkole Nr8 

w Żyrardowie,
7. Kaja Czuba (4 lata), Osiedlowy Dom Kultury w Ży-

rardowie,

Wyróżnienia:
1. Remigiusz Malczak (4 lata), Miejskie Przedszkole 

Nr1 w Mszczonowie,
2. Antoni Derda (3 lata), Miejskie Integracyjne Przed-

szkole Nr10 w Żyrardowie,
3. Kornel Perkowski (3 lata), Miejskie Przedszkole Nr6 

w Żyrardowie,
4. Hanna Sałaj (4 lata), Niepubliczne Przedszkole „Ży-

rafa” w Żyrardowie.

W kategorii wiekowej 5-6 LAT
Nagrody:
1. Wiktoria Matyjek (5 lat), Miejskie Przedszkole Nr9 

w Żyrardowie,
2. Antonina Skonieczna (6 lat), Osiedlowy Dom Kultu-

ry w Żyrardowie, 
3. Marcelina Jagiełło (5 lat), Miejskie Przedszkole Nr9 

w Żyrardowie,
4. Magdalena Szymańska (6 lat), Szkoła Podstawowa 

w Miedniewicach,
5. Zofia Opiłka (5 lat), Przedszkole Niepubliczne „Kra-

ina Radości” w Żyrardowie,
6. Kaja Kożuchowska (6 lat),Niepubliczne Przedszkole 

„Mini Przedszkole Dino” w Żyrardowie,
7. Marysia Wyskiel (5 lat), Niepubliczne Przedszkole 

„Mini Przedszkole Dino”  w Żyrardowie,
8. Zofia Górnik (6 lat), Niepubliczne Przedszkole „Mini 

Przedszkole Dino”  w Żyrardowie,
9. Gabriela Kwiatkowska (5 lat), Miejskie Przedszkole 

Nr8 w Żyrardowie,
10. Martyna Szybiak (6 lat), Miejskie Przedszkole Nr2 

w Żyrardowie,
11. Zuzanna Żukowska (6 lat), Przedszkole Niepu-

bliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie,
12. Kacper Sobieraj (6 lat), Szkoła Podstawowa Nr2 

w Żyrardowie,
Wyróżnienia:
1. Weronika Kowalska (6 lat), Szkoła Podstawowa Nr2 

w Żyrardowie, 
2. Aniela Bartosik (6 lat), Miejskie Przedszkole Nr8 

w Żyrardowie, 
3. Oliwia Zielonka (6 lat), Przedszkole Miejskie Nr1 

w Mszczonowie,
4. Maria Mikołajewska (6 lat), Miejskie Przedszkole 

Nr2 w Żyrardowie,
5. Antoni Kołakowski (5 lat), Przedszkole Niepublicz-

ne „Żyrarfa” w Żyrardowie,
6. Rozalia Smyk-Izarra (5 lat), Miejskie Przedszkole 

Nr9 w Żyrardowie,
7. Wojtek Smoliński (5 lat), Osiedlowy Dom Kultury 

w Żyrardowie,
Nagrody sponsorowane przez Starostę Powiatu 
Żyrardowskiego wręczyła Dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury Bożena Liszewska i Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym 
w Żyrardowie, Anna Smolarek.
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NIEPODLEGŁA ŁĄCZY 

KULTURA

19 listopada w Resursie odbył 
się koncert pieśni patriotycznej 
„Niepodległa łączy” w wykona-
niu Krzysztofa Gwiazdy, zespołu 
Fuerte i grupy Młode Gwiazdy. 
Był to bardzo rodzinny koncert, 
podczas którego patriotyczne 
pieśni śpiewały i dzieci, i ich ro-
dzice. 

„Niepodległa łączy” to bardzo tra-
fiony tytuł koncertu. Podczas tego 
wydarzenia łączyły się pokolenia nie 
tylko na scenie, ale również wśród 
publiczności. To, że Krzysztof Gwiaz-

da ma świetny warsztat wokalny 
wiedzą już wszyscy w Żyrardowie. 
Jednak podczas koncertu patriotycz-
nego pierwszeństwo należy oddać 
młodzieży, która zdominowała sce-
nę. Młodym Gwiazdom towarzyszyli 
muzycy: Robert Siniarski - fortepian, 
Filip Szymaniak - skrzypce, Wojciech 
Sławiński - wiolonczela, Adam Szuraj 
– cajon. Koncert był też doskona-
łą okazją do zaprezentowania płyty 
„Ojczyzna nasza”, z której utwory 
wykonano podczas koncertu, a któ-
re po występie wręczono zebranym 
gościom. 

18 listopada w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Ży-
rardowie odbyło się spotkanie 
autorskie z Elżbietą Draczyńską 
autorką książki „Śmiech przez 
łzy. Opowieść o Adolfie Dymszy”. 

I choć rzadko można powiedzieć, by 
biblioteki były odwiedzane tłumnie, 
z pewnością tego dnia to stwierdze-
nie nie było nadużyciem. Nie było 
to też jedno ze spotkań, podczas 
których skupiano się na warsztacie 
pisarskim, ale na człowieku i wspo-
mnieniu o nim. Spotkanie zdomi-

nowane było opowieściami Elżbiety 
Draczyńskiej, która jak sama pod-
kreśliła podczas spotkania, zbiera-
nie materiałów do książki trwało 27 
lat i skupiło się na rodzinnej pamięci 
o Adolfie Bagińskim, znanym szero-
kiej publiczności jako Adolf Dymsza, 
Dodek.

- Ta książka powstawała 27 lat, a więc 
szmat czasu. Zaczęła ją pisać uko-
chana moja mama, która zbierała 
materiały wtedy, kiedy trwały prace 
nad ukazaniem się pierwszej biografii 
Adolfa Dymszy pióra Witolda Fillera 

– mówiła Elżbieta Draczyńska. – To 
zbiór opowieści o tym, jak Dymszę za-
pamiętały wnuki, dwie córki. Większość 
z nas kojarzy go ze sceną, ale też czło-
wieka, który przeżył dwie wojny i miał 
bez wątpienia niełatwe życie i dokony-
wał wielu wyborów. Jeden z nich znany 
jest ogółowi Polaków, czyli złamanie 
zakazu okupacyjnego, by występować 
na jawnych scenach. To złamanie za-
kazu Państwa Podziemnego – tłuma-
czyła autorka. O tym, z czym zmagał 
się Adolf Dymsza, ale też o jego ra-
dościach, pasji do piłki nożnej i nie-
skończonej miłości, jaką była scena, 
autorka opowiadała z ogromnym za-

angażowaniem. 

Jednak nie tylko spotkanie z Elżbie-
tą Draczyńską było atrakcją tego 
wieczoru. Dyrektor Biblioteki, Jerzy 
Naziębło, zadbał również o odpo-
wiednią oprawę muzyczną, zapra-
szając na spotkanie autorskie Ma-
cieja Klocińskiego, mistrza muzyki 
retro, który zebranych gości już na 
wstępie powitał jednym z najbar-
dziej znanych utworów Adolfa Dym-
szy „Warszawa da się lubić”. Tak oto 
spotkanie autorskie było również 
wieczorem wspólnego śpiewania, 
wspólnych wspomnień i poznawania 
Adolfa Dymszy na nowo. 

