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ZabójstwoZabójstwo w kamienicy przy ul. Kilińskiego w kamienicy przy ul. Kilińskiego

Pożar przy ul. Wittenberga
W wyniku pożaru poszkodowana została lo-
katorka, a wnętrze mieszkania zostało cał-
kowicie zniszczone. o książki.

  
strona 21

„Trudne chwile przetrwałam 
z malarstwem…”

Pasją tej kobiety jest poszerzanie wiedzy na te-
mat Józefa Chełmońskiego i tworzenie repro-
dukcji obrazów - rozmowa z Izabelą Wicińską. 

  
strona  8 i 9

Szklarstwo mają w genach
Niemal nie ma w Żyrardowie szyby, której by 
nie wstawiał – wyznaje Mirosław Dziadkiewicz. 
Rozpoczynamy cykl “Rzemiosło Żyrardów”

  
strona 20

Nie żyje 67-latek, mieszkaniec kamienicy przy ul. Kilińskiego 40 w Żyrardowie. Mężczyzna 
zmarł podczas interwencji policji, której sam był inicjatorem. Prokuratura prowadzi postę-
powanie w sprawie.

strona 3

EMKA S.A. świętuje trzydziestolecie
Obchody Wraz z początkiem lutego żyrardowska firma EMKA S.A., świętowała 30 rocznicę 
swojego powstania. Z tej okazji odbyła się gala, podczas której nie zabrakło podziękowań 
i nagród dla pracowników, a także atrakcji dla zaproszonych gości.

Więcej na stronie 14 i 15
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Właścicielką pierwszej „Żyrardowskiej Karty 
Mieszkańca” została Nina Leśniewska – pierw-
sza zarejestrowana w 2022 roku mieszkanka 
Żyrardowa. To symboliczna karta, która otwe-
ra cały program dla mieszkańców, dając im 
zniżki na korzystanie z oferty rekreacyjnej i ko-
munikacji miejskiej na terenie Żyrardowa. 

,,Żyrardowska Karta Mieszkańca” to  program 
stworzony z  myślą o  mieszkańcach i  dla 
mieszkańców. Pierwszy taki program adresowany 
do  całej społeczności lokalnej. Ma on zachęcić 
do  aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym 
miasta, korzystania z oferty kulturalnej i sportowej, 
a wreszcie zachęcić do  pozostawiania swoich 
podatków tu w  Żyrardowie, w  miejscu swojego 
zamieszkania, bo pieniądze te wrócą do  nas 
w  postaci miejskich inwestycji, poprawiających 
komfort życia w  naszym mieście. Do  Programu 
,,Żyrardowska Karta Mieszkańca” może przystąpić 
każdy mieszkaniec Żyrardowa, który rozlicza swój 
podatek dochodowy w naszym mieście, a w zamian 
ma możliwość skorzystania z  atrakcyjnych ulg, 
zniżek i  preferencji oferowanych w  ramach 
Programu. 

Posiadaczowi karty przysługują m.in.  20% ulgi 
przy zakupie biletu wstępu do  Kina LEN w  Cen-
trum Kultury w Żyrardowie, na basen i na lodowi-
sko na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyj-
nego ,,AQUA ŻYRARDÓW”. Dzieciom i  młodzieży 
do  ukończenia 26 roku przysługują bezpłatne 
przejazdy komunikacją miejską, jeżeli uczą się 
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stop-
niu niepełnosprawności! System ulg i preferencji 
będzie systematycznie poszerzany o oferty Part-
nerów Programu, którzy zachęcani są przez wła-
dze miasta do udziału w programie. Jesteśmy też 
otwarci na  wszelkie sugestie związane z  użytko-
waniem karty.

Więcej o  programie na  stronie  www.karta.zyrar-
dow.pl

25 MLN ZŁ DO WYDANIA. RUSZA BUDŻET OBYWATELSKI MAZOWSZA!

PIERWSZA ŻYRARDOWSKA KARTA MIESZKAŃCA!

WAŻNE

252 zgłoszone projekty, 50 tys. oddanych 
głosów – taki efekt przyniosła druga edycja 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym 
roku do wydania jest 25 mln zł, a mieszkań-
cy po raz kolejny mają szansę na zgłaszanie 
swoich projektów. Nabór trwa do 20 lutego 
2022 r.
Budżet obywatelski to oddanie inicjatywy miesz-
kańcom podkreśla marszałek Adam Struzik. – Ma-
zowszanie sami najlepiej wiedzą, jakie działania 
i projekty powinny być realizowane w naszym wo-
jewództwie. Projekty zgłaszane do budżetu obywa-
telskiego pokazują nam, które dziedziny potrzebują 
wsparcia. W ubiegłym roku pięć projektów, które 
zostały zgłoszone przez mieszkańców, a nie spełnia-
ły wszystkich wymagań, zdecydowaliśmy się zreali-
zować poza budżetem obywatelskim. Okazało się, 
że są bardzo ważne społecznie. Cztery z nich doty-
czyły bezpieczeństwa na drodze i zakładały budowę 
bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżek rowero-
wych  – informuje marszałek Adam Struzik. –  To 
właśnie bezpieczeństwo na drodze oraz inwestycje 
w placówkach służby zdrowia np. zakup ambu-
lansów lub specjalistycznego sprzętu są najczęściej 
zgłaszanymi projektami. Jednak nie tylko, Mazow-

szanie chcą także organizować szkolenia dla dzieci 
i młodzieży, festiwale czy budować szlaki turystyczne. 
Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie projekty w tym roku 
zostaną zgłoszone. Dlatego również i w tym roku 
oddajemy w ręce Mazowszan 25 mln zł i czekamy, 
czym tym razem nas zaskoczą. Zachęcam do aktyw-
nego udziału – zaprasza marszałek Adam Struzik.
Ścieżka rowerowa, warsztaty, a może 
profilaktyka zdrowotna?
Do 20 lutego br. mieszkańcy Mazowsza mogą 
zgłaszać projekty do trzeciej edycji Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza. Wachlarz zagadnień jest 
szeroki, od ochrony zdrowia, edukacji i kultury po 
tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie 
szkoleń i warsztatów. Mogą być to projekty inwe-
stycyjne o maksymalnej wartości do 1 mln zł brut-
to lub nie inwestycyjne o maksymalnej wartości 
200 tys. zł brutto. Jak przygotować dobry projekt? 
Warto pamiętać, że zgłaszane projekty powinny 
spełniać kilka warunków. Przede wszystkim mu-
szą dotyczyć zadań o charakterze wojewódzkim – 
np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bez-
pieczeństwa publicznego, a także infrastruktury 
społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być 
zgodne z przepisami prawa i dokumentami stra-
tegicznymi województwa. Proponowane inwesty-
cje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane 
wyłącznie na nieruchomościach województwa, 
a termin ich realizacji nie może przekroczyć jed-
nego roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt 
musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców 
województwa. Co ważne w tym roku, podobnie 
jak w poprzednim, podpisy poparcia pod projek-
tami będzie można zbierać nie tylko na listach pa-
pierowych, ale także elektronicznie.
Kto może zgłosić projekt?
Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Ma-
zowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może 
zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę 
projektów. W imieniu osób małoletnich projekty 
składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Jak 
zauważa Sara Michalska z-ca dyrektora departa-
mentu organizacji w urzędzie marszałkowskim, 
wśród mieszkańców Mazowsza tkwi ogromny 
potencjał, który nie został jeszcze w pełni wy-
korzystany. –  W tej edycji BOM liczymy na jeszcze 
większe zaangażowanie Mazowszan zarówno na 
etapie zgłaszania projektów, podpisów pod listami 
poparcia, jak również głosowania. Dzięki BOM każdy 
mieszkaniec województwa mazowieckiego ma real-
ną szansę zrealizować własny pomysł, zmienić wize-

runek swojego otoczenia lub wesprzeć rozwój lokal-
nej społeczności. Wierzymy, że z roku na rok coraz 
więcej pomysłów i inicjatyw Mazowszan ujrzy światło 
dzienne. Zachęcamy do zgłaszania projektów mięk-
kich, nieinwestycyjnych, angażujących mieszkańców 
w obszarze kultury, edukacji, profilaktyki zdrowia, 
bezpieczeństwa czy ochrony środowiska. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie pojawiające się pytania i zachę-
camy do kontaktu z nami – podkreśla.
Zanim wyślesz – skonsultuj!
Tak, jak w poprzednich edycjach BOM, również 
i w tej można skorzystać z możliwości skonsulto-
wania projektu przed jego złożeniem. Każdy kto 
chciałby z tej możliwości skorzystać, może prze-
słać wersję roboczą projektu na adres bom@ma-
zovia.pl. Konsultacje to większa szansa na to, że 
zaprezentowany pomysł uzyska pozytywną oce-
nę i zostanie poddany pod głosowanie. – Budżet 
Obywatelski Mazowsza jest jednym z nielicznych 
budżetów wojewódzkich w Polsce. Daje wszystkim 
mieszkańcom Mazowsza szansę na realną zmianę 
swojej „małej ojczyzny” oraz tak potrzebne poczucie 
sprawczości. Jako Ambasadorka VII edycji Budżetu 
Obywatelskiego w Warszawie i obecnie BOM-u, pod-
czas rozmów z mieszkańcami, zawsze podkreślam, 
że dzięki budżetom obywatelskim bierzemy sprawy 
w swoje ręce. To my decydujemy, na co wydajemy 
nasze pieniądze. Działajmy i zgłaszajmy projekty. To 
proste  – zachęca Basia Zych, Prezeska Fundacji 
Zaprojektowane Do Działania, Ambasadorka 
BOM-u.
Jak zgłosić projekt?
Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną 
najlepszym sposobem na złożenie projektu bę-
dzie droga elektroniczna (za pośrednictwem sys-
temu informatycznego dostępnego z poziomu 
strony Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) lub 
pocztowa. Osoby, które nie mają dostępu do In-
ternetu, mogą również skorzystać z trzeciej opcji, 
którą jest złożenie projektu osobiście w siedzibie 
urzędu w Warszawie lub w jednej z delegatur – 
Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostro-
łęce, Piasecznie, Żyrardowie czy Wołominie.
Podsumowanie dotychczasowych edycji
W ramach dwóch pierwszych edycji BOM Mazow-
szanie do realizacji wybrali 131 projektów. Stan 
realizacji projektów z obu dotychczasowych edycji 
BOM można podglądać na mapie, dostępnej na 
stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego
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CO WYDARZYŁO SIĘ PRZY KILIŃSKIEGO 40 W ŻYRARDOWIE? ZNAMY WSTĘPNE WYNIKI SEKCJI

WAŻNE

Nie żyje 67-latek, mieszkaniec 
Żyrardowa. Mężczyzna zmarł 
podczas interwencji policji, któ-
rej sam był inicjatorem! Z infor-
macji przekazanych przez Ko-
mendę Wojewódzką w Radomiu 
wiemy, że: „W czasie rozmowy 
z zgłaszającym interwencję, 
okazało się, iż był on poszukiwa-
ny. 67-latek zaczął być agresyw-
ny i zaczął wygrażać policjantom 
tasakiem. Policjanci zastosowali 
wobec agresywnego 67-latka 
środki przymusu bezpośrednie-
go. Po chwili mężczyzna zaczął 
omdlewać”. Świadkowie zdarze-
nia mówią, że z mieszkania do-
biegały krzyki mężczyzny, który 
prosił o pomoc.
„To był spokojny mężczyzna i miał pięk-
nego spokojnego psa, owczarka nie-

mieckiego” – mówią o sąsiedzie miesz-
kańcy kamienicy przy Kilińskiego 40. 
67-latek nie mieszkał tu długo, bo nie-
wiele ponad pół roku. Nie sprawiał kło-
potów. Jedyne, czym przyciągał wzrok to 
pies. 
29 stycznia mężczyzna wezwał po-
licję. Z ustaleń sąsiadów wynika, że 
mężczyźnie sąsiedzi ciągle zakręcali 
wodę, z czym nie potrafił sobie pora-
dzić i zgłosił interwencję. Mężczyzna 
był dobrze znany mieszkańcom 
Żyrardowa. Od lat prowadził 
punkt na targowisku miejskim. 
Charakterystyczne były również 
zawieszone na rowerze kartony 
z hasłami wyrażającymi poglądy 
67-latka.
„W czasie rozmowy z zgłaszającym 
interwencję, okazało się, iż był on po-
szukiwany. 67-latek zaczął być agre-
sywny i zaczął wygrażać policjantom 
tasakiem. Policjanci zastosowali wo-
bec agresywnego 67-latka środki 
przymusu bezpośredniego.
Po chwili mężczyzna zaczął omdle-
wać. Na miejsce wezwano karetkę 
pogotowania. W czasie oczekiwa-
nie na jej przyjazd mężczyzna stra-
cił przytomność. Policjanci podjęli 
reanimację mężczyzny do czasu 
przyjazdu ratowników, którzy ją kon-
tynuowali. Niestety nie przywróco-
no czynności życiowych.” – czytamy 
w informacji Zespołu Prasowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Ra-
domiu.  
Sąsiedzi mówią, że po przyjeź-
dzie policji, mężczyzna uwiązał psa 

przy płocie i spokojnie wszedł ra-
zem z nimi do mieszkania. Później 
dało się słyszeć krzyki dobiegające 
z mieszkania. Nikt z mieszkańców 
nie chce wierzyć, że mężczyzna był 
w stanie zaatakować policjantów. – 
To po co wzywałby policję? – pytają 
się wzajemnie mieszkańcy. 
3 lutego odbyła się sekcja zwłok 
w Zakładzie Medycyny Sądowej 
w Warszawie. – Sekcja nie wykazała 
obrażeń, które mogłyby wskazywać 
na to, że do zgonu przyczynił się uraz 
mechaniczny. Natomiast stwierdzo-
no cechy ostrej niewydolności krą-
żeniowo - oddechowej oraz nasilo-
ne przewlekłe zmiany chorobowe 
w układzie sercowo - naczyniowym. 
Zaznaczam, że jest to wstępny wynik 
sekcji, a ostateczna przyczyna zgo-
nu zostanie określona po uzyska-
niu protokołu z sekcji zwłok – mó-
wiła Joanna Jackowska, Prokurator 
Rejonowa w Żyrardowie. Niestety 
w związku z trwającymi procedu-
rami wyjaśniającymi, na tym etapie 
sprawy prokuratura nie może prze-
kazać informacji o środkach przy-
musu bezpośredniego, które zostały 
wykorzystane przez policjantów. 
Natomiast Komendant :Powiatowej 
Policji w Żyrardowie Edyta Marczew-
ska udzieliła nam informacji w zakre-
sie użycia kamer nasobnych i parali-
zatorów. - Jednostka nadrzędna nie 
wprowadziła jeszcze do Żyrardowa 
kamer rejestrujących przebieg in-
terwencji. Policjanci z Komendy Po-

wiatowej Policji w Żyrardowie nie 
dysponują kamerami nasobnymi. 
Nie zostały one nam przydzielone 
przez Komendę Wojewódzką w Ra-
domiu, więc interwencja nie była na-
grywana – mówi mł. Insp. Edyta 
Marczewska. - Kamery nasobne są 
przydzielone jednostkom takim jak: 
Komenda Miejska Policji w Radomiu, 
Samodzielny Pododdział Prewencji 
Policji w Radomiu i Płocku – dodaje 
komendant. 
Podobnie w przypadku użycia 
przedmiotu przeznaczonego do 
obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej – paralizatora. 
Tu należy mieć stosowne przeszko-
lenie. - Jednostka w Żyrardowie dys-
ponuje takim sprzętem. Jednakże 
patrol biorący udział w interwencji 
nie posiada takiego przeszkolenia. 
W związku z tym paralizatora do 
służby nie mógł pobrać i nie pobrał. 
Patrol nie dysponował tym urządze-
niem w czasie interwencji – informu-
je mł. insp. Edyta Marczewska.
Obecnie trwają procedury wyjaśnia-
jące szczegółowo okoliczności inter-
wencji policji i Prokuratury Rejono-
wej w Żyrardowie. Policja zastrzega, 
że są to wstępne ustalenia i prosi 
o powstrzymanie się od spekulacji 
do czasu całkowitego wyjaśnienia 
okoliczności zdarzenia przez proku-
ratora. Wszystkim zależy na szcze-
gółowym, rzetelnym i obiektywnym 
wyjaśnieniu wszystkich okoliczności 
interwencji.

Ruszyła XV edycja konkursu o Laur 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. Najlepsze, najzdrowsze 
i najsmaczniejsze mazowieckie 
produkty można zgłaszać do 31 
marca br. W konkursie mogą wziąć 
udział zarówno producenci indywi-
dualni, jak i przedsiębiorcy z Ma-
zowsza. O tym, które smakołyki 
zdobędą tytuł przekonamy się na 
przełomie wiosny i lata. 
Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, 
konkurs od początku cieszy się dużą 
popularnością. W dotychczasowych 
czternastu edycjach wzięło udział aż 1,6 
tys. uczestników. – Wręczyliśmy 198 lau-
rów i 68 wyróżnień. Zachęcam do udziału 
również w tym roku. Na zwycięzców cze-
kają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
AGD oraz ogrodniczego. Przyznane przez 
nas wyróżnienie to potwierdzenie, że na-
grodzony produkt jest wysokiej jakości, 
a konsumenci chętnie wybierają produkty 
nagrodzone laurem marszałka– dodaje 
marszałek.
Kto może wziąć udział w konkur-
sie?
W konkursie o Laur Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego na najlepszy 

produkt roku 2021 mogą wziąć udział 
producenci żywności z terenu woje-
wództwa mazowieckiego. Zarówno 
firmy komercyjne, jak i podmioty i orga-
nizacje wytwarzające żywność na mniej-
szą skalę, takie jak: koła gospodyń wiej-
skich, stowarzyszenia, gospodarstwa 
agroturystyczne, gospodarstwa ekolo-
giczne, osoby fizyczne. Ważne, aby mo-
gły udokumentować swoją działalność 
posiadanymi certyfikatami, dyplomami, 
zaświadczeniami lub innymi dokumen-
tami, np. potwierdzającymi prezentację 
produktu na targach, wystawach, im-
prezach lokalnych i regionalnych. Zgło-
szony produkt powinien być powtarzal-
ny, by można go było promować przy 
różnych okazjach. 
Które produkty mają szansę na wy-
graną? 
Członkowie kapituły konkursu przy oce-
nie produktów będą zwracać uwagę na 
wysoką jakość produktu, smak i walory 
estetyczne, kultywowanie i popularyzo-
wanie mazowieckiej tradycji kulinarnej, 
a także oryginalność i innowacyjność 
w podejściu do tematu żywności i prze-
twórstwa oraz promocji mazowieckiej 
żywności.

Janina Ewa Orzełowska, członek za-
rządu województwa mazowieckiego 
zaznacza, że konsumenci są coraz bar-
dziej wymagający, stawiają na jakość, 
zdrowy skład i smak. Coraz większą 
popularnością cieszy się żywność re-
gionalna oparta na tradycyjnych re-
cepturach. – Mazowieccy producenci od 
pierwszej edycji konkursu udowadniają, 
jak dobrze potrafią połączyć tradycję 
z innowacyjnością, zachowując przy tym 
wysoką jakość i wyjątkowe walory smako-
we swoich wyrobów. Dzięki temu konkur-
sowi popularyzujemy rodzimą kuchnię 
i mazowieckie potrawy, a jak się okazuje, 
jest się czym chwalić! Dlatego serdecznie 
zapraszam chętnych do wzięcia udziału 
w zmaganiach o Laur Marszałka w tym 
roku! – dodaje.
Kategorie
Producenci żywności z całego Mazow-
sza będą oceniani w dwóch grupach: 
przedsiębiorcy oraz producenci indywi-
dualni. Producenci indywidualni będą 
rywalizować w ośmiu kategoriach: wy-
roby piekarnicze, wyroby cukiernicze, 
przetwory mięsne i produkty pocho-
dzenia zwierzęcego, ryby i przetwory 
rybne, owoce i warzywa oraz przetwory 
owocowe, warzywne i pochodzenia ro-

ślinnego, produkty mleczarskie, miody 
oraz napoje (alkoholowe i bezalko-
holowe).  Przedsiębiorcy zmierzą się 
w 4 kategoriach: wyroby pochodzenia 
zwierzęcego, roślinnego, napoje i inne. 
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 
tylko jeden produkt w danym roku.
Jak zgłosić produkt?
Zgłoszenia do konkursu należy składać 
drogą pocztową lub mailową do 31 
marca br. Wypełniony formularz nale-
ży przesłać na adres: Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Sko-
czylasa 4, 03-469 Warszawa bądź pocz-
tą elektroniczną na adres: wydzialrol-
nictwa@mazovia.pl.
Szczegóły, regulamin oraz formularze 
dotyczące konkursu dostępne są na 
stronie www.mazovia.pl.

SZUKAMY NAJLEPSZYCH SMAKOŁYKÓW NA MAZOWSZU 
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KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY 

DOŁÓŻ CEGIEŁKĘ DO ROZWOJU 
ŻYRARDOWA!

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie 
Miasta Żyrardowa w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 
i wychowania - do udziału w konsultacjach, w związku z zamiarem podjęcia 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz określenia granic ich obwodów 
od dnia 1 września 2022 r.

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania uwag i opinii zamieszczone są 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa. Wypełniony 
formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod ad-
resem: wydzial.okf@zyrardow.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 do dnia 21 lutego 2022 r.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Drodzy Mieszkańcy! Zachęcamy do płacenia podatków w na-
szym mieście. W ten sposób pieniądze wrócą do Was w postaci 
m.in. inwestycji w najbliższym otoczeniu. Na portalu interneto-
wym ,,Na co idą moje pieniądze” pokazujemy, w jakim stopniu 
mieszkańcy przyczyniają się do rozwoju swojego miasta, płacąc 
w nim podatki. 

Czy wiecie, ile pieniędzy przeznaczanych jest na funkcjonowanie komu-
nikacji miejskiej, lokalnej szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy? O Ile 
zwiększyłyby się wpływy do budżetu, gdyby podatek dochodowy zo-
stał odprowadzony przez wszystkich mieszkańców? Na te pytania od-
powiedź znajdziemy na portalu ,,Na co idą moje pieniądze”. Polecamy 
zapoznanie się z budżetem Żyrardowa 2021 roku, prezentowanym 
z punktu widzenia mieszkańca. 

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte zachęcą Państwa do rozli-
czania swoich podatków w Żyrardowie! Wystarczy w formularzu rozli-
czeniowym wskazać Żyrardów jako miejsce zamieszkania i Urząd Skar-
bowy w Żyrardowie. Ten gest nic nie kosztuje, a stanowi cenny wkład 
w rozwój miasta.

Bezpośredni link do prezentacji: zyrardow.nacoidamojepieniadze.pl.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

MISJA ANTYSMOGOWA  
W ŻYRARDOWIE TRWA!

Okres grzewczy wiąże się nie-
stety ze spalaniem przez miesz-
kańców w domowych piecach 
materiałów i substancji niedo-
zwolonych. W związku z tym 
Straż Miejska w Żyrardowie na-
sila działania mające na celu zlo-
kalizowanie i ustalenie spraw-
ców takich wykroczeń oraz 
wyciągnięcie przewidzianych 
prawem konsekwencji. 

Miejscy strażnicy podczas kontroli 
wspomagają się dronem wyposa-
żonym w oprzyrządowanie mogące 
wykryć spalanie odpadów i innych 
substancji nie dopuszczonych do 
przetwarzania termicznego w insta-
lacjach do tego nie przeznaczonych. 

Przy użyciu drona latającego nad 
kominami poszczególnych domostw 
można sprawdzić czy nie są prze-
kroczone obowiązujące normy, co 
może świadczyć o spalaniu w piecu 
odpadów. W sytuacji podejrzenia 
spalania materiałów niedozwolo-
nych, strażnicy przeprowadzają dal-
szą kontrolę na terenie nierucho-
mości. 

Osoby spalające materiały niedo-
zwolone muszą liczyć z poniesieniem 

konsekwencji w postepowaniu man-
datowym lub skierowaniem wniosku 
o ukaranie do Sądu. Ustawodawca 
przewidział w tym przypadku karę 
w wysokości do 5000 zł. Należy za-
uważyć, że niewpuszczenie na teren 
nieruchomości  osoby uprawnionej 
do przeprowadzania kontroli w za-
kresie ochrony środowiska, jaką jest 
strażnik, jest przestępstwem z art. 
225 kodeksu karnego i jest zagrożo-
ne karą pozbawienia wolności do lat 
3.

Działania przy użyciu drona są 
sukcesywnie prowadzone na terenie 
całego miasta z uwzględnieniem 
zgłoszeń mieszkańców miasta oraz 
obserwacji własnych funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 

W 2021 roku oraz w styczniu 2022 
roku przeprowadzono kontrole na 
181 posesjach. W wyniku tych kon-
troli zostało nałożonych 27 manda-
tów karnych oraz został skierowany 
jeden wniosek o ukaranie.       

Nie dziwmy się, gdy nad naszym do-
mem pojawi się dron. Obawiać się 
go powinni mieszkańcy, którzy spa-
lają materiały niedozwolone.  

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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PIERWSZE KONKURSY DLA ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH NA USŁUGI  
SPOŁECZNE ROZSTRZYGNIĘTE!

 Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
rozstrzygnął pierwsze otwarte 
konkursy ofert dla organizacji po-
zarządowych na usługi społeczne 
i działania wspierające, realizowa-
ne przez Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie. Od 1 lutego 
uruchomiona została usługa tera-
pii i rehabilitacji dla dzieci i rodzin 
oraz działania w zakresie pedago-
giki ulicy, a także rozpoczęło dzia-
łalność Żyrardowskie Centrum 
Wolontariatu.
Prezydent Żyrardowa, po zapoznaniu 
się opinią komisji konkursowej, posta-
nowił przyznać dotacje na realizację 
usług społecznych i działań wspierają-
cych następującym podmiotom:
•	Zadanie: Terapia, rehabilitacja 

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego / Oddział Powia-
towy w Żyrardowie w kwocie 160 
000,00 zł;

•	Zadanie: Pedagogika ulica – Ży-
rardowska Federacja Organizacji 
Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, Ora-
torium Św. Jana Bosko w Żyrar-
dowie, Stowarzyszenie Sport Life 
w kwocie 200 000,00 zł;

•	Zadanie: Prowadzenie Centrum 

Wolontariatu - Żyrardowska Fe-
deracja Organizacji Społecznych 
„DZIAŁAJ.MY” w kwocie 60 000,00 
zł.

Rozstrzygnięcie konkursu oznacza, 
że w Mieście Żyrardowie pojawią się 
nowe usługi dla mieszkańców. Szcze-
gółowe informacje dotyczące nowych 
działań zostaną podaną wkrótce. Za-
chęcamy do śledzenia informacji na 
stronie internetowej Miasta www.zy-
rardow.pl oraz stronie Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie www.cus-
-zyrardow.pl, a także w lokalnej prasie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem 
z usług prosimy o zgłaszanie się do 
Centrum Usług Społecznych w Żyrar-
dowie przy ul. Armii Krajowej 3 (dawny 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żyrardowie), nr tel.: 46 855 31 26 w. 
12, kom. 519 441 704, e-mail: uslugi-
spoleczne@cus-zyrardow.pl.
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie” współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowi-
sku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

KOLEJNE KONKURSY OGŁOSZONE

Kolejne konkursy dla organizacji 
pozarządowych ogłoszone. Zapra-
szamy do składania ofert!
Prezydent Miasta Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski ogło-
sił kolejne otwarte konkursy ofert 
dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych bę-
dących usługami społecznymi lub 
działaniami wspierającymi okre-
ślonymi w Programie Usług Spo-
łecznych. Zapraszamy organizacje 
pozarządowe do składania ofert 
na realizację zadań. Czas na złoże-
nie oferty mija 28 lutego 2022 r.
Ogłoszone konkursy dotyczą następu-
jących zadań:
- W zakresie ,,Działalności na rzecz 
osób w wieku emerytalnym” (usługa 
społeczna określona w Programie 
Usług Społecznych Miasta Żyrardowa).
•	Zadanie 1 – Usługi mobilne dla 

osób o ograniczonej samodziel-
ności - usługi wspierające i do-
radcze dla osób niesamodziel-
nych.

•	Zadanie 2 – Usługi mobilne dla 
osób o ograniczonej samodziel-
ności - usługi animacji społecz-
no-kulturalnej dla osób niesamo-
dzielnych.

Link do konkursu w systemie Wit-
kac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/
View/20371

- W zakresie ,,Działalności na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym” (działanie 
wspierające określone w Programie 
Usług Społecznych Miasta Żyrardowa).
•	Zadanie 1 – Socjoterapia
•	Zadanie 2 – Kluby Aktywizacji 

Społeczno-Zawodowej.
Link do konkursu w systemie Wit-
kac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/
View/20372
- W zakresie „Działalności na rzecz 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 
(usługa społeczna określona w Pro-
gramie Usług Społecznych Miasta Ży-
rardowa. 
•	Zadanie 1 – Poradnictwo specja-

listyczne – dietetyk,
•	Zadanie 2 – Żyrardowskie Biuro 

Interwencyjne.
Link do konkursu w systemie Wit-
kac.pl: https://witkac.pl/#/Contest/
View/20373
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie” współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków bu-
dżetu państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Roz-
wój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

NOWY POJAZD RATOWNICZO-ROZPOZNAWCZY W OSP ŻYRARDÓW
28 stycznia w Resursie, prezes OSP 
Żyrardów Mariusz Wysocki pod-
pisał umowę z firmą FORD Fran-
k-Cars na zakup nowego pojazdu 
ratowniczo-rozpoznawczego. Sa-
mochód udało się zakupić dzięki 
wsparciu Prezydenta Żyrardowa 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskie-

go oraz środkom, które OSP otrzy-
mało w ramach akcji „Szczepimy 
się z OSP”.
Dzięki zaangażowaniu żyrardowskich 
strażaków ochotników udało się za-
szczepić 5 tysięcy osób. OSP Żyrardów 
zajęła pierwsze miejsce na Mazowszu 
i siódme w Polsce pod względem ilości 

dowozów osób do szczepień. Za zaan-
gażowanie w akcję i osiągnięty wynik 
strażacy otrzymali 200 tysięcy złotych. 
To właśnie te fundusze umożliwiły in-
westycję w nowy samochód. Całkowity 
koszt zadania to 240 tys. zł. Nowy po-
jazd w OSP powinien się pojawić do 
końca sierpnia 2022 roku.
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ODPOWIEDZI NA KOMENTARZE

Drodzy Czytelnicy, w związku z napływającymi do Urzędu Miasta pyta-
niami dotyczącymi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
pragniemy odnieść się do najczęściej poruszanych przez Państwa za-
gadnień. 
Mieszanie ze sobą selektywnie zebranych odpadów na etapie ich trans-
portu 
W związku z napływającymi od mieszkańców sygnałami o wrzucaniu do jedne-
go samochodu odpadów zebranych w różnych pojemnikach, zapewniamy Pań-
stwa, iż każda frakcja odpadów odbierana jest oddzielnym transportem. 
Odbiór nieprawidłowo gromadzonych odpadów więcej kosztuje 
Podczas przeprowadzonych kontroli w zakresie prawidłowej segregacji w zabu-
dowie wielorodzinnej stwierdzono liczne nieprawidłowości. Mimo, iż na pojem-
nikach znajdują się informacje, jakie odpady powinny być w nich gromadzone, 
bardzo często są one ze sobą wymieszane – odpady zmieszane wrzucane są do 
pojemników na segregację i odwrotnie. Podobnie dzieje się z odpadami surow-
cowymi – makulatura wrzucana jest do pojemników na plastik i metal, a plastik 
i metal do makulatury. W takich przypadkach, zanieczyszczone odpadami zmie-
szanymi frakcje segregowane odbierane są jako odpady zmieszane, zaś wymie-
szane odpady segregowane (tworzywa sztuczne i metale z papierem i tekturą) 
odbierane są przez samochody zbierające odpady segregowane i przekazywane 
do instalacji pod kodem 150106 (zmieszane odpady opakowaniowe). Takie sy-
tuacje spowodowane są niewłaściwym gromadzeniem odpadów przez miesz-
kańców. 
Przy kolejnych kontrolach, w momencie, kiedy zostaną stwierdzone nieprawi-
dłowości, to zgodnie z art. 6 ust. 1-3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 57,00 zł od oso-
by za miesiąc za niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych w blokach przypisanych do danej pergoli.
Brak odpowiedniej liczby pojemników oraz dbanie o czystość wokół 
pergoli 
Zdarza się, że powodem nieprawidłowego gromadzenia odpadów w pergolach 
może być zbyt mała liczba pojemników na surowce wtórne czy bioodpady w sto-
sunku do pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), których powin-
no być więcej. Poza tym wiele pojemników nie posiada naklejek z oznakowaniem 
odpowiednich frakcji odpadów, co uniemożliwia mieszkańcom właściwy proces 
segregacji. Nadmieniamy, że w 2019 roku Miasto zakupiło i przekazało Zarząd-
com, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem nalepki na pojemniki do segre-
gacji odpadów.
Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) „Właściciele nierucho-
mości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nierucho-
mości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządko-
wym miejsc gromadzenia odpadów…”.
Zapisy ustawy jednoznacznie wskazują więc, że za stan pergoli śmietnikowej oraz 
terenu wokół odpowiada Zarządca danej nieruchomości wielolokalowej. Wobec 
powyższego zakup odpowiedniej liczby pojemników do segregacji odpadów, 
właściwe ich oznakowanie, dbanie o ich stan sanitarny, porządkowy i techniczny 
oraz o teren pergoli należy do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomo-
ści.

UM w Żyrardowie

W sumie 1 mln 342 tys. zł otrzymają organizacje pozarządowe na 
realizację zadań publicznych Miasta Żyrardowa w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022. Prezydent 
Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert.  
W wyznaczonym ogłoszeniem terminie wpłynęły 23 oferty od organizacji 
pozarządowych. Jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Pozostałe 
zostały poddane ocenie merytorycznej Komisji Opiniującej, po której Prezy-
dent Miasta postanowił przyznać następujące wysokości dotacji:
•	Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long - 61.000 zł, 
•	Klub Sportowy Bard13 - 2.000 zł,
•	Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów - 12.000 zł,
•	Ognisko Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół” - 8.000 zł, 
•	Stowarzyszenie Academia Gorila Żyrardów - 15.000 zł, 
•	Sportowy Żyrardów - 59.000 zł, 
•	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach, koło PZW 

w Żyrardowie - 6.000 zł,
•	Uczniowski Klub Sportowy UKS TRÓJKA Żyrardów - 440.000 zł, 
•	Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników - 20.000 zł, 
•	Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

- 25.000 zł, 
•	Akademia Piłkarska Żyrardowianka Żyrardów - 372.000 zł, 
•	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego - 20.000 zł,
•	Klub Rocky Żyrardów - 31.000 zł, 
•	Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki LEN - 162.000 zł, 
•	Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS Ży-

rardów - 76.000 zł, 
•	Stowarzyszenie Run de Girard - 8.000 zł, 
•	Stowarzyszenie Sport Life - 15.000 zł, 
•	Klub Sportowy KUMITE - 4.000 zł, 
•	Fundacja Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego - 2.000 

zł 
•	Fundacja Klub Sportowy Gimnastyki i Tańca Mash Art. - 4.000 zł. 
Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 44/22 Prezydenta 
Miasta Żyrardowa z dnia 31 stycznia 2022 roku opublikowanym na stronie 
www.bip.zyrardow.pl.  
Informacja prasowa UM w Żyrardowie

KONKURS OFERT NA UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY FIZYCZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY 

r e k l a m a
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SPOTKANIE W SPRAWIE PLANOWANEJ 
PRZEPRAWY PRZEZ TORY PKP

WSPIERAJ LOKALNIE! PRZEKAŻ 1% NA 
ORGANIZACJE Z ŻYRARDOWA

Centrum Usług Społecznych uru-
chomiło nową usługę w ramach 
Programu Usług Społecznych Mia-
sta Żyrardowa, dostępną w pakie-
cie ,,Żyrardów dla Samodzielno-
ści”. ,,Taxi dla seniora” to usługa 
adresowana do mieszkańców Ży-
rardowa w wieku 60+, osób sa-
motnych, niesamodzielnych, z nie-
pełnosprawnością. 

Usługa polega na przewozie osób na 
terenie Miasta Żyrardowa celem zała-
twienia spraw związanych z codzien-
nym funkcjonowaniem. Osoby upraw-
nione będą mogły skorzystać z usługi 
cztery razy w miesiącu. Przejazd może 
być zrealizowany np. do lekarza, na za-
kupy, do urzędu, do kina lub biblioteki. 
Usługa ma ułatwić codzienne funk-
cjonowanie osobom, które tego po-
trzebują. Wykonawcą usługi ,,Taxi dla 
seniora” jest wyłoniona w drodze prze-
targu firma P.H.U. „Mar-Bod” Mariusz 
Bodych. Osoby zainteresowane sko-

rzystaniem z usługi prosimy o zgłasza-
nie się do Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 
3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny 
w Żyrardowie), nr tel.: 46 855 31 26 w. 
12, kom. 519 441 704, e-mail: uslugi-
spoleczne@cus-zyrardow.pl.

Jednocześnie informujemy, że ,,Taxi 
dla seniora” to jedna z szerokiej gamy 
usług oferowanych w ramach Progra-
mu Usług Społecznych Miasta Żyrardo-
wa. Wykaz wszystkich usług dostępny 
jest na stronie https://cus-zyrardow.pl/
uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w sie-
dzibie CUS. Projekt ,,Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie” współfi-
nansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Prezydent Miasta Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski za-
chęca do przekazania 1% swojego 
podatku na organizacje pożytku 
publicznego działające w Żyrardo-
wie. 

W Żyrardowie mamy wiele ambitnych 
i aktywnych organizacji pozarządo-
wych zaangażowanych w działalność 
społeczną, rozumiejących potrze-
by mieszkańców, niosących pomoc 
dzieciom, osobom chorym, niepełno-
sprawnym, wykluczonym społecznie, 
czy też aktywizujących mieszkańców 
naszego miasta. Warto wesprzeć lokal-
ne organizacje. To nas nic nie kosztuje, 
a środki pozyskane z tytułu 1% nasze-
go podatku, pozwolą organizacjom 
na rozwój działalności skierowanej do 
mieszkańców.

Jak przekazać 1% na rzecz organizacji 
pożytku publicznego?