ŚMIECH PRZEZ ŁZY
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Życie bajką jest

Emilia Ślęzak
 

 Opowiem wam bajkę...wcale nie zmyśloną,
choć z wielu magicznych momentów złożoną.

A wszystko się dzieje w cudownej krainie,
gdzie czas dla każdego w innym tempie płynie.

Mieszka tam pewna urocza dziewczynka, 
imię jej zwyczajne- po prostu Emilka.

Z serca wrażliwego chce wszystkim pomagać,
cały świat w szczęśliwy obraz poukładać.

Rannemu ptaszkowi nóżkę opatrzyła,
starszej pani na działce grządki wypieliła,

mamie zabrudzony wyprała fartuszek,
pocieszała brata, gdy bolał go brzuszek.

Te proste uczynki tak mało kosztują,
z pozoru niewielkie- a serce radują!

Czasami wystarczy uśmiech podarować,
by komuś w dniu smutnym tęczę wyczarować.

I wcale nie trzeba specjalnie się trudzić,
by w drugiej osobie chęć pomocy wzbudzić.

Gdy oczy otwarte i gdy serce czyste,
bycie dobrym dla innych jest tak oczywiste!
Bo życie jest bajką, wystarczy w to wierzyć

i co dzień się starać, by pięknie je przeżyć

wiersz nagrodzony w Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim "Życie bajką jest", 
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ROZRYWKA

Rozwiązanie

Pionowo

2. brać coś na swoje... 

3. człowiek świadomie 
wprowadzający 
kogoś w błąd

4. stolica Azerbejdżanu 

5. jazda autem dla 
przyjemności 

6. wiara w demony

7. białka wytwarzane 
przez żywe organi-
zmy 

8. prowadzenie 
czynności w celu 
przywrócenia funkcji 
układu krążenia 
i oddychania

9. Jack - aktor grający 
m.in. w filmie "Lśnie-
nie"

11. okres, w którym 
Słońce znajduje się 
nad horyzontem

13. nadchwyt i .... dwa 
podstawowe chwyty 
podczas pociągania 
na drążku

17. obrazek pocięty na 
kawałki

18. jest nią np. "Latar-
nik"

21. Gabriel - pierwszy 
prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej

25. druga, licząc od po-
wierzchni, warstwa 
atmosfery planety

27. pokrowiec na te-
lefon

29. układ dwóch pła-
skich zwierciadeł

32. w mitologii su-
meryjskiej bóg 
mądrości, stwórca 
człowieka

33. stolica Danii 

34. słowo utworzone 
od nazwy własnej

36. religia monote-
istyczna, druga 
pod względem 
wyznawców religia 
na świecie

37. budowla do skła-
dowania substancji 
sypkich 

41. rozmówca

44. władza lub god-

ność króla

46. ... Czarny- rycerz 
niepokonany w licz-
nych turniejach

50. np. sprawdzanie 
biletów 

51. człowiek wybitny, 
sławny w dziedzinie 
nauki, kultury

52. niepodpisany list

55. dokument potwier-
dzający przynależ-
ność zwierzęcia do 
danej rasy

56. utwór... np. trage-
dia, melodramat

58. stolica Bośni i Her-
cegowiny

60. zagłębienie po-
wierzchni ziemi 
otoczone wzniesie-
niami

62. pisał je Jan Kocha-
nowski 

64. trzecia epoka pale-
ogenu

69. agencja rządu USA 
odpowiedzialna za 
narodowy program 

lotów kosmicznych

73. niewielki, szary 
gryzoń

76. cienka, półprzezro-
czysta tkanina 

Poziomo

1. inaczej "dwa ognie"

8. przechodzi przez 
środek Ziemi 

10. miejscowość w Bel-
gii, w której ma 
siedzibę najbardziej 
utytułowany klub 
piłkarski

12. tlenek arsenu

14. dawniej zbić, wy-
chłostać

15. wspólnota chrze-
ścijan obrządku 
bizantyńskiego 

16. Anthony ... - walijski 
aktor znany m.in. 
z filmu "Milczenie 
owiec”

18. bardzo silne uczu-
cie niechęci wobec 

kogoś

19. Daniel ... - malarz 
barokowy

20. zakaz eksportu lub 
importu wybranych 
towarów

22. niszczenie, rozbi-
janie 

23. jeden z modeli 
Fiata

24. przy podłodze 

26. mieszanka

28. odmiana węgla 
kopalnego

30. przeznaczony do 
zakwaszania prze-
tworów

31. Jan - autor bajek

35. Joaquin - aktor 
wcielający się w ty-
tułowego "Jokera"

38. nieodmienna część 
mowy

39. wilcze - w dawnych 
fortyfikacjach prze-
szkody

40. dział gramatyki zaj-
mujący się opisem 

form wyrazowych

41. stan w Stanach 
Zjednoczonych 

42. antybiotyk, któ-
rego działanie 
zrewolucjonizowało 
leczenie chorób 
zakaźnych

43. instrument dęty 
drewniany

45. do zmywania lakie-
ru z paznokci

47. sterta 

48. ... przerobowe 
- zdolność zakła-
du do uzyskania 
określonej ilości 
produktów

49. ugrupowanie sa-
molotów w czasie 
lotu zespołowego

53. szósta planeta 
Układu Słonecz-
nego

54. duży dinozaur 

57. miasto w południo-
wym Egipcie

59. przewaga wydat-
ków nad przycho-

dami 

60. osoba zajmująca 
się obróbką kamie-
nia jako surowca

61. bohaterka "Ślubów 
panieńskich"

63. w religiach Abra-
hamowych grzech 
polegający na czci 
innego boga

65. brat ojca

66. część powierzchni 
globu ziemskiego

67. np. bocian, wróbel 

68. subtelny, zwiewny

70. jemy je latem

71. pertraktacje pro-

wadzone przez 
dwie strony

72. maksyma, sen-
tencja 

74. biało-żółty owad

75. opowieść fanta-
styczna zwłaszcza 
o życiu świętych 
i męczenników

77. miasto w woj. ma-
zowieckim w powie-
cie warszawskim 
zachodnim

78. kryptonim agresji III 
Rzeszy na ZSRR

79. zabieg pielęgnacyj-
ny, mycie 

80. jednostka amunicji

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 5 pierwszych osób naszym redakcyjnym kubeczkiem, parasolem oraz czapką!
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Żyrardów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

Po czterech latach morderczych 
walk, toczących się na kilku kon-
tynentach oraz śmierci nawet 22 
milionów ludzi, 11 listopada 1918 
r. w wagonie kolejowym we fran-
cuskiej miejscowości Compiègne, 
podpisano rozejm pomiędzy Niem-
cami a państwami ententy, koń-
cząc tym samym Wielką Wojnę. 
Tego dnia wprowadzono w życie 
zawieszenie broni, a wojska oby-
dwu stron zaczęły się wycofywać ze 
swoich pozycji.