Odnajdujemy na druku wypełnianego 
zeznania podatkowego (PIT) odpo-
wiednią rubrykę, w którą wpisujemy 
numer KRS wybranej organizacji po-
żytku publicznego, ewentualnie wska-
zując dodatkowo cel szczegółowy. 
Urząd skarbowy przekazuje za nas 1% 
na konto wskazanej organizacji pożyt-
ku publicznego.

Przekaż 1% i pomóż realizować działa-
nia żyrardowskich organizacji pożytku 
publicznego. 

Pełen wykaz organizacji dostępny jest 
na www.zyrardow.pl/Wspieraj lokalnie.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Na 16 lutego (środa) wyznaczono 
termin kolejnego spotkania kon-
sultacyjnego, poświęconego pla-
nowanej budowie bezkolizyjnego 
przejazdu i przejścia przez tory 
PKP, łączącego północną i połu-
dniową część Żyrardowa. To bar-
dzo ważna inwestycja, zarówno 
z punktu widzenia komfortu życia 
w mieście, jak też dalszego rozwo-
ju Żyrardowa. 
Realizacja zadania, tak kluczowego dla 
organizacji ruchu komunikacyjnego 
w naszym mieście, wymaga omówie-
nia w szerokim gronie, z udziałem nie 
tylko mieszkańców, ale również spe-
cjalistów. Dlatego też na najbliższym 
spotkaniu obecni będą autorzy trzech 
koncepcji przeprawy, które na zlecenie 
samorządu przygotowane zostały w la-
tach 2019/2020.
W dużym skrócie, poszczególne wa-
rianty zakładają:  
1) Wiadukt drogowy nad linią kolejową, 
pomiędzy ul. Grenadierów a ul. Leśną 
(ul. Jaktorowską). 

2) Tunel drogowy pod linią kolejową, 
pomiędzy ul. Grenadierów a ul. Leśną 
(ul. Jaktorowską).  
3) Wiadukt drogowy nad linią kolejową, 
pomiędzy ul. Kosynierów (ul. Gen. Le-
opolda Okulickiego) a ul. Jaktorowską.  
Gorąco zachęcamy do aktywnego 
udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 
Zgłaszane przez mieszkańców uwagi 
będą miały oczywiście znaczenie przy 
wyborze optymalnego wariantu prze-
prawy. Chcielibyśmy jeszcze w tym 
roku wykonać dokumentację projekto-
wo-kosztorysową wybranej koncepcji, 
aby w kolejnych latach przystąpić do 
realizacji inwestycji.
Spotkanie odbędzie się w Centrum 
Kultury w Żyrardowie. Początek 
o godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się 
w reżimie sanitarnym. Prosimy uczest-
ników spotkania o przestrzeganie za-
sad dystansu społecznego, dezynfek-
cję rąk przed wejściem na salę oraz 
zasłonięcie ust i nosa maseczką.  

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

RUSZYŁA NOWA USŁUGA SPOŁECZNA MIASTA 
ŻYRARDOWA - TAKSÓWKA DLA SENIORA! 
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Józef Chełmoński – to właśnie jego życie 
i twórczość stały się inspiracją i motorem 
napędowym do działań wyjątkowej kobiety. 
Pasją tej kobiety jest nie tylko poszerzanie 
wiedzy na temat malarza, ale również two-
rzenie reprodukcji jego obrazów. To właśnie 
malarstwo stało się odskocznią od proble-
mów życia codziennego i ucieczką w chwilach 
słabości. O motywacji do działań społecznych 
i natchnieniu w malarstwie rozmawiamy 
z Izabelą Wicińską – wielbicielką twórczości 
Józefa Chełmońskiego i założycielką Koła Go-
spodyń Wiejskich w Adamowie Wsi. 
Skąd pomysł na malowanie reprodukcji Józe-
fa Chełmońskiego?
Wydaje mi się, że to się po prostu bierze z miejsca 
zamieszkania. Mieszkam na ziemi Chełmońskiego, 
czyli tu, gdzie żył i tworzył. Kilka lat temu zapisałam 
się na kurs w Domu Kultury w Żabiej Woli, gdzie 
wtedy pracowałam… właściwie to zapisałam moje-
go syna na kurs malarstwa. A żeby zachęcić go do 
chodzenia, zapisałam się razem z nim. Syn szyb-
ko zrezygnował, ja zostałam i zostało mi to malar-
stwo, które polubiłam, ale też zaczęło mi pomagać 
w trudnych chwilach. A że zawsze ten Chełmoński 
przejawiał się gdzieś w mojej historii… chodziłam 
do szkoły im. Chełmońskiego, często się o nim mó-
wiło, to moje zainteresowanie nie objawia się tylko 
w obrazach, ale również w literaturze. Wydaje mi 
się, że mam chyba wszystkie wydane pozycje na 
temat życia i twórczości Chełmońskiego. 
Sama wieś też jest mi bliska i właśnie ta tematyka 
obrazów Józefa Chełmońskiego, a najbardziej ta 
u schyłku życia, kiedy przestał malować sceny z bi-
tew, a odnalazł się w pejzażach i krajobrazach. 
To właśnie ten kurs był bodźcem do tworze-
nia reprodukcji obrazów?
Na kursie na pewno nauczyłam się techniki malar-
stwa. Nigdy wcześniej mnie do tego nie ciągnęło, 
nie uczyłam się też nigdzie rysunku. Nigdy nie mia-
łam żadnej pasji w tym kierunku. Wszystko zaczęło 
się od kursu. 

To był 2014 rok. Mogę powiedzieć, że trudne chwi-
le przetrwałam z malarstwem. Po kilku latach, kie-
dy miałam trudniejsze chwile, gorszy czas zawsze 
wracałam do obrazów. Na pewno po śmierci te-
ściowej się rozmalowałam. 
Ciężko nauczyć się malarstwa w wieku doro-
słym?
To chyba bardziej wymaga odwagi. Odwagi, by 
wziąć pędzel, usiąść i po prostu malować. Przecież 
mnie nikt nie ocenia, ja maluję dla siebie. A płótno 
ma jeszcze to do siebie, że można je przemalowy-
wać nieskończoną ilość razy. 
A czy potrzeba odwagi, by usiąść do obrazów 
Józefa Chełmońskiego?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ja po prostu 
lubię tego artystę. Bardzo podoba mi się ten jego 
okres wiejski, pejzażowy. Co wcale nie oznacza, że 
nie malowałam swoich zdjęć. Malowałam… To, co 
sama malowałam, powydawałam rodzinie i znajo-
mym, bo ja kocham Chełmońskiego, kocham ten 
motyw wsi. Łapię się czasem nawet na tym, że po-
trafię wyjść z domu, rozejrzeć się i powiedzieć: „ojej, 
jakie dzisiaj ładne chełmońskie niebo”. Ten temat 
mnie interesuje. Kiedyś interesowałam się życiory-
sem i czytałam książki malarza. Dziś przeszłam do 
malowania jego obrazów. Czy tu potrzeba odwagi? 
Nie, bo ja to robię dla siebie.
Co dla Pani jest wyjątkowego w Chełmoń-
skim? Mówi Pani o przywiązaniu do ziemi, ale 
zakładam, że w powiecie żyrardowskim jest 

gros ludzi, którzy nie znają powiązania Józefa 
Chełmońskiego z tą ziemią. 
Myślę, że w jego obrazach widać właśnie miłość do 
ziemi i wiejskich klimatów. Dla mnie na te płótna 
Józef Chełmoński przelewał miłość… To miłość nie 
do samego malowania. To miłość do ojczyzny, do 
wsi. To mnie zachwyca.
Jaki jest Pani ulubiony obraz?
„Babie lato” – to zdecydowanie mój ulubiony obraz.
Dlaczego?
Dla mnie jest wyjątkowy. Można na niego patrzeć 
i snuć różne domysły. Z jednej strony można my-
śleć, że to jakaś wyuzdana dziewczyna, jak na tam-
te czasy, która leży i pokazuje brudne nogi. Cheł-
moński nie bał się tego, pokazał obraz na salonach 
i został za niego skrytykowany. Ja uważam, że to 
ogromna odwaga - namalować coś prawdziwego, 

co ma miejsce na wsi, a co nie do końca jest spo-
łecznie akceptowalne. Przecież ci ludzie w mieście 
zdawali sobie sprawę z tego, że życie na wsi było 
inne niż w mieście. To było proste życie. 
A do namalowania jakiego obrazu ciągle Pani 
dojrzewa?
Cały czas przygotowuję się do namalowania wiel-
kiej „Czwórki”, ale nie wiem czy się odważę. Byłam 
już w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kupiłam 
nawet stosownej wielkości płótno, ale wciąż boję 
się zacząć, bo wiem, że to trudny obraz. Ogrom 
tego obrazu mnie przeraża. Oczywiście i tak planu-
ję namalować ten obraz w dużo mniejszym forma-
cie, ale ciągle nie mieści mi się w głowie, jak można 
w tak wielkiej formie namalować rysy koni, lecącą 
pianę z pyska. Jestem naprawdę pod ogromnym 
wrażeniem wielkości tego obrazu. Jak można to 
oddać. 
Wiem, że zacznę ten obraz malować. Nie wiem, 
kiedy, nawet nie wiem, czy go skończę, ale wierzę, 
że dojrzeję do tej decyzji i ten impuls przyjdzie. 
Czasem po prostu przychodzi taki moment, kiedy 
wiem, że muszę usiąść i malować. Jeśli tego po-
czucia nie mam, siadanie do płótna nie ma sensu. 
Wiem, że wtedy obraz mi nie wyjdzie. Zdarza się, 
że zgłasza się do mnie ktoś ze znajomych i prosi, 
żebym namalowała jakiś konkretny obraz. Miałam 
taką sytuację z moim serdecznym przyjacielem, 
który prosił mnie o konkretny obraz do swojego 
nowego domu… tak na parapetówkę. Chłopak do 

tego domu wprowadził się pół roku temu. Powie-
działam mu jednak wprost, że malować mu na siłę 
nie będę, bo mi to nie wyjdzie. Ja naprawdę muszę 
czuć, że to właśnie ten moment. Ale kiedyś ten ob-
raz namaluję (śmiech).
Nie jestem żadną artystką, ale rozumiem, że ludzie, 
którzy zajmują się tworzeniem sztuki profesjonal-
nie, mają momenty przestoju. Czasem, kiedy czu-
ję, że to właśnie taki moment, siadam i wolę sobie 
poszkicować. Ale bez weny na stałe zrobić się nic 
nie da.
Długo Pani czeka na natchnienie?
Nie czuję się komfortowo nazywać tego natchnie-
niem. Natchnienie może mieć artysta, a ja nim nie 
jestem. 
Dlaczego Pani tak mówi?
Bo nim nie jestem… Jestem zwykłą wiejską kobietą. 
Matką, żoną…

WYWIAD

„Trudne chwile przetrwałam 
z malarstwem…”
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A może właśnie to jest to powiązanie z Cheł-
mońskim. Inspiruje Panią „Babie lato”, nazy-
wa się Pani wiejską kobietą. Może właśnie ta 
inspiracja jest w Pani?
Nigdy wcześniej o tym nie myślałam… ale to bar-
dzo miłe. A wracając do natchnienia, wydaje mi się, 
że t musi przyjść taki impuls, jakaś emocja. Tak jak 
mówiłam o śmierci teściowej. To był taki czas, kie-
dy szukałam odskoczni. Kiedy usiadłam do płótna, 
czułam, że jest mi błogo. Przelałam te emocje na 
obraz. A teraz nie wiem… 
Bardzo często mówi się o tym, że najlepsze 
teksty, najpiękniejsza poezja i muzyka po-
wstały pod wpływem cierpienia. Może wła-
śnie podobnie jest z obrazami, o czym świad-
czyłyby Pani początki z malarstwem… A może 
zdarza się Pani tworzyć pod wpływem dużej 
radości?
Chyba nie…. Pod wpływem radości staram się żyć 
każdym dniem. Lubię biegać, zwiedzać… Natomiast 
jeśli chodzi o malarstwo, to chyba faktycznie przy-
chodzi ono wtedy, kiedy potrzebuję ciszy, spokoju. 
Mam w domu takie pomieszczenie, gdzie mogę 
pobyć sama z sobą. Rozkładam sztalugę, płótno 
i tam maluję.  Dopiero, kiedy nastąpi pewien pro-
ces, mogę wyjść z tego pomieszczenia. Wtedy czu-
ję, że wracam do świata żywych, do rzeczywistości. 
Nie będę ukrywać, że zmagam się z chorobą dwu-
biegunową i jakoś muszę z nią funkcjonować. Nie 
jest mi łatwo, ale tym bardziej cieszę się, że mam 
takiego męża, przy którym mogę robić to, co robię. 
Nigdy mnie nie krytykuje. Kiedy mam słabsze chwi-
le, mam swoją samotnię i odskocznię.
To też jest piękny sposób na radzenie sobie 
z emocjami…
Wydaje mi się, że w tym sposobie na radzenie 
sobie z chorobą bardzo ważna jest stabilizacja 
i wsparcie najbliższych. Zakładam, że pewnie, gdy-
bym musiała pracować etatowo, miałabym małe 
dzieci, mogłabym nawet nie mieć na to siły i chęci. 
Ale ta stabilność bardzo mi pomaga. Kiedy czuję 
się dobrze, staram się działać aktywnie na rzecz lo-
kalnej społeczności, między innymi w Kole Gospo-
dyń Wiejskich. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie Wsi 
jest dość świeże…
Tak, założyłyśmy je w 2019 roku. 
Ale choć przez pandemię ciągle można mó-