Dzień wcześniej, 10 listopada do 
Warszawy – stolicy Królestwa Pol-
skiego, w którym władzę sprawo-
wała wówczas Rada Regencyjna, 

specjalnym pociągiem przyjechał 
Józef Piłsudski. Na dworcu głów-
nym został przywitany zaledwie 
przez kilka osób, w tym przez człon-
ka Rady, księcia Zdzisława Lubo-
mirskiego, który następnie odbył 
długą rozmowę z Komendantem. 
Członkowie Rady uważali, że tylko 
Józef Piłsudski, pomimo jego socja-
listycznych poglądów, jest w stanie 
skonsolidować większość różnych, 
często skłóconych ze sobą stron-
nictw i obozów politycznych. Tego 
samego dnia, Komendant otrzymał 
od Rady Regencyjnej dowództwo 
nad wojskiem, a trzy dni później 
Rada została rozwiązana. W ten 

sposób Józef Piłsudski zyskał wła-
dzę zwierzchnią w odrodzonym 
Państwie Polskim. Odrodzonym już 
nie jako Królestwo, a jako – od 15 
listopada 1918 r. – Republika.

A jak wyglądał dzień 11 listopada 
1918 roku w Żyrardowie, w którym 
ponad trzy lata wcześniej, 17 lipca 
1915 r., wojska rosyjskie zamieniły 
Zakłady Żyrardowskie w ruinę? I jak 
wyglądały kolejne tygodnie w mie-
ście robotniczym, gdzie robotnicy 
byli pozbawieni pracy.

Tego dnia na ulicach Żyrardowa, 
grupki członków i sympatyków Pol-
skiej Organizacji Wojskowej (POW) 
oraz Polskiej Partii Socjalistycznej 

(PPS) od wczesnych godzin pro-
wadziły rozbrajanie niemieckich 
żołnierzy. Bojownicy POW zajęli 
Magistrat i po południu, gdy na sta-
cję w Żyrardowie wjechał pociąg 
z Warszawy, pod dowództwem 
Jana Łysanowskiego załadowa-
li do niego ponad 300 Niemców 
z „biletem w jedną stronę”, kończąc 
tym samym okupację niemiecką 
w naszym mieście z czasów I wojny 
światowej.

Członkowie żyrardowskiego PPS 
utworzyli Milicję Ludową uzbrojoną 
w broń zdobytą na Niemcach. Tak 
powstała silna, około stu osobowa 
formacja. Komisarycznym burmi-

strzem Żyrardowa został dowódca 
Milicji – Stanisław Kamiński. Prze-
ciwwagą dla lewicowej Milicji Lu-
dowej miała stać się powołana kil-
ka dni później przez zwolenników 
prawicy Straż Obywatelska, której 
głównym zadaniem było powstrzy-
mywanie bandyckich zapędów czę-
ści milicjantów. Od pewnego czasu 
do zniszczonego Żyrardowa wracali 
jego dawni mieszkańcy - przeważ-
nie robotnicy pracujący w trakcie 
wojny w chylących się ku upadkowi 
cesarstwie niemieckim i rosyjskim. 
W Rosji od roku trwała wojna do-
mowa, Niemcy stały nad jej krawę-
dzią. W Warszawie Józef Piłsudski 
zaczął tworzyć pierwszy rząd Nie-
podległej Polski. A Żyrardów - jak 
będą donosić gazety w kraju - w na-
stępnych dniach znajdzie się „w rę-
kach bolszewików”. Naszych lokal-
nych bolszewików...

14 listopada 1918 r. w zniszczonym 
w czasie wojny Żyrardowie zebrał 
się wiec około 300 robotników. Wy-
łoniono na nim Tymczasowy Komi-
tet Rewolucyjny miasta Żyrardowa, 
który miał przez najbliższe dni spra-
wować władzę w mieście kontrolo-
wanym głównie przez 100 osobowy 
oddział Milicji Ludowej. Cztery dni 
później ulicami Żyrardowa prze-
szedł pochód członków i sympa-
tyków Socjaldemokracji Królestwa 
Polski i Litwy (późniejszej Komuni-
stycznej Partii Robotniczej Polski) 
oraz Polskiej Partii Socjalistycznej, 
zakończony jeszcze liczniejszym 
wiecem niż poprzednio. Wszędzie 
powiewały czerwone flagi. Wyczu-
walne było napięcie i niepokój o to, 
co przyniesie najbliższa przyszłość.

Wiec ten miał miejsce w Domu Lu-
dowym im. Karola Augusta Dittricha 
przy placu targowym. Wybrano na 
nim Radę Delegatów Robotniczych, 
która już nie tymczasowo, a na stałe 
miała przejąć władzę w Żyrardowie. 
Później uczestnicy wiecu w asyście 
i przy wsparciu członków Milicji Lu-
dowej udali się pod budynek Ma-
gistratu, będącego od 11 listopa-
da w rękach Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Tam żołnierze, wobec 
przewagi liczebnej manifestantów, 
musieli ustąpić i zgodzili się oddać 
Radzie Delegatów Robotniczych 
połowę budynku Magistratu, nad 
którym od tego dnia zaczął powie-
wać czerwony sztandar.

Następnie w nocy milicjanci obsa-
dzili swoimi ludźmi kluczowe bu-
dynki w mieście. Kilka dni później 
Gazeta Warszawska pisząc o wyda-
rzeniach z Żyrardowa, donosiła:

„(…) Bolszewicy zajęli magistrat, kasę 
i magazyny wraz z zapasami broni 
i żywności. Komisarz powiatu zwrócił 
się o pomoc do rządu (…)”.

Kolejne tygodnie to w Żyrardo-
wie ciągłe wiece, pochody, spo-
tkania oraz manifestacje, na któ-
rych przemawiali między innymi 
żyrardowscy uczestnicy rewolucji 
październikowej w Rosji. Tak sytu-
ację panującą w Żyrardowie opi-
sał w swoim raporcie z 12 grudnia 
1918 r. kapitan Meksz, dowódca 
lokalnego, niewielkiego oddziału 
Wojska Polskiego:

„(…)  w ręce miejscowych robotników 
po wyjeździe Niemców dostało się 
około 1000 karabinów i jakoby 4 ka-
rabiny maszynowe. Gdzie one są, nie 
wiadomo. W mieście organizuje się 
czerwona gwardia. W sprawach miej-
skich panuje okropny chaos. Wystą-
pić czynnie, żeby rozbroić ludzi i za-
prowadzić porządek, dotychczas – nie 
zważając na niejednokrotne meldun-
ki – nie otrzymałem rozkazu, a prócz 
tego uważam, że swymi siłami zrobić 
to byłoby bardzo ryzykowne. Potrze-
bowałbym jeszcze do pomocy jedną 
kompanię i 2 karabiny maszynowe. 
Oprócz tego melduję, że rozbrojenie 
ludności, odebranie władzy Radzie 
Robotniczej i w ogóle zaprowadze-
nie porządku w mieście jest rzeczą 
niezbędną, i to w jak najprędszym 
czasie, ponieważ Żyrardów jako cen-
trum robotnicze, gdzie jest 12 tysięcy 
robotników, większości z których nie 
ma roboty, jest zarazą bolszewizmu 
nie tylko dla całej okolicy, lecz i dla 
całego państwa (…)”