wić o początkach Waszej działalności, to dzia-
łacie bardzo prężnie. Wygrywacie konkursy, 
jak ten na taniec wokół jabłoni, organizujecie 
imprezy wiejskie… Zauważyła Pani, że dziś 
KGW przeżywają swój renesans? 
Sądzę, że dużo ułatwiła ustawa o KGW. W niektó-
rych kołach to dalej tak funkcjonuje, że starsze pa-
nie spotykają się raz w tygodniu, miesiącu, pody-
skutują i na tym koniec. Ale ustawa o KGW zmieniła 
to, że dziś możemy zyskać jakieś fundusze, środki. 
Zyskujemy funkcję społeczną. Możemy zrobić coś 
dla naszej społeczności. W naszym Kole jest 14 
pań i kilku panów, każdy z nas ma dzieci. Chcemy 
zorganizować im coś, co pozwoli je na dłużej za-
trzymać, żeby nie musiały uciekać do miasta. To 
ciągle nie jest łatwe, bo każda z nas ma swoje obo-
wiązki, pracuje. Chcąc znaleźć czas dla KGW trze-
ba odjąć go z czasu prywatnego, dla rodziny. Czy 
uda nam się coś zrobić? Tego nie wiem, ale chcę 
zrobić jak najwięcej. My wszystkie kochamy nasza 
wieś i chcemy się dla niej poświęcić. Co ciekawe, 
spotykamy się z aprobatą ludzi z zewnątrz, miasto-
wych, którzy nam tego zazdroszczą. W minionym 
roku kilka razy przyjechała do nas Pani z Warszawy, 
żeby z nami działać. Sądzę, że i w te wakacje przy-
jedzie. Ludzie są zainteresowani!
Maluje Pani reprodukcje obrazów Józefa 
Chełmońskiego, jest Pani założycielką Koła 
Gospodyń Wiejskich w Adamowie Wsi, ale 
udziela się Pani również społecznie w „re-
montach” okolicznych szkół. Spod Pani ręki 
wyszły dekoracje na ścianach w Szkole w Ku-
klówce Radziejowickiej…
Tak, to zbiegło się z przyjściem nowej Pani Dyrek-
tor, Pani Sylwii Król. I wiadomo, zawsze, jak przy-
chodzi ktoś nowy, to wchodzi z nową energią. To 
też zbiegło się z remontem szkoły. Pani Dyrektor 
poprosiła mnie, czy nie zrobiłabym jakiegoś ma-
lunku dziecięcego na ścianach. Tak zrobiłam jed-
ną salę. Później znajoma mama poprosiła mnie 
o udekorowanie kolejnej. Szczerze mówiąc, głupio 
było mi się z tego wymiksować, bo zupełnie się na 
tym nie znałam. Dużo o tym czytałam, uczyłam się 
na ścianie. Malowałam jedną salę tydzień, drugą 
dwa dni. Nie wiem, co będzie, jeśli kiedyś komuś 
przyjdzie to zamalować. Ale cieszę się, że usuwanie 
tych malowideł ze ścian już nie będzie mnie doty-
czyło… (śmiech).
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Każdego roku, w styczniu, pojawia się taki dzień, 
w którym serca ludzi biją w zgodnym rytmie i są 
zdecydowanie „bardziej czerwone” niż zwykle. 
Dlaczego? Właśnie wtedy odbywa się bowiem 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
która w tym roku „zagrała” już po raz trzydzie-
sty!
Jubileuszowa zbiórka pieniędzy na zakup najnowocze-
śniejszego sprzętu medycznego odbyła się również 
w Mszczonowie. Tradycyjnie już Finał WOŚP zorga-
nizowali harcerze z miejskiego Hufca ZHP, a Szefem 
Sztabu został ich komendant – harcmistrz Przemy-
sław Zawadzki. Podobnie, jak w całym kraju i poza jego 
granicami, lokalna zbiórka odbyła się 30 stycznia. Jej 
celem było wsparcie okulistyki dziecięcej a hasłem fra-
za „Przejrzyj na oczy”.
Jubileuszowy Finał WOŚP rozpoczął się już w godzi-
nach porannych. Jako pierwsze „granie” rozpoczęły 
MOK oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pierwsza z in-
stytucji zaprosiła na dwa seanse filmowe dla całych 
rodzin. Ci, którym niestraszna była pogoda, wystarto-
wali w IX Biegu z Termami Mszczonów. Łącznie pię-
ciokilometrową trasę pokonało prawie stu biegaczy 
i chodziarzy z kijkami nordic walking. Każdy z nich, 
w ramach wpisowego, wsparł cel tegorocznej zbiórki 
WOŚP. Warto dodać, że w Biegu udział wzięli nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale także miejscowości znacznie 
oddalonych od Mszczonowa. 
Na wszystkich uczestników zmagań czekały pamiątko-
we medale i ciepły posiłek, a najlepsi otrzymali puchary, 
wręczone przez dyrektora OSiR Michała Szymańskie-
go. Można jednak spokojnie uznać, że wszyscy, którzy 
pomimo silnego wiatru i deszczu wyruszyli na trasę, 
by wesprzeć okulistykę dziecięcą, zostali zwycięzcami. 
Tego dnia wygrywało przecież przede wszystkim do-
bro, tkwiące w ludzkich sercach.
Atrakcje w ramach 30. Finału WOŚP przygotował tak-
że Mszczonowski Ośrodek Kultury. Po wspomnianych 
seansach filmowych scenę przejęli uczestnicy działa-
jących w Ośrodku zajęć wokalnych. Publiczność w ra-
dosny nastrój swoim koncertem wprowadzili człon-
kowie grup Voice, Wokaliza i Ale Skład. Do wspólnego 
kolędowania zachęcali także instruktorzy zajęć: Iwona 
Skwarek, Luiza Wirowska-Sadowska oraz Piotr Sadow-
ski. W przerwach pomiędzy utworami można było 
wziąć udział w licytacjach i, wspierając Orkiestrę, stać 
się właścicielem m.in. haftowanego obrazu, koszulki 
WOŚP czy skórzanej galanterii.
Zwieńczeniem atrakcji przygotowanych przez Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury był finisaż, a więc zakończe-
nie wystawy malarskiej Elżbiety Lipskiej, która została 
zorganizowana pod nazwą „Kwiaty zimą też kwitną”. 
Piękne obrazy swoją różnobarwnością idealnie wpisy-
wały się w radosny nastrój tego dnia a patrzenie na nie 
z pewnością wywołało uśmiech nawet u tych, których 
przygnębiała pogoda na zewnątrz.
Kulminacyjnym miejscem wydarzeń podczas Finału 
była, jak co roku, hala sportowa przy mszczonowskiej 
szkole podstawowej. Na płycie obiektu na najmłod-
szych od samego rozpoczęcia imprezy czekały zaba-
wy przygotowane przez strażaków z OSP Mszczonów 
oraz dmuchana trampolina opłacona z pieniędzy od 
sponsorów. Ogromną popularnością cieszyła się rów-
nież tradycyjna loteria fantowa z losami o różnej war-

tości. Przy jej stoisku można było się stać posiadaczem 
cennych przedmiotów a tuż obok – zarejestrować się 
jako dawca szpiku kostnego u przedstawicieli Funda-
cji DKMS. Jeszcze dalej na przemarzniętych uczestni-
ków czekała grochówka, ciepłe napoje i pyszne ciasta 
przygotowane przez rodziny harcerzy, druhny z OSP 
Mszczonów oraz darczyńców z terenu całej gminy. Jak 
co roku, kawiarenka z apetycznie wyglądającymi słod-
kościami przyciągnęła tłumy uczestników imprezy.
Podczas 30. Finału WOŚP w Mszczonowie zaprezento-
wało się aż 7 zespołów lokalnych „Złotek”, bo tak śmia-
ło można powiedzieć o cheerleaderkach z SKF Fresh. 
Licznie zgromadzona publiczność gromko oklaskiwała 
dziewczęta, które jak nikt potrafią zarazić widzów do-
brą energią. Warto podkreślić, że dla najmłodszych 
„Freshek” niedzielne występy były debiutem przed pu-
blicznością. Mszczonowskie cheerleaderki do poka-
zów przygotowały instruktorki Aleksandra Krześniak, 
Gabriela Owczarek i Katarzyna Malinowska, prezes 
Stowarzyszenia i konferansjerka tanecznego show.
Najmłodszych, a także dorosłych mieszkańców, z płyty 
hali sportowej czarował również iluzjonista Przemy-
sław Lisik. Przygotowany pokaz, w którym dzieci brały 
aktywny udział asystując przy wykonywaniu sztuczek, 
był niezbitym dowodem na to, że prawdziwą siłą jest 
pasja. Iluzjonista, który porwał mszczonowską pu-
bliczność, to hobbysta, choć po jego pokazie nikt nie 
pomyślałby, że zawodowo zajmuje się czymś zupełnie 
innym.
Magia towarzyszyła uczestnikom Finału również w ko-
lejnej części programu artystycznego. Inaczej nie da 
się bowiem nazwać tego, co z kołem Cyra potrafi zro-
bić występujący pod pseudonimem Otto in Spin akro-
bata Łukasz Wójcik. Wesoły i bardzo otwarty cyrko-
wiec swoim występem i żartami wywołał na twarzach 
widzów niejeden uśmiech.
W odbywającym się na hali Finale nie mogło zabraknąć 
sportu. Członkowie UKS Olimpijczyk Mszczonów oraz 
Przyjaciele WOŚP przygotowali prawdziwy Super Mecz 
koszykarski. Naprzeciwko siebie wystąpili w nim młodzi 
podopieczni Stowarzyszenia oraz reprezentanci lokal-
nej społeczności. W drużynie Przyjaciół WOŚP wystąpili 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski i jego 
zastępca Waldemar Suski, dyrektor OSiR Michał Szy-
mański, wicedyrektor SP Mszczonów Jarosław Sawicki, 
przedstawiciel Urzędu Miejskiego Jarosław Mikulski, 
naczelnik OSP Mszczonów Krzysztof Cieślik, członko-
wie Zarządu KS „Mszczonowianka” Adam Bechcicki 
(prezes) i Wiesław Wilczyński (wiceprezes), wiceprezes 
UKS Olimpijczyk Grzegorz Piątkowski i trenerzy tego 
Stowarzyszenia (Paulina Madej-Strzałkowska, Daria 
Doga-Ufnal i Paweł Górski). Swoimi sportowymi umie-
jętnościami zespół wspomógł również Robert Szy-
walski, prezes Warszawskiego Okręgowego Związku 
Koszykówki Województwa Mazowieckiego. Podczas 
pierwszego, ale z pewnością nie ostatniego, Super 
Meczu młodość wygrała z doświadczeniem – repre-
zentanci żeńskich i męskich drużyn UKS Olimpijczyk 
pokonali Przyjaciół WOŚP stosunkiem 45:39. Trzeba 
jednak przyznać, że w ciągu wszystkich ośmiu kwart 
rywalizacja była bardzo wyrównana i każdy z zespołów 
miał swój czas, w którym prowadził w zmaganiach.
Beat juggling i scratche kontra muzyka instrumental-
na – prawda, że brzmi ciekawie? Wyjątkowe widowisko 
w takim klimacie na hali sportowej stworzyli wspólnie 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów i DJ Praktyczna Pani. 
Strażacki zespół jest najstarszym tego typu w Polsce. 
DJ Praktyczna Pani to z kolei finalistka Mistrzostw Świa-
ta Redbull Music 3style i pierwsza kobieta z tytułem mi-
strza Polski. Muzyczny występ rozpoczął się od utwo-
ru „Karnawał” z repertuaru Voo Voo, który wykonała 
Orkiestra OSP. Melodia ta, w instrumentalnym wy-
konaniu, jest nieoficjalnym hymnem WOŚP. Podczas 
koncertu strażacy wykonali m.in. „Last christmas” oraz 
„Kwiat jednej nocy” Alibabek a pomiędzy, ich utworami 

publiczność porwała swoją muzyką Praktyczna Pani.
Wszystkie te wydarzenia miały miejsce na hali spor-
towej, ale na przylegającym do niej terenie szkoły 
również nie brakowało niezwykłych pokazów. Od po-
czątku Finału prawie do jego zakończenia można było 
podziwiać pojazdy należące do członków Klubu Mo-
tocyklowego „Dusze Mazowsza”. Tego dnia mruczały 
jednak nie tylko one, ale również majestatyczne, czer-
wone Ferrari, w którym można było zasiąść na fotelu 
pasażera.
Pokaz ratownictwa technicznego na placu przed daw-
nym gimnazjum zorganizowali zaś strażacy z OSP 
Mszczonów. Akcję pomocy uczestnikom wypadku 
drogowego specjalnie dla widzów komentował naczel-
nik Krzysztof Cieślik. Mszczonowscy ochotnicy bardzo 
sprawnie uporali się z uwolnieniem poszkodowanych 
z wraków dwóch samochodów osobowych, za co zo-
stali nagrodzeni gromkimi oklaskami zgromadzonych 
na placu.
Swoje niezwykłe umiejętności podczas 30. Finału 
zaprezentowali także pracownicy firmy Agar, którzy 
wykonywali niebywałe manewry swoimi ogromnymi 
koparkami. Podczas wzbogaconego pirotechniką po-
kazu można było np. zobaczyć, jak te ciężkie pojazdy 
poruszają się jedynie na dwóch kołach.
W trakcie całego Finału firma Party One za symbolicz-
ny datek do puszki malowała dzieciom buzie, wykony-
wała pamiątkowe zdjęcia w fotobudce i prażyła pyszny 
popcorn. Strażacy z OSP Mszczonów przygotowali 
tor sprawnościowy, a Mszczonowskie WOPR – stano-
wisko z nauką pierwszej pomocy. Przed budynkiem 
szkoły, niepomni na niepogodę dzielni harcerze pod-
trzymywali płomień ogniska, przy którym każdy mógł 
się ogrzać i upiec sobie kiełbaskę. 
Nieodłącznym elementem każdego Finału są również 
licytacje. Tych w tym roku było naprawdę sporo. Padł 
również rekord mszczonowskich Finałów – za koszulkę 
Bayernu Monachium z autografem piłkarza Roberta 
Lewandowskiego zwycięzca licytacji, Paweł Zygmunt, 
zapłacił niebagatelną kwotę 4,6 tys. zł. Nigdy wcześniej 
w Mszczonowie żaden z przedmiotów nie został za-
kupiony za takie pieniądze. Podczas tegorocznego Fi-
nału najwyższe kwoty osiągnęły również: voucher na 
wycieczkę z Klubem Motocyklowym „Dusze Mazow-
sza” (1 500 zł), piłka do koszykówki z autografem m.in. 
Marcina Gortata (1 200 zł), drewniany krasnoludek od 
rzeźbiarza Andre (760 zł) oraz miesięczna dieta pudeł-
kowa od Maczfit (650 zł).
Mszczonowski Finał zakończyło tradycyjne Światełko 
do Nieba o wyjątkowym charakterze. Wszyscy jego 
uczestnicy otrzymali zimne ognie, które po zapaleniu 
stworzyły piękny widok. Fajerwerki, z uwagi na dobro 
zwierząt, zastąpiono tańcem ognia – prawdziwe fire-
show stworzyła grupa POOF Power Of Our Flow.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku 
zagrała już po raz trzydziesty. Z tej okazji lokalni or-
ganizatorzy otrzymali do rozdysponowania specjal-
ne, pamiątkowe puszki w kolorze złotym. Miały one 
trafić do szefów sztabów poprzednich edycji – Natalii 
Łapińskiej, Zbigniewa Grabka, Damiana Sołtyka, Ra-
fała Kalisiewicza, Pawła Sołtyka i Krzysztofa Kurzepy. 
Symboliczne podziękowanie odebrali jedynie obecni 
podczas imprezy dwaj ostatni z wymienionych. Złota 
puszka czeka również na Błażeja Kubiaka, który w tym 
roku uzbierał najwyższą kwotę – 1685,96 zł. 
Wszystkie atrakcje, które zostały przygotowane pod-
czas tegorocznego Finału, miały na celu zebranie jak 
największej kwoty na wsparcie okulistyki dziecięcej 
w Polsce. Mszczonowianie w tym roku podczas zbiór-
ki ofiarowali łącznie 44 083,49 zł – na takiej sumie za-
trzymał się licznik lokalnego Sztabu WOŚP. Z uwagi na 
pogodę i ograniczenia jest to naprawdę świetny wynik! 

Informacja prasowa:  
Dagmara Bednarek, GCI w Mszczonowie

Czerwone serduszka wypełnione dobrem 
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Powstanie Styczniowe w Puszczy Mariańskiej 

PUSZCZA MARIAŃSKA

Nieopodal Puszczy Mariańskiej, 
przy drodze do Żyrardowa znajdu-
je się pomnik-mogiła poświęcony 
powstańcom z oddziału Galickie-
go, działającego na terenie gmi-
ny Puszcza Mariańska i jej okolic. 
Zgodnie z przekazem ustnym, two-
rzyli go synowie miejscowych chło-
pów oraz ochotnicy z Mszczonowa.

W domu Galickiego znajdował się sztab 
oddziału, a w znajdującej się obok kuźni 
wyrabiano broń dla powstańców. Z po-
wstańcami współpracowali księża ma-
rianie. Oddział ten przeprowadzał akcje 
sabotażowe, m. in. niszczył tory kolei 
warszawsko-wiedeńskiej (ważnego 
środka transportu dla wojsk carskich), 
atakował transporty wojskowe i walczył 
z mniejszymi oddziałami wroga. Rosja-
nie przez dłuższy czas nie mogli zloka-
lizować oddziału Galickiego, jednakże 
został on zdradzony i zaatakowany 
przez wojska carskie. 

Galicki zginął bohaterską śmiercią, na-
tomiast część jego oddziału wycofała 
się do lasów w kierunku Żyrardowa, 
gdzie powstańcy zostali rozbici. 

W miejscu, gdzie polegli, znajdowała się 
mogiła, a na drewnianym krzyżu wbito 
gwoździe, których ilość odpowiadała 
liczbie zamordowanych. Z czasem krzyż 

został zastąpiony przez kamień.

Kolejny oddział powstańczy działający 
na naszym terenie kierowany był przez 
pułkownika Antoniego Jeziorańskie-
go (mianowanego przez Tymczasowy 
Rząd Narodowy na naczelnika wojen-
nego powiatu rawskiego). Został utwo-
rzony w lasach pod Radziwiłłowem. 
Uderzył na Rawę Mazowiecką, zmusił 
do ucieczki stacjonujące tam wojska 
carskie i oswobodził miasto.

Z pamiętnika pułkownika Antoniego Je-
ziorańskiego: 

„Wysłałem umyślnego z kartką zawia-
damiającą naczelnika cywilnego ob-
wodu rawskiego o naszym przybyciu 
z wezwaniem, aby spiesznie ściągnąć 
ludzi i broń w lasy Radziwiłłowskie. Po-
słaliśmy człowieka na stację kolei w Ra-
dziwiłłowie, aby młodzież przybywającą 
z Warszawy wysyłał bezzwłocznie w lasy 
Radziwiłłowskie. Dnia 19 stycznia mia-
łem tym sposobem zebranych przeszło 
100 ludzi. W odległości niecałej mili od 
Radziwiłłowa w lesie, w miejscu obfitują-
cym w wodę założyłem obóz… Dnia 20 
stycznia przybyło z Warszawy 38 ludzi. 
Przywieźli z sobą 4 skrzynie kos nieoku-
tych, kilkanaście sztuk broni myśliwskiej 
i kilka pałaszy… Obóz nasz zamienił się 
w wielką kuźnię.”

W pierwszych dniach powstańczego 
zrywu odział Władysława Stroynow-
skiego zatrzymał pociąg w pobliży stacji 
Radziwiłłów i rzeki Rawki, biorąc do nie-
woli kilku carskich oficerów, a przede 
wszystkim zakłócając komunikację na 
ważnym dla caratu węźle kolei war-
szawsko-wiedeńskiej. Oddział ten wy-
różniał się znaczną ruchliwością. Do 
kolejnej potyczki tego oddziału doszło 
pod Bolimowem, w miejscowości Jo-
achimów-Mogiły. Znajduje się tam po-
mnik upamiętniający to wydarzenie.

Dnia 20 maja przy stacji kolejowej w Ra-
dziwiłłowie dziewięćdziesięciu jeźdźców 
z oddziału powstańczego zaatakowało 
odział carski. Akcja ta nie powiodła się – 
natarcie zostało odparte.

Kolejnym niepowodzeniem zakończy-
ła się w dniu 1 listopada próba jedno-
czesnego zaatakowania przez pod-
komendnych Ludwika Żychlińskiego 
czterech stacji kolejowych w: Radziwił-
łowie, Rudzie Guzowskiej, Grodzisku 
i Pruszkowie.

Największy oddział powstańczy na te-
renie gminy Puszcza Mariańska został 
utworzony na przełomie kwietnia i maja 
1863 roku w miejscowości Korabiewice. 

We dworze znajdującym się nad rze-
ką Korabiewką formowano z olbrzy-
mim entuzjazmem imponującą siłę 
powstańczą. W tym czasie dziedzicem, 
a dokładnie Naddzierżawcą Dóbr Rzą-
dowych Korabiewice był Konrad Cey-
singer. Wójtem gminy Korabiewice był 
Jan Serwacy Pęczkowski – szwagier 
Konrada, żonaty z Marianną Ceysinger. 

Gmina Korabiewice miała swój budy-
nek gminny, który według Henryka Su-
checkiego – mieszkańca Korabiewic – 
znajdował się tam, gdzie jest posiadłość 
państwa Dębskich. Podczas kopania 
fundamentów natrafiono tam podob-
no na fundamenty starego domu i za-
chowane drzwi do piwnic.

Naczelnikiem powstańczym miasta 
Mszczonowa został proboszcz Włady-
sław Polkowski, który wraz z Konradem 

Ceysingerem na początku kwietnia 
1863 roku rozpoczął formowanie pułku 
powstańczego na terenie Korabiewic, 
dworu 

i okolicznych lasów.

Uformowano 3 plutony strzelców pod 
dowództwem Majkowskiego, 4 pluto-
ny jazdy pod dowództwem rotmistrza 
Władysława Grabowskiego, byłego ofi-
cera pruskiego, pluton żuawów pod do-
wództwem Młochowskiego i około 600 
kosynierów. Na terenie dworu w Kora-
biewicach były kwatery dla oficerów.

Dwudziestoletni Maurycy Ceysinger, 
brat Konrada, absolwent Gimnazjum 
w Rawie Mazowieckiej, z okien dwo-
ru w Korabiewicach widział formujące 
się wojsko, rozmawiał z oficerami, aż 
wreszcie sam się zaciągnął do powsta-
nia. Dowódca kawalerii, rotmistrz Wła-
dysław Grabowski, uczynił go dowódcą 
1. plutonu jazdy. Dowództwo nad ca-
łym pułkiem objął były kapitan w armii 
carskiej, major Hipolit Jaworski (pseudo-
nim Jan Drewnowski). 

Szable, piki i kosy kuli miejscowi kowale. 
Nazwiska kowali z Korabiewic: Konstan-
ty Kubicki, Jan Skoneczny i Jan Czaplar-
ski. Kubiccy mieszkali w Korabiewicach 
od czasów napoleońskich. W Korabce 
kowalem był Michał Łuczyński, gdzie 
miał gospodarstwo i kuźnię tam, gdzie 
są zabudowania nieżyjącego już Jana 
Kozłowskiego. Ojciec Michała, Jan Łu-
czyński, miał wcześniej kuźnię i gospo-
darstwo w Korabiewicach. 

Na terenie miejscowości Korabiewice 
znajdują się dwie tablice związane z wy-
darzeniami z okresu powstania stycz-
niowego: jedna w kościele w Korabiewi-
cach, poświęcona mieszkańcom, którzy 
zostali zesłani na Sybir, druga zaś na 
kapliczce przydrożnej, upamiętniająca 
utworzenie oddziału powstańczego.

Tekst i foto: Mariański Ruch Inicjatyw 
Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy 

Mariańskiej

Wynajem rzutnika/projektora z ekra-
nem i wskaźnikiem na przyjęcia 
weselne, konferencje, urodziny. 

tel.  882 039 023

Sprzedam działkę budowlaną 

7500m2

okolice Radziwiłłowa Mazowieckiego 

tel. 697 551 744
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WOŚP w Radziejowicach

13 lutego na targowisku miejskim w Żyrardo-
wie odbędzie się kiermasz ciast na rzecz chore-
go Maciusia. Cały dochód ze sprzedaży ciast zo-
stanie przekazany na leczenie chłopca. Jednak 
nie tylko Maciuś wymaga specjalistycznego 
leczenia, również jego mama, u której lekarze 
stwierdzili stwardnienie rozsiane. 
W 2015 roku lekarze zdiagnozowali u pani Magda-
leny, mamy Maćka stwardnienie rozsiane.  Gdy po 
narodzinach syna, dowiedziała się o jego poważnej 
wadzie genetycznej, jej świat zawalił się po raz dru-
gi. Według lekarza cierpi on na tak rzadką choro-
bę, że ta nie zyskała jeszcze swojej nazwy. Zespół 
wad, którymi obciążony jest Maciek spowodował 
nieprawidłowy rozwój nogi – jest końsko-szpotawa. 
Maciek ma też stwierdzoną wadę mózgu - agenezję 
ciała modzelowatego, przez którą nie rozwija się pra-
widłowo… Cierpi na obniżone napięcie mięśniowe, 
ma lekką dysmorfię twarzy i dużą główkę. Rodzina 
wykorzystała możliwości leczenia w Polsce na NFZ. 
Możliwością poprawienia komfortu życia Maciusia 
jest operacja w Paley Institute. Niestety operacja 
jest skomplikowana i bardzo droga, dlatego rodzina 
i przyjaciele Pani Magdaleny starają się pomóc chorej 
mamie i dziecku w pozyskaniu pieniędzy na leczenie. 
Ciągle trwa zbiórka stronie siepomaga.pl, a już 13 lu-
tego na targowisku miejskim w Żyrardowie odbędzie 
się kwesta ciast, w którą z pełnym zaangażowaniem 
włączyły się panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ada-
mowa Wsi. 