W połowie grudniu 1918 r. w Żyrar-
dowie władzę nadal sprawowała 
Rada Delegatów Robotniczych. 16 
grudnia w Domu Handlowca w War-
szawie odbył się zjazd Socjaldemo-
kracji Królestwa Polski i Litwy oraz 
PPS-Lewicy, na którym obie partie 
połączyły się i utworzyły nową or-
ganizację – Komunistyczną Partię 
Robotniczą Polski. Wśród uczestni-
ków zjazdu, odbywającego się pod 
hasłem: „cała władza musi przejść 
w ręce proletariatu miast i wsi, zor-
ganizowanego w Radach Delegatów 
Robotniczych” była liczna delegacja 
żyrardowskich komunistów. Na 
zjeździe ogłoszono poparcie dla 
rewolucji i rządów bolszewickich 
w Rosji, oczekiwano na szybkie 
zwycięstwo rewolucji w Niemczech, 
a przede wszystkim - nie uznano 
niepodległości Polski. Komuniści 
uważali, że już nadchodzi wielka 
rewolucja światowa, nic nie może 
stanąć na drodze do jej zwycięstwa 
i wszystko musi być podporządko-
wane walce klas.

Władze w kraju miał sprawować 
podporządkowany bolszewikom 
rząd Polskiej Republiki Rad, wyło-
niony przez Rady Delegatów Ro-
botniczych, w których kontrole 
miały przejąć Komitety Miejskie 
Komunistycznej Partii Robotniczej 

HISTORIA
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Polski. Członkami żyrardowskiego 
Komitetu Miejskiego KPRP zostali 
między innymi: Stanisław Strzelec-
ki jako przewodniczący, Franciszek 
Biedrzycki, Andrzej Malinowski 
oraz Edmund Majchrzak. Ich ży-
rardowska siedziba znajdowała się 
w budynku nr 50 przy ulicy Wiskic-
kiej (obecnie 1 Maja).

Komunistom zależało na destabili-
zacji młodego państwa polskiego, 
dlatego w różnych miastach prawie 
dzień w dzień organizowali manife-
stacje, wiece i pochody. Jeden z ta-
kich pochodów z 29 grudnia 1918 r. 
zakończył się zamieszkami w War-
szawie i wymianą ognia z Woj-
skiem Polskim. W dniu następnym 
w Żyrardowie, w odpowiedzi na te 
wydarzenia, robotnicy aresztowa-

li dyrektorów i przejęli zarząd nad 
Zakładami Żyrardowskimi. Interwe-
niowało wojsko i uwolniono prze-
trzymywanych, jednak Żyrardów 
pozostawał w rękach Rady Dele-
gatów Robotniczych i Milicji Ludo-
wej. Robotnicy z całej Polski, w tym 
z Żyrardowa, wysyłali do Warszawy 
swoje delegacje z żądaniami wobec 
rządu. Nie rozumiejąc lub nie chcąc 
zrozumieć fatalnej sytuacji gospo-
darczej, geopolitycznej i wewnętrz-
nej Polski, żyrardowscy komuniści 
i socjaliści żądali między innymi: 
stałych pensji dla bezrobotnych, 
zapłaty za każdy dzień trwania 
wojny dla każdego robotnika i na-

tychmiastowej odbudowy fabryki. 
Tak, jakby to młoda Polska, która 
dopiero kilka tygodni wcześniej 
odzyskała po 123 latach niepodle-
głość, ponosiła winę za zniszczenie 
Zakładów Żyrardowskich w 1915 r. 
przez wycofujące się wojska rosyj-
skie, a przez to była też sprawcą 
olbrzymiego bezrobocia w naszym 
mieście.

Na początku stycznia 1919 r., nieca-
łe dwa miesiące po odzyskaniu nie-
podległości, młode państwo polskie 
przeżywało bardzo trudny okres. 
Ciągłe manifestacje robotnicze, po-
wstanie partii komunistycznej wro-
giej Wolnej Polsce, brak jedności 
w społeczeństwie, coraz ostrzejszy 
konflikt między lewicą a prawicą, 
a także trudna sytuacja geopoli-

tyczna nie napawały optymizmem. 
Wobec powyższego, w nocy z 4 
na 5 stycznia 1919 r. rozpoczął się 
w Warszawie prawicowy zamach 
stanu. Na czele spiskowców chcą-
cych aresztować członków rządu 
Jędrzeja Moraczewskiego i przejąć 
władzę, stał książę Eustachy Sapie-
ha i generał Marian Januszajtis. Po 
kilku godzinach spiskowcy zostali 
jednak rozbrojeni i aresztowani, 
a po rozmowie z Józefem Piłsud-
skim, otrzymaniu od niego repry-
mendy i wysłuchaniu gorzkich słów 
na swój temat, zostali po prostu 
zwolnieni do domów, nie ponosząc 
poważniejszych konsekwencji.

Piłsudski potrzebował pretekstu 
do ustabilizowania sytuacji w pań-
stwie. Największym zagrożeniem 
były konflikty wewnętrzne, które 
mogły przerodzić się w wojnę do-
mową. Do takiej sytuacji musiała 
doprowadzić rosnąca w siłę pozy-
cja ruchów socjalistycznych i ko-
munistycznych. Naczelnik Państwa 
nie mógł otwarcie przeciw nim wy-
stąpić, nie prowokując jednocze-
śnie zamieszek w całym kraju. Lecz 
w sytuacji, w której prawica siłą 
próbowała przejąć władzę, a lewica 
skupiona wokół RDR nieomal wy-
powiedziała władzy posłuszeństwo, 
Józef Piłsudski ustawiał się w pozy-
cji obrońcy ładu i bezpieczeństwa. 
I mógł natychmiast przystąpić do 
działania w celu przywrócenia po-
rządku w różnych miastach i mia-
steczkach niepodległej Polski.

W nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r., Pił-
sudski wysłał dwie kompanie Woj-
ska Polskiego do Żyrardowa,w celu 
zakończenia tamtejszej małej re-
wolucji bolszewickiej i ukrócić anar-
chię. Żołnierze przyjechali z Warsza-
wy pociągiem i od razu przystąpili 
do działania. Uwolnili przetrzymy-
wanych przez milicjantów członków 
Straży Obywatelskiej, a następnie 
rozpoczęli aresztowania. Zatrzyma-
no między innymi przewodniczące-
go żyrardowskiej RDR – Władysła-
wa Choińskiego oraz jego zastępce 
Franciszka Biedrzyckiego z KPRP.

Żyrardowska Milicja Ludowa dys-
ponowała około 1000 karabinów i 4 
karabinami maszynowymi, jednak 
jej członkowie zostali zaskoczeni 
błyskawiczną akcją wojska. Dowód-
ca lokalnego oddziału WP – kapi-
tan Meksz wysłał do komendanta 
Milicji Ludowej polecenie złożenia 
broni. Ten jednak odmówił. Padły 
strzały w stronę budynku, w którym 
przebywało 30 milicjantów. Wobec 
przewagi liczebnej, po kilkudziesię-
ciu nerwowych minutach milicjanci 
musieli się poddać i wojsko przy-
stąpiło do dalszych aresztowań – 
łącznie w Żyrardowie zatrzymano 
około 50 osób, a z budynku magi-
stratu w końcu zniknął czerwony 
sztandar.

Następnego dnia Rada Ministrów 
wprowadziła stan wyjątkowy 
w Warszawie i jej okolicach. Za-
kazane były wiece i manifestacje, 
a uczestnicy zajść mieli być od razu 
stawiani przed sądami wojskowy-
mi. Tymczasem w Żyrardowie, na 
wieść o przyjeździe dwóch kompani 
wojska i nocnych aresztowaniach, 
po południu zebrał się kilku tysięcz-
ny tłum. Demonstranci domagali 
się uwolnienia zatrzymanych, a żoł-
nierze nie byli w stanie rozpędzić 
zgromadzonych. Nie wiadomo do 
końca kto pierwszy oddał strzały, 
lecz już po chwili rozpoczęła się wy-
miana ognia i walki uliczne. Strze-
lano z tłumu, okien i dachów. Byli 
ranni, choć na szczęście nie było 
ofiar śmiertelnych. Aby ratować na-
piętą sytuację, żołnierze oddali kil-
ka serii z karabinów maszynowych 
w powietrze, co skutecznie ostudzi-
ło emocje protestujących, a tłum 
rozbiegł się na wszystkie strony.

Pod wieczór z Warszawy nadjechał 
pociąg specjalny, do którego wsiedli 
żołnierze oraz aresztowani komu-
niści i socjaliści. Mała żyrardowska 
„rewolucja bolszewicka” dobiegła 
końca, lecz to nie był koniec pro-
blemów mieszkańców Żyrardowa, 
z których większość nadal nie miała 
stałej pracy, a żyrardowska fabryka 
jeszcze przez wiele miesięcy znaj-
dowała się w ruinie.

HISTORIA
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W nocy z 29 na 30 listopada przypadają An-
drzejki – czas, gdy słowiańska tradycja i  zako-
rzeniona w nas wiara w magiczny los, nabiera 
mocy, a przyszłość staramy się poznać po-
przez wróżby znane od pokoleń. Jednak choć 
to Andrzejki cieszą się dziś popularnością, nie-
wiele osób wie, że jeszcze w XIX wieku poza 
Andrzejkami celebrowano Katarzynki.
W kalendarzu słowiańskim 24 listopada był tak 
zwanym Świętem Doli, podczas którego dziewczę-
ta i chłopcy mogli za pomocą wróżb dowiedzieć się 
o swojej przyszłości, a ciężarne kobiety modliły się 
o bezpieczne rozwiązanie.
Choć Kościół Katolicki nie był zadowolony, że mło-
dych ludzi tak ciągnie do zabobonów i pogańskich 
wróżb, tak naprawdę dopiero katolicka tradycja 
rozdzieliła to święto: świetną do tego okazją stała 
się możliwość obrania sobie patronów. Patronem 
pragnących zaślubin kobiet stał się św. Andrzej, 
mężczyźni zwracali się natomiast do św. Katarzyny.
- Istotą dla wszystkich obrządków związanych z wróż-
bami jest fakt, że występują na koniec roku kalenda-
rzowego i liturgicznego. Ponoć to właśnie wtedy te 
wróżby mają największą moc – mówi Barbara Rze-
czycka, etnograf.
Katarzynki
„Hej! Kasiu, Katarzynko
Gdzie szukać cię dziewczynko
Wróżby o ciebie zapytam
Czekaj - wkrótce zawitam
Bawmy się więc w Katarzyny
Szukajcie chłopaki dziewczyny
Zapytać więc trzeba wróżby
A nuż potrzebne już drużby”
Katarzynki obchodzone są w nocy z 24 na 25 listo-
pada, która uznawana jest za wigilię św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej.  Była to męczennica chrześcijań-
ska, która żyła prawdopodobnie w I w n.e. Jej wspo-
mnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele 
katolickim 25 listopada i to właśnie wtedy obcho-
dzone są w Polsce imieniny Katarzyny. – Zgodnie 
z naszą polską tradycją, św. Katarzyna była opiekun-
ką cnotliwych kawalerów. Właśnie przed Andrzejkami, 
kawalerowie wróżyli sobie w Katarzynki. Oni też byli 
bardzo ciekawi swojej przyszłości, w szczególności do-
tyczącego ożenku – mówi Barbara Rzeczycka, etno-
graf. – Bardzo często mężczyźni wkładali pod przeście-
radło lub poduchę część damskiej garderoby, wierząc, 
że właśnie w wigilię Katarzyny, ich wybranka im się 
przyśni lub wręcz do nich przyjdzie. A jeśli jeszcze przy 
wieczornej toalecie mężczyzna wytarł się damską gar-
derobą, miało to gwarantować ślub z kobietą, która tej 

nocy się przyśni – dodaje Barbara Rzeczycka. 
Panowie bardzo chętnie pod poduszkę chowali tez 
kartki z imionami kobiecymi, a wyciągnięte o poran-
ku 25 listopada imię, miało być imieniem przyszłej 
żony. Jednak wróżby nie wiązały się jedynie z wy-
glądem i imieniem życiowej partnerki, ale również 
z powodzeniem zalotów. Jeśli w Katarzynki kawaler 
włożył do wody ułamaną gałąź wiśni, czereśni lub 
innego drzewka owocowego, która zakwitła jeszcze 
przed Bożego Narodzenia, chłopak mógł się spo-
dziewać, że jego konkury zakończą się powodze-
niem. 
Niestety zwyczaj Katarzynek zanikł z końcem XIX 
wieku, a z pewnością jego kres można wyznaczyć 
wybuchem I wojny światowej. 
Andrzejki
„Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja”
Andrzejki  to wieczór wróżb odprawianych w nocy 
z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 
patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Tym razem św. An-
drzej miałby być patronem panien na wydaniu. 
Prawdopodobnie Andrzejki mają swoje korzenie 
w starożytnej Grecji i pochodzą od słów anderios – 
męski, andros – mężczyzna, mąż. Ten zwyczaj zna-

ne były w całej Polsce. 
- Kobiety w Polsce modliły się do św. Andrzeja, by po-
znać imię swojego przyszłego partnera. Dowiedzieć się, 
czy będzie przystojny, czy będą miały dostatne życie, 
czy ukochany odwzajemni ich miłość. Temu wszyst-
kiemu i tym wszystkim zabiegom służyć miały właśnie 
wróżby i wiele różnych zabiegów, które panny odpra-
wiały podczas Andrzejek. A już najważniejsze było to, 
żeby wybranek się przyśnił – mówi Barbara Rzeczyc-
ka. Podobnie jak kawalerowie, panny wkładały ka-
wałek męskiej bielizny i karteczki z imionami. Żeby 
jednak ułatwić ukochanemu przyjście do nich we 
śnie, kobiety stawiały miskę z wodą na parapecie, 
na której robiły minimostek, który miał tym bardziej 
sprowokować wizytę kawalera. Żeby jednak uchro-
nić się przed złymi mocami, panny na noc brały do 
ust ząbek czosnku. 
Inna wróżba mówiła o tym, by panny na wydaniu 
przez cały dzień nic nie jadły i nie piły, a wieczorem 
zjadły mocno osolonego śledzia. Ten, który w nocy 
przyśnił im się i przyniósł we śnie szklankę wody, 
miał zostać ich mężem. Oczywiście najpopularniej-
szą wróżbą było przelewanie wosku i sprawdzanie 
cienia przy świetle świec. To właśnie przedstawiony 
kształt miał mówić o zawodzie ich przyszłego męża.
Nie można też zapomnieć o tradycjach związanych 
z mocą ognia i wody. Podobnie jak w przypadku 
Nocy Świętojańskiej, w Andrzejki panny stawia-
ły na rzece świeczki lub liter w łupinach orzecha. 
Jeśli puszczone na rzece łupiny zetknęły się ze 