W powiecie żyrardowskim trzy miejscowości 
organizowały jubileuszowy finał WOŚP. Jed-
ną z nich były Radziejowice, gdzie do finału 
sztab podszedł w bardzo rodzinnej atmos-
ferze. W ty roku udało się zabrać aż 15 398, 
29zł. 

Przygotowania do wielkiego 30. Finału WOŚP 
w Radziejowicach trwały od kilku miesięcy. Był to 
czas intensywnej pracy nad programem i atrak-
cjami dla mieszkańców Radziejowic. W tym roku 
centrum wydarzeniem stało się Gminne Centrum 
Kultury „Powozownia”, w którym odbywały się 
wszystkie atrakcje i koncerty. Na scenie wystę-
powali lokalni artyści, a także grupy artystyczne 
z gminnych szkół. Nie zabrakło również licytacji 

i mnóstwa dobrej zabawy przy ognisku i smakoły-
kach, których w Radziejowicach nigdy nie brakuje. 

Największy wkład, jak zawsze, wnieśli w organi-
zację wolontariusze, którzy od wczesnych go-
dzin porannych krążyli z świątecznymi puszkami.  
Wśród nich wyróżniono trójkę z największą kwota 
zebraną do puszki. 

TOP3 Wolontariuszy: Antonina Kalata 3 963,21 zł, 
Piotr Jeziorek 1 016,67 zł, Zofia Koźmin 971,09 zł, 

Sztab WOŚP Radziejowice dziękuje wszystkim 
zaangażowanych w przygotowania, wolontariu-
szom, ale również mieszkańcom, którzy co roku 
składają datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. 

Ciasta dla Maciusia!
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Urząd zasypany bezprawnymi wnioskami o niepłacenie podatku

Do urzędu Miasta i Gminy Wiskitki wpłynęło 
ponad 100 wniosków o zwolnienie z podat-
ku od nieruchomości na okres dwóch lat od 
mieszkańców z terenów wskazanych pod bu-
dowę CPK. Zawarte w nich przepisy w żaden 
sposób nie dają Radzie Miasta i Gminy Wiskitki 
możliwości zwolnienia kogokolwiek z podatku 
od nieruchomości. Niepłacenie podatków na-
raża na postępowania komornicze i wpis do 
Krajowego Rejestru Dłużników.

W ciągu kilku dni do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki 
złożono ponad 100 wniosków o zwolnienie z płace-
nia podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. 
Wnioski przynoszone były przez różne osoby, poje-
dynczo oraz w większych ilościach.

Wnioski nie posiadają podstawy prawnej a jedynie 
uzasadnienie, w którym wnioskujący odnoszą się 
do ustawy o CPK, Konstytucji RP, rozporządzenia 
obszarowego. Zawarte w nich przepisy w żaden 
sposób nie dają Radzie Miasta i Gminy Wiskitki moż-
liwości zwolnienia kogokolwiek z podatku od nieru-
chomości, tym bardziej na okres dwóch lat.

Do urzędu docierają też informacje o odbywają-
cych się spotkaniach, podczas których namawiano 
mieszkańców Gminy Wiskitki do składnia tych wnio-
sków i niepłacenia podatków.

To niezwykle szkodliwe działania przede wszyst-
kim dla samych wnioskodawców. Jeśli ktokolwiek 

zaprzestanie płacenia podatków naraża się na po-
stępowanie komornicze. Taka osoba może zostać 
też wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników. Nie 
będzie mogła wziąć kredytu, czy choćby kupić cze-
gokolwiek na raty.

Płacenie podatków jest obowiązkowe. Tylko w wy-
jątkowych sytuacjach, zwykle z powodu zdarzeń lo-
sowych, burmistrz czy wójt mogą umorzyć podatek 
ale nie zwolnić z jego płacenia. Regulują to odrębne 
przepisy.

Przy tej skali konieczne było też oddelegowanie 
pracownika, który spisuje wszystkie wnioski. Każdy 
z wnioskodawców musi otrzymać pisemną odpo-
wiedź. Koszty tej „akcji” poniesie Gmina Wiskitki czyli 
wszyscy jej mieszkańcy.

Składane wnioski doprowadzają też   do podziału 
mieszkańców. Dlaczego bowiem mieszkańcy jednej 
części gminy mieliby nie płacić podatku, a inni mu-
sieliby to robić?

Na terenie całej Gminy Wiskitki prowadzone są in-
westycje za miliony złotych. Działa oświetlenie dróg 
i ulic, prowadzone są remonty nawierzchni, wydzie-
lone są fundusze sołeckie. Pomimo informacji o bu-
dowie lotniska Gmina Wiskitki zainwestowała ponad 
dwa miliony złotych w drogę powiatową w Orysze-
wie, prawie milion w rozbudowę remizy OSP w No-
wym Oryszewie.

Co się stanie jeśli mieszkańcy z terenów wskaza-
nych pod CPK zostaną zwolnieni z płacenia podat-
ków?   Zapewne pojawią się wnioski mieszkańców 
z terenów, na których wskazany jest przebieg linii 
kolejowej czy drogi ekspresowej S50. Czy Gmina 
Wiskitki ma wstrzymać się ze wszystkimi inwesty-
cjami na tych terenach? To płacenie podatków jest 
koronnym argumentem wielu mieszkańców w roz-
mowach o kolejnych inwestycjach na swoim terenie.

Paradoksalnie prawie 40 procent wniosków złożyły 
osoby, które nie płacą podatku od nieruchomości 
a jedynie podatek rolny. To pozwala domniemywać, 

że te wnioski zostały złożone „na sztukę”, lub co gor-
sze, być może niektórzy wnioskodawcy nie wiedzą, 
że takie wnioski złożyli.

Wiemy, że pętla czasu się zaciska. Informacji zwią-
zanych z budową CPK jest coraz więcej i są coraz 
bardziej szczegółowe.

Niestety podsycanie związanych z nimi emocji 
nie służy mieszkańcom a jedynie osobom, któ-
re na „sprawie CPK” starają wypłynąć, budować 
swój kapitał polityczny. Z niepokojem słyszymy, że 
zaangażowane są w to osoby, które pełnią funkcje 
społeczne. Poddajemy Państwu pod rozwagę 
również fakt, że osoby namawiające do składania 
wniosków same ich nie złożyły.

Zaczyna się nagonka na ludzi pracujących w Ra-
dzie Społecznej ds. CPK. Pokazywane są ich domy 
z informacją, że rzekomo „dogadali się” z CPK. Takie 
działania to prosta droga do samosądów. Jeśli teraz 
tak się dzieje, co będzie się działo, gdy pojawią się 
trudniejsze informacje?

Jako Urząd Miasta i Gminy Wiskitki nie wiemy, czy 
lotnisko powstanie. Może projekt upadnie – o co 
wspólnie walczymy do kilku lat, zmodernizowany lub 
zawężony. Musimy brać pod uwagę każdą ewentu-
alność. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki wraz z Urzędem 
Miasta i Gminy Wiskitki muszą myśleć o całej gmi-
nie i zabezpieczeniu interesu wszystkich mieszkań-
ców. Zarówno tych, którzy chcą lotniska, tych którzy 
go nie chcą, jak i tych, którzy zostaną. Gmina musi 
funkcjonować, prowadzić inwestycje, realizować bu-
dżet. Tego typu działania zakłócają pracę urzędu, 
doprowadzają do destabilizacji społecznej i niepo-
trzebnych napięć wśród mieszkańców, dla których 
obecna sytuacja jest ogromnym obciążeniem psy-
chicznym.

Informacja prasowa i fot.:  
Jarosław Pięcek, UMiG Wiskitki

Temat budowy Centralnego Portu Komunika-
cyjnego oraz związanej z nim infrastruktury 
kolejowej i drogowej był tematem poniedział-
kowego (31.01) spotkania Burmistrza Miasta 
i Gminy Wiskitki Rafała Mitury z sołtysami.

Podczas spotkania burmistrz przedstawił informacje, 
które w ostatnim czasie pojawiły się w związku z CPK. 
Przypomniał, że choć temat budowy lotniska jest 
znany od kilku lat, dopiero w grudniu ubiegłego roku 
przedstawiona została jego lokalizacja.

– Do tej pory mówiło się o lotnisku w Baranowie. Te-
raz okazuje się, że znaczna jego cześć ma leżeć na 

terenie naszej gminy. Pełnej lub częściowej likwidacji 
miałoby ulec dziewięć sołectw – mówił burmistrz.

Do tej pory Gmina Wiskitki nie wydała zgody na pro-
wadzenie jakichkolwiek prac związanych z budową 
lotniska. Inaczej tę kwestię przedstawia w oficjalnych 
komunikatach Spółka CPK.

– Proponowano nam dopłaty do wozu strażackiego, 
kino plenerowe czy zakup telewizora do klubu se-
niora. Nie zgodziliśmy się na to, bo wiem, że później 
zostałoby to wypomniane. Rozmawiano z jednym 
urzędników o przebiegach sieci wodociągowych i ka-
nalizacyjnych, a później zakwalifikowano to jako kon-
sultacje z samorządem choć była to luźna rozmowa. 
Dostaliśmy nawet informację, że były konsultacje 
z sołtysami – wyliczał Rafał Mitura.

Ostatnia z informacji wywołała duże zdziwienie wśród 
sołtysów. Nie przypominali sobie, by kiedykolwiek 
doszło do jakichkolwiek konsultacji pomiędzy nimi, 
a przedstawicielami CPK.

– To spotkanie ma służyć właśnie rozwiewaniu wąt-
pliwości. Chciałbym, byśmy spotykali się co miesiąc 
i omawiali na bieżąco wszystkie sprawy – wyjaśniał 
burmistrz.

Obecnie najistotniejsze są konsultacje związane z bu-
dową linii kolejowej, które trwają do 7 lutego 2022 
roku. Gmina Wiskitki chce zebrać jak największą licz-

bę ankiet wyrażających sprzeciw w tej sprawie. Do 
wszystkich sołtysów trafiły druki, pod którymi mogą 
podpisać się mieszkańcy. Wypełnione wnioski muszą 
trafić do urzędu do środy (2.02), by gmina mogła na 
czas dostarczyć je do CPK. Im dotrze ich więcej tym 
silniejszy będzie głos mieszkańców Gminy Wiskitki.

Podczas spotkania sołtysi zgłosili również wiele wąt-
pliwości w związku z odbywającymi się na terenie ich 
sołectw prac. Przeloty dronów, niezapowiedziane 
wizyty, pisma z prośbą o zgodę na wejście na teren 
gospodarstwa czy posesji. W tej kwestii sołtysi mogą 
liczyć na pomoc Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

– Jeśli otrzymujecie państwo pisma, pytania i nie wie-
cie, jak na nie odpowiedzieć zgłoście się do urzędu. 
Nasi prawnicy państwu pomogą – zapewniał Łukasz 
Boczkowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wi-
skitki.

– Chcemy, by wszystkie działania, nasze jako Gminy 
Wiskitki, mieszkańców, sołtysów oraz innych osób 
zaangażowanych w protest przeciwko budowie CPK, 
ukierunkować w jedną stronę. To nie gmina wymyśli-
ła sobie CPK. Jeśli będzie trzeba stanę z państwem na 
barykadzie i będziemy bronić naszych domów, na-
szych rodzin, naszej gminy – mówił Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.

Informacja prasowa i fot.: Jarosław Pięcek, UMiG Wiskit-
ki

Z sołtysami o CPK
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Wraz z początkiem lutego żyrardowska fir-
ma EMKA S.A., specjalizująca się w odbiorze 
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych 
i weterynaryjnych, świętowała 30 rocznicę 
swojego powstania. Z tej okazji odbyła się 
wystawna gala, podczas której nie zabrakło 
ani podziękowań i nagród dla wyróżnionych 
pracowników, ani atrakcji dla zaproszonych 
gości.