sobą, możliwe było, że dwoje ukochanych stanie 
na ślubnym kobiercu. Popularne było również 
losowanie przedmiotów. Jeśli panna losowała 
przedmiot, który związany był z męskim zawodem, 
można było przypuszczać, że właśnie tym będzie 
zajmował się jej przyszły mąż. Zdarzało się jednak, 
że panna trafiała na gałązkę ruty, co oznaczało 
staropanieństwo, różaniec – stan zakonny. 
Moc tradycji
Tradycje słowiańskie są silnie związane z mocą 
wróżb i samej magii, o czym mówi jedna z pierw-
szych wzmianek o Słowianach spisana w V p.n.e. 
w Historii Wojen Greka Prokopiusza z Cezarei, 
opisująca życie Antów i Sklawinów (południowo-
-wschodnich plemion słowiańskich): „O przeznacze-
niu nic nie wiedzą, ani nie przyznają mu większej roli 
w życiu ludzkim, lecz, kiedy śmierć im zajrzy w oczy, 
czy to w chorobie, czy na wojnie, ślubują wówczas, 
że jeśli jej unikną, złożą bogu natychmiastową ofiarę 
w zamian za ocalenie życia, a uniknąwszy składają ją 
jak przyobiecali i są przekonani, że kupili sobie ocale-
nie za tę ofiarę. Oddają ponadto także cześć rzekom, 
nimfom i innym jakimś duchom…”. Wiele wzmianek 
dotyczących ludów Słowian podkreśla silną wieź 
naszych przodków z wróżbami i wierzeniami, które 
mimo tysięcy lat prób wyparcia ich z naszych trady-
cji przetrwały lub ewoluowały do świąt w kalenda-
rzu liturgicznym. 
Najwięcej zasług dla podtrzymania naszej wiedzy 
o tradycji ludowej mają mieszkańcy wsi, dla których 
wierzenia i wróżby były nieodzownym elementem 
w prowadzeniu gospodarstwa. To właśnie dzięki ich 
pogańskim metodom w przyciąganiu szczęśliwych 
plonów i płodnego bydła, szczątki słowiańskich wie-
rzeń i tradycji przetrwały do dziś. W XIX wiecznym 
Żyrardowie, właśnie za sprawą pracowników ściąga-
jących z okolicznych wsi, Andrzejki i Katarzynki rów-
nież były obchodzone. – Nawet dla naszych wyeman-
cypowanych szpularek i mokrych prządek ważne było 
to, jaki będzie ich mąż. Wiadomym było, że dla kobiety 
odpowiednie zamążpójście bardzo silnie wiązało się 
z jej przyszłym życiem, a nawet przeżyciem. Kobiety nie 
były na tyle niezależne, by swoje życie mogły prowadzić 
w pojedynkę – mówi Barbara Rzeczycka. – Jestem 
przekonana, że właśnie dlatego, to właśnie Andrzejki 
przetrwały w naszej tradycji, jako święto panien, które 
wróżą sobie dostatnie życie z mężem u boku.

I choć Andrzejki do tej pory są dość popularnym 
świętem, tradycja wróżb andrzejkowych traktowa-
na jest w formie zabawy i atrakcji dla najmłodszych. 
Nikt nie przypisuje jej już dzisiaj magicznych mocy, 
choć jest to miłe kultywowanie tradycji słowiańskich. 

fot. Siemiradzki Noc Andrzeja

CZAS WOLNY
ŚWIĘTO DOLI – KATARZYNKI I ANDRZEJKI
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Kryminalni zabezpieczyli 300 gra-
mów narkotyków u 74-latka
W ciągu jednej akcji funkcjonariu-
sze z Wydziału Kryminalnego ży-
rardowskiej komendy zatrzymali 
mężczyznę, który posiadał łącznie 
ponad 300 gramów narkotyków 
oraz elektronarzędzia, które praw-
dopodobnie pochodzą z przestęp-
stwa. Mężczyzna usłyszał już za-
rzuty posiadania znacznej ilości 
zabronionych ustawą substancji 
oraz udział w ich obrocie.
Kryminalni z żyrardowskiej komendy 
zatrzymali 74-letniego mieszkańca Ży-
rardowa. Z uzyskanych wcześniej infor-
macji wynikało, że może on posiadać 
w mieszkaniu narkotyki. Podejrzenia 
funkcjonariuszy potwierdziły się. W wy-
niku przeszukania pomieszczeń zajmo-
wanych przez mężczyznę, policjanci 
ujawnili woreczki z zawartością białego 
proszku oraz susz roślinny. Oprócz nar-

kotyków mundurowi w jednym z po-
koi znaleźli również sprzęt m.in. wagę 
elektroniczną, która mogła świadczyć 
o tym, że 74-latek zajmował się również 
rozprowadzaniem zakazanych ustawą 
substancji. Odnaleziono również elek-
tronarzędzia, które prawdopodobnie 
pochodzą z innych przestępstw. Po 
zbadaniu zabezpieczonych narkoty-
ków okazało się, że biały proszek, to 
amfetamina o wadze ponad 150 gra-
mów i marihuana również o wadze 150 
gramów. Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do żyrardowskiej ko-
mendy, gdzie noc spędził w policyjnym 
areszcie. Po zebraniu przez policjantów 
niezbędnego materiału dowodowego 
sprawa trafiła do żyrardowskiej proku-
ratury. Tam 74-latek usłyszał zarzut po-
siadania znacznych ilości narkotyków 
i zarzut udziału w obrocie wbrew prze-
pisom ustawy substancji zabronionych. 
Za popełnione przestępstwa mężczyź-
nie może grozić kara do 10 lat pozba-
wienia wolności. Wobec 74-latka zasto-
sowany został 3 miesięczny areszt.

Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego 
kierowcy
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej 
w ubiegłą sobotę jadąc autostra-
dą A2, zauważyli, a następnie ujęli 
nietrzeźwego kierującego. Poinfor-
mowani o zdarzeniu policjanci na-
tychmiast pojawili się na miejscu 
interwencji. Zatrzymany kierowca 
miał ponad 3 promile. Grozi mu 
kara do 2 lat pozbawienia wolno-
ści.
Wyjątkowo wzorową i obywatelska 
postawą wykazali się żołnierze Żan-
darmerii Wojskowej, którzy, jechali au-
tostradą A2. W pewnym momencie za-
uważyli samochód ciężarowy, którego 
zachowanie kierującego wskazywało, 
że może być on pod wpływem alkoho-
lu. Wiedząc jakie niebezpieczeństwo 
stwarzają pijani kierowcy, szybko pod-
jęli działania, aby zatrzymać pojazd. 
Dzięki ich działaniom kierujący manem 
zatrzymał się na pasie awaryjnym. Tam 
jeden z żandarmów przejął kluczyki od 
pojazdu ciężarowego i powiadomił po-
licję. Funkcjonariusze sprawdzili stan 
trzeźwości 28-letniego mieszkańca 
gminy Trojanów, który miał w swoim 
organizmie 3,3 promila alkoholu. Po-
licjanci zatrzymali mężczyźnie prawo 
jazdy i sporządzili dokumentację ze 
zdarzenia. Za jazdę w stanie nietrzeź-
wości grozi kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

15 listopada na ul. Lniarskiej strażni-
cy prowadzili czynności w związku ze 
zgłoszeniem mieszkańca, dotyczącym 
utrudnień w ruchu drogowym, które są 
związane z uruchomieniem placówki 
handlowej. W wyniku podjętych działań 
zdyscyplinowano osobę odpowiedzial-
ną za zaistniałą sytuację i udrożniono 
przejazd ww. ulicą.

16 listopada strażnicy podejmowali 
kilkakrotnie interwencje na  ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej i  Stefana Okrzei 
w związku z parkowaniem samocho-
dów w rejonach przejść dla pieszych. 
Kierujący,  parkując w ten sposób stwa-
rzali bardzo duże zagrożenie w ruchu 
drogowym w szczególności dla pie-
szych uczestników ruchu.   Sprawcy wy-

kroczeń  narazili jednocześnie siebie na  
grzywnę, która w postępowaniu man-
datowym wynosi  od 100 do 300 zł.
16 listopada strażnicy realizując zgło-
szenie od mieszkańca miasta podjęli 
czynności w stosunku do kierującego 
furgonem, który zaparkował pojazd,  
wykorzystując pas drogowy niezgodnie 
z jego przeznaczeniem oraz  niszczył 
zieleń jeżdżąc po trawniku na ul. Gen. 
Władysława Sikorskiego.
16 listopada do dyżurnego Straży Miej-
skiej wpłynęło zgłoszenie od zaniepo-
kojonego członka rodziny, że nie może 
skontaktować się z bratem, który miesz-
ka samotnie w mieszkaniu przy ul. Kpt. 
Stanisława Pałaca. Wysłany na miejsce 
patrol dotarł do miejsca zamieszkania 
ww. i w trakcie prowadzonych czynno-
ści nawiązał z nim kontakt. Na szczęście 
starszej osobie nic się nie stało, a kon-
takt był utrudniony w związku z proble-
mami z telefonem. (foto nr 14)
17 listopada na ul. Marii Nietrzebki, 
kierująca pojazdem marki Volkswagen, 
została rozproszona przez przewożo-
nego psa i chwilowo straciła ogląd sy-
tuacji przed pojazdem, w wyniku czego 
uderzyła w słup oświetlenia ulicznego, 
powodując jego uszkodzenie i uszka-
dzając jednocześnie swój pojazd. Na 
miejsce wezwano konserwatora oświe-
tlenia, w celu zabezpieczenia słupa. 
W ww. sprawie będą prowadzone dal-
sze czynności.
17 listopada w związku z otrzymanym 
zgłoszeniem o dużym zadymieniu, 

strażnicy przeprowadzili kontrolę przy 
piecu  na posesji przy ul. Chmielnej. Na 
miejscu nie stwierdzono spalania od-
padów, a powstałe zadymienie wynika-
ło z nieumiejętnego rozpalania w piecu.
17 listopada w związku ze zgłoszenia-
mi  otrzymywanymi od mieszkańców,  
o niestosowaniu się do przepisów w za-
kresie zakrywania ust i nosa przy użyciu 
maseczek ochronnych, w środkach ko-
munikacji publicznej, została przepro-
wadzona kontrola w miejskich autobu-
sach.  Powyższe kontrole, w najbliższej 
przyszłości będą kontynuowane.
18 listopada dyżurny Straży Miejskiej 
otrzymał zgłoszenie od mieszkańca 
miasta o  samochodach parkujących 
na trawniku w rejonie bloku przy ul. 
Jana Skrowaczewskiego 19.          Strażni-
cy na miejscu potwierdzili popełnienie 
wykroczenia i wystawili wezwania dla 
dwóch kierujących, do stawiennictwa 
w siedzibie Straży Miejskiej. Należy za-
uważyć, że ustawodawca za popełnie-
nie wykroczenia z art. 144 Kodeksu Wy-
kroczeń, przewidział w postępowaniu 
mandatowym karę grzywny do 500 zł.
18 listopada strażnicy przeprowadzali 
na terenie miasta kontrolę pod kątem 
spalania odpadów w piecach przy uży-
ciu Drona z aparaturą pomiarową ba-
dającą stężenie poszczególnych frakcji 
powstających w procesie spalania. Za-
letą tej kontroli jest możliwość wyłapa-
nia nieprawidłowości poprzez badanie 
składu dymu wylatującego z komina. 
W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowo-
ści przeprowadzana jest również kon-

trola przy piecu. W związku ze stwier-
dzonym spalaniem odpadów strażnicy 
zastosowali sankcje w postepowaniu 
mandatowym. Należy pamiętać, że kto 
termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów podlega karze grzywny do 
5000 zł.
20 listopada operator monitoringu za-
uważył, że w rejonie skrzyżowania ulic 
Generała Władysława Sikorskiego oraz 
Mostowej doszło do kolizji dwóch po-
jazdów. Na miejsce zdarzenia został 
wysłany patrol SM, który wylegitymował 
sprawców zdarzenia. W związku z tym, 
że sprawstwo jednego z uczestników 
było oczywiste, kierujący doszli do po-
rozumienia spisując stosowne oświad-
czenie.

POLICJA

STRAŻ POŻARNA

STRAŻ MIEJSKA

W czwartek 18 listopada ok godz. 
09:13 strażacy interweniowali w Żyrar-
dowie na ul. kpt. Pałaca, w związku ze 
zgłoszeniem lokatorów o braku kon-
taktu z jednym z sąsiadów. Strażacy 
dostali się do mieszkania przez balkon 
i zastali w mieszkaniu mężczyznę po-
trzebującego pomocy medycznej. Po 
zbadaniu przez zespół ratownictwa 
medycznego mężczyzna został odwie-
ziony do szpitala. W akcji brało udział 7 
strażaków z JRG Żyrardów oraz samo-
chód z drabiną mechaniczną.
W czwartek 18 listopada ok godz. 
14:00 strażacy z JRG Żyrardów zo-
stali wezwani do jednego z zakładów 
pracy w Żyrardowie. Jedna z pracow-
nic zakładu źle się poczuła i straciła 
przytomność. Strażacy przystąpili do 
udzielania kobiecie pierwszej pomocy 
i przygotowali lądowisko dla śmigłow-
ca Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go. Po dotarciu na miejsce Zespołu 
Ratownictwa Medycznego i zbadaniu, 
kobieta została odwieziona do szpita-
la.
W sobotę 20 listopada ok godz. 11:55 
strażacy otrzymali zgłoszenie o za-
słabnięciu mężczyzny w sklepie na ul. 
Legionów Polskich w Żyrardowie. Jako 
pierwsze pomocy mężczyźnie zaczęły 
udzielać pracownice sklepu. Strażacy 
stwierdzili u poszkodowanego brak 
oddechu oraz tętna i rozpoczęli re-
suscytację mężczyzny. Poszkodowa-
nego udało się przywrócić czynności 
życiowe i po przyjeździe Zespołu Ra-
townictwa Medycznego został on od-
wieziony do szpitala.
W niedzielę 21 listopada ok godz. 
18:02 strażacy interweniowali w związ-
ku z zadymieniem w budynku wieloro-
dzinnym w Kamionie. Na miejscu oka-
zało się, że przyczyną zadymienia było 
przypalenie mebli w jednym z miesz-
kań od pozostawionej bez nadzoru 
świecy. Działania strażaków polegały 
na przewietrzeniu budynku. Lokatorzy 
mieszkania nie doznali żadnych obra-
żeń. W akcji brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów, JRG Skierniewice oraz OSP 
Kamion.
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Dziewczęta idą jak burza!

Puchar Świata Federacji XPC Powerlifting World Cup 2021

W dniach 12-14 listopada odbył 
się Ogólnopolski Turniej Koszy-
kówki Dziewcząt rocznik 2010 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Olsztynek. W turnieju oprócz 
żyrardowskiej Trójki wzięły 
również udział drużyny z Byd-
goszczy, Białegostoku, Ostro-
łęki, Olsztyna i Zambrowa. 
Nie było złudzeń kto w turnieju 
jest najlepszy. Zawodniczki UKS 
Trójka Żyrardów przez cały turniej 
przeszły jak „burza”, zdecydowanie 
wygrywając wszystkie mecze, co 
dało pierwsze miejsce w turnie-
ju. - Cieszę się bardzo z wygranego 

turnieju. Dziewczyny robią systema-
tyczne postępy czego efektem jest ich 
dobra gra. Nie spoczywamy jednak  
na laurach i pracujemy dalej żeby 
w przyszłości cieszyć się z jeszcze lep-
szych wyników - powiedział Robert 
Janiszewski, trener drużyny.
Wyniki turnieju (pierwsza trójka 
turnieju):
1. UKS Trójka Żyrardów
2. MUKS Bydgoszcz
3. Orkan Zambrów
Wyróżnione zawodniczki UKS Trój-
ka:
1. Najlepsza zawodniczka drużyny 

- Anna Janaszek „Cytrynka” 
2. 5 ALL STARS - Julia Moskwa
3. MVP całego turnieju - Laura An-
toniak „Puma”
Skład UKS Trójka Żyrardów:
Julia Łaska - kapitan, Laura Anto-
niak, Julia Moskwa, Anna Janaszek, 
Dominika Łaniewska, Agata Chudy, 
Julia Paluch, Maja Raszkiewicz, Iga 
Chyziak, Zofia Staniszewska, Ga-
briela Marczak, Magda Dąbrow-
ska, Milena Łasica.
Trener: Robert Janiszewski

Informacja prasowa  
UKS3 Żyrardów

Między 18 a 21 listopada w Sie-
dlcach odbywały się zawody 
XPC Powerlifting World Cup 
2021, w których startowało 
dwóch zawodników z Żyrar-
dowa. Artur Niewczas zajął 1 
miejsce w kategorii OPEN do 
90 kg, podnosząc 180 kg. Artur 
Redestowicz zajął 2 miejsce 
w kategorii do 110 kg i 3 miej-
sce w kategorii OPEN podno-
sząc 320 kg. 
W Pucharze Świata Federa-
cji XCP Powerlifting World Cup 
2021 udział brali m.in. zawodnicy 
z Czech, Słowacji i Bułgarii. Mię-
dzynarodowa konkurencja to tym 
większe wyróżnienie dla żyrar-
dowskich zawodników. 
- Sportem zajmuję się od 17 lat, 

od 6 lat zawodowo. Przez ostat-
nie 4 lata byłem trójboistą. Nieste-
ty z trójboju wyeliminowała mnie 
kontuzja pleców. Przerzuciłem się 
na wyciskanie. Jestem 8 miesięcy po 
operacji. Te zawody były dla mnie 
bardzo emocjonalnym powrotem, 
z czego oczywiście jestem bardzo 
zadowolony – tłumaczy Artur Nie-
wczas. - Ta dyscyplina nie jest za 
bardzo popularna, a przez nasze 
starty w zawodach chcemy zachęcić 
młodzież, tak jak kiedyś nas zachę-
cono.
- Nie spodziewałem się takiego osią-
gnięcia. Miałem długą przerwę zwią-
zaną z kontuzjami. Dzięki rehabilita-
cji, masażom i fizjoterapii wróciłem 
do sportu. Co bardzo mnie cieszy – 
mówi Artur Redestowicz. - W przy-
szłym roku planuję startować w Mi-

strzostwach Polski. 
W najbliższym czasie Artur Nie-
wczas i Artur Redestowicz będą 
przygotowywać się do startu 
w kolejnym sezonie sportowym, 
który rozpocznie się wiosną 2022 
roku. Jednak to nie jedyny cel 
zawodników. Przede wszystkim 
ich założeniem jest propagowanie 
bench press i powerliftingu jako 
sportu niedocenianego wśród 
młodego pokolenia.
Jednocześnie zawodnicy dziękują 
za wsparcie: Lilianie Redestowicz, 
Marcinowi Bulińskiemu, Edwardo-
wi Chomanowskiemu, Jakubowi 
Sobierajowi, Monice Rembeckiej, 
Łukaszowi Kubatowi, trenerowi 
Konradowi Blewązce, Ceramice 
Benia i fizjo-plus.
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Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie ramion  
z Tomkiem Srebrnikiem

4. Ćwiczenie dodatkowe na bicepsy – to ćwiczenie po-
prawi nasza sprawność w życiu codziennym. Pracujemy 
przy uchwytach młotkowych, kiedy nosimy zakupy.

Powtórzenia wykonujemy do momentu uczucia piecze-
nia naszych ramion. Zwykle jest to 30-50 powtórzeń. 
Kiedy poczujemy, że możemy wykonać więcej powtó-
rzeń, warto zwiększać ciężar hantli lub butelki.

1. Prostowanie ramion w opadzie tułowia – do wykona-
nia wszystkich ćwiczeń proponuję użycie hantli lub bu-
telek wody. Kobietom polecam butelki o pojemności 0,5l,  
a mężczyznom 1,5l. Wraz z postępami możemy zwięk-
szać ilość ciężarów i powtórzeń. Plecy muszą być proste, 
a klatka piersiowa wypchnięta do przodu. Barki odsuwa-
my do tyłu. Aby w pełni pracować tricepsem, ramię musi 
być równoległe do podłoża, a praca odbywa się tylko  
w przedramionach.

3. Uginanie przedramiona – to ćwiczenie pozwoli 
wzmocnić biceps przy użyciu hantli lub butelek z wodą.

2. Przenoszenie za głowę – w tym ćwiczeniu skupiamy 
się na tym, aby nasze ramiona pozostały przy uszach 
tak, aby się nie poruszały, a sam ruch występował  
w przedramionach.