Krzysztof - marzyciel

Historia firmy EMKA S.A. rozpoczyna się wraz 
z przyjściem na świat obecnego Prezesa firmy, 
Krzysztofa Rdesta, który biznesową żyłkę odkrył 
jeszcze w czasach podstawówki, kiedy to podjął 
się wśród kolegów handlu psikawkami. Wraz z do-
rastaniem głównego bohatera, zmieniały się tak-
że modele biznesowe - wkrótce Krzysztof Rdest 
postawił na wizyty na lotnisku, wkraczając w han-
del zagraniczny na linii Stambuł-Warszawa-Bu-
dapeszt, a następnie został ajentem targowiska 
miejskiego w Skierniewicach. Kolejna zmiana na-
stąpiła wraz z założeniem rodziny - w 1990 roku 
wespół z żoną Agnieszką, Krzysztof Rdest otwo-
rzył Kwiaciarnię VIOLA, przez dwa lata razem z nią 
stojąc za ladą i robiąc bukiety.

Dywersyfikacja to podstawa

Ponieważ Krzysztof Rdest nigdy nie poprzestawał 
na jednej działalności, równocześnie - na drugą 
zmianę - rozpoczął pracę jako taksówkarz, jeżdżąc 
polonezem z numerem bocznym 19. Był wówczas 
najmłodszym kierowcą taksówki w Żyrardowie. 
Kolejny biznes powstał podczas urlopu nad mo-
rzem - okazało się, że na gdyńskich plażach kró-
luje popcorn, który w centrum Polski na co dzień 
jest towarem nie do kupienia. Krzysztof Rdest 
zakupił zatem maszynę do popcornu i rozpoczął 
jego sprzedaż - najpierw przed kwiaciarnią, póź-
niej na rynku. To właśnie w przypadku tego bizne-
su pojawił się zatrudniony w 1992 roku pierwszy 
pracownik - Piotr Szlacheta, obecny w EMKA S.A. 

do dziś. Doszło również do zakupu Żuka - bla-
szaka, by przewozić nim maszynę do popcornu 
i jeździć po całej Polsce. Wkrótce handel obwoźny 
poszerzył się także o papierosy, kupowane od du-
żej hurtowni z Sochaczewa i dystrybuowane do 
współpracujących z firmą Krzysztofa Rdesta skle-
pów.

M jak miłość, Emka jak Małgosia

Nadszedł rok 1993, który bardzo zmienił zarówno 
życie osobiste, jak i zawodowe Krzysztofa Rdesta. 
W styczniu tegoż roku na świat przyszła Małgosia, 
a nasz bohater postanowił uczcić to wydarzenie 
w taki sposób, by pozostał po nim trwały ślad. 
Z tego powodu prowadzona dotychczas dzia-
łalność biznesowa pod nazwą „Handel-Usługi” 
została przemianowana jako „Emka” - czyli zapis 
fonetyczny pierwszej litery imienia Małgorzaty. 
W ten sposób powstała znana do dziś uznana 
marka, funkcjonująca - co nie powinno nikogo 
dziwić - w wielu branżach.

Niedługo później Emka zakupiła pierwszy auto-
kar marki Mitsubishi Prestige, mogący pomieścić 
27 osób, równocześnie stając się głównym prze-
woźnikiem polskich biathlonistów. Kolejny krok 
milowy stanowiło lato 2000 roku, kiedy to - po 
nawiązaniu kontaktu z firmą Scania - do małego 
autokaru dołączył także jeden z pierwszych w Pol-
sce autokarów Scania Irizar. Zakup ten stanowił 
punkt zwrotny w działalności firmy, która od tej 
pory mogła wejść na szerszą skalę na rynek prze-
wozów turystycznych, dysponując ekskluzywnym 
autokarem, zapewniającym pasażerom komfort 
jazdy, niedostępny u konkurencyjnych przedsię-
biorstw.

W ochronie środowiska naturalnego

Równocześnie Emka robi krok w stronę kolejnej 
działalności - gospodarowania odpadami me-
dycznymi. Pierwsze kroki w tej branży to wyłącz-
nie transport odpadów medycznych do miejsc 
ich unieszkodliwienia. Wśród klientów zaintere-

EMKA S.A. ŚWIĘTUJE TRZYDZIESTOLECIE
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sowanych takimi usługami znajdują się nie tylko 
pobliskie firmy, ale także instytucje z Warszawy 
czy też Łodzi. Pojawia się również konieczność 
spełnienia odpowiednich wymogów sanitarnych. 
Przełom następuje wraz z wejściem Polski do 
Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku - w tym sa-
mym czasie Emka uruchamia własną instalację 
do unieszkodliwiania odpadów medycznych i we-
terynaryjnych. Rok później z usług związanych 
z utylizacją odpadów korzysta już kilkuset klien-
tów detalicznych i kilka szpitali, a działalność w tej 
branży obsługuje niewielka grupa pracowników, 
wyposażona w nowy autoklaw i kilka wysłużonych 
Fordów Courierów.

Jak mierzyć, to tylko wysoko

Kolejne lata przynoszą rozwój struktur Emki 
i przekształcenie jej w 2012 roku w spółkę akcyjną 
- odtąd mamy do czynienia z przedsiębiorstwem 
EMKA S.A., zwiększa się także obszar i rozmiar 
jego funkcjonowania - spółka corocznie pozysku-
je około 1000 nowych klientów detalicznych i kil-
kanaście nowych szpitali. Fordy Couriery zostają 
zastąpione fabrycznie nowymi Mercedesami, 
pozwalającymi zapewnić niezakłóconą realiza-
cję usług. Z firmy regionalnej EMKA S.A. staje się 
coraz większym graczem na rynku, funkcjonując 
jako usługodawca działający w większej części 
kraju. Nie zmienia się jedno - podejście do klien-
ta, gwarantujące mu najwyższy poziom świadczo-
nych usług przy możliwie przystępnej dla jego kie-
szeni cenie.

30 lat minęło

Nadchodzi 2022 rok - wyjątkowy, bo jubileuszowy. 
EMKA S.A., która funkcjonuje do dziś, obchodzi 
30-lecie działalności. Biznes tytoniowy i kwiaciar-
nia przestały funkcjonować, trzon spółki stanowi 
gałąź odpowiedzialna za utylizację odpadów me-
dycznych i weterynaryjnych, wyłoniła się nato-
miast EMKA Trans, odpowiadająca za przewozy 
autokarowe. Rok temu do Zarządu spółki dołą-
czyła także Wiceprezes Małgorzata Rdest, córka 
Prezesa oraz najszybsza Polka, na co dzień rywa-

lizująca na torach wyścigowych na całym świecie.

To właśnie uroczyste obchody 30-lecia firmy stały 
się okazją do zorganizowania jubileuszowej gali, 
która miała miejsce 5 lutego 2022 roku w hote-
lu Narvil w Serocku, a na którą zaproszeni zostali 
wszyscy pracownicy wraz z osobami towarzyszą-
cymi. Podczas części oficjalnej, którą poprowa-
dził znany ze srebrnego ekranu Marcin Prokop, 
nie tylko doszło do podsumowania trzech dekad 
działalności przedsiębiorstwa, ale także rozdano 
nagrody dla najstarszych stażem pracowników. 
Wyróżniono także pracowników, którzy wykonali 
duży wkład w rozwój firmy, udzielając im nagród 
specjalnych w różnych kategoriach, takich jak 
Handlowa petarda, Firmowy kalkulator, czy też 
Firmowy elegant.

Będzie, będzie zabawa…

Jak przystało na huczne świętowanie jubileuszu, 
nie obyło się bez dobrej zabawy. Podczas przy-
jęcia do tańca rozgrzewał wszystkich zespół Max 
Band, a gwiazdą wieczoru i nietypową niespo-
dzianką dla wszystkich zgromadzonych okazał 
się koncert zespołu Classic, który wykonał swoje 
najlepsze przeboje, takie jak Jolka, Jolka, Jeszcze 
dzień, najwyżej dwa oraz Hej, czy Ty wiesz. Zapro-
szonych pracowników, ich rodziny i gości czekał 
także smakowity tort, oficjalna kolacja, quiz wie-
dzy o historii firmy, a także pokaz taneczny dziew-
czyn ze Szkoły Tańca Espaniola Latin Show w cho-
reografii Aleksandry Długosz - Bidzińskiej.

30-lecie firmy nie stanowi jednak kropki nad przy-
słowiowym i w historii spółki. Jak niejednokrotnie 
podkreśla Krzysztof Rdest, EMKA dopiero nabiera 
rozpędu, a najlepsze jeszcze przed jej pracow-
nikami. Co przyniosą kolejne lata? Czas pokaże. 
Pewne jest jedno - po tak uroczystym celebrowa-
niu jubileuszu istnienia, pracownicy z pewnością 
pełni energii zabierają się do pisania kolejnych 
kart tej historii.

Informacja prasowa EMKA S.A.
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Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja 
w Żyrardowie zainaugurowała obchody 
105-lecia swojego istnienia oraz jubileuszu 
55-lecia funkcjonowania placówki w budyn-
ku przy ulicy Radziwiłłowskiej. W uroczy-
stym apelu wziął prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski, dyrektor Wydziału Oświaty Ur-
szula Wieczorkiewicz-Tkacz oraz Żaneta We-
sołowska – radna, przewodnicząca komisji 
Oświaty.

To ważny rok dla społeczności Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie. Przede 
wszystkim szkoła obchodzi 55-lecie funkcjono-
wania w siedzibie przy ul. Radziwiłłowskiej. Drugą 
okazją są obchody 105-lecia szkoły, które przypa-
dają na wrzesień 2022 roku. Jednak by wydłużyć 
możliwość świętowania i podkreślić podwójny ju-
bileusz, dyrektor szkoły Beata Marzęda-Przybysz 

postanowiła utworzyć program wydarzeń, który 
uświetni ten wyjątkowy czas uczniom, nauczycie-
lom, ale również absolwentom szkoły. – Planujemy 
4 filary naszego jubileuszu, które skupiać się będą 
na zjeździe absolwentów, konkursach szkolnych 
i międzyszkolnych, uroczystej gali i współpracy z in-
nymi szkołami im. Mikołaja Reja, a także na turnieju 
sportowym, który ma podkreślić kierunek rozwoju 
naszej szkoły – mówiła Beata Marzęda-Przybysz, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie. 
Planowany jest również jubileuszowy numer ga-
zetki szkolnej, wydawanej od 2 lat. 

Z okazji obchodów 55-lecia siedziby szkoły i inau-
guracji obchodów 105-lecia szkoły odbył się uro-
czysty apel, podczas którego uczniowie klasy 5. 
Przygotowali program artystyczny mający nawią-
zywać do tradycji szkoły i sentencji, które są ciągle 
aktualną życiową wskazówką pióra Mikołaja Reja.

JUBILEUSZOWA „CZWÓRKA”
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185 tys. zł zebrano w tym roku w Żyrardowie podczas 30. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To o ponad 30 tys. zł więcej 
niż rok temu! Dzięki staraniom sztabu ten finał zapisze się jako wy-
jątkowe wydarzenie, a żyrardowianie po raz kolejny udowodnili, że 
ich serca biją dla WOŚP i potrzebujących dzieci. 

„Przejrzyj na oczy” – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna zbiórka pienię-
dzy. Dla poprawienia widzenia wolontariuszy, zachwycali oni swoją kreatyw-
nością w doborze odpowiedniego stroju. Ten finał był barwny i, jak zawsze, 
w rockowym klimacie. Co jednak wyróżnia to wydarzenie na tle pozostałych 
to fakt, że żyrardowski finał trwał 3 dni!

To były dni pełne koncertów i atrakcji nie tylko dla dorosłych. Nie brakowa-
ło zajęć edukacyjnych, umuzykalniających i ruchowych zarówno dla dzieci 
i młodzieży jak i dorosłych. Były warsztaty z tańca latino i irlandzkiego, za-
jęcia z boksu i gry planszowe. Słowem – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
A wieczorami sala widowiskowa Centrum Kultury rozbrzmiewała mocnym 
brzmieniem. Na scenie pojawiły się prawdziwe gwiazdy jak Happysad, Karaś 
i Rogucku, Blenders czy uwielbiani w Żyrardowie i mający tu swoje korzenie 
Pull The Wire. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również licytacje podczas tegorocz-
nego finału. Specjalnie na finał WOŚP Żurek – Żyrardowskie Utalentowane 
Rękodzielniczki przygotowały niesamowity szalik mierzący 64 metry, który 
został wylicytowany za 600 zł! Dużym zainteresowaniem cieszył się płyn Fa-
iry z rąk Irka Bieleninika razem z obsługą skuteczności i niepowtarzalnym 
autografem, który poszedł za 120 zł. Była też licytacja, na którą wszyscy 
czekali, wystawiona przez Prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrza-
nowskiego – indywidualny trening z Prezydentem i jego trenerem został 
wylicytowany za 1200 zł przez Radnego Miasta Żyrardowa Krzysztofa Skro-
bisza, który licytował przez telefon. 

Każdy finał w Żyrardowie to bogaty kalendarz imprez i atrakcji dla całych 
rodzin. Każdy finał to rodzinne święto, które w kalendarzach żyrardowian 
oznaczone jest czerwonym sercem WOŚP. Z pewnością kolejne wydarze-
nie, choć już nie jubileuszowe, przyniesie nam rockowe koncerty, atrakcje i, 
miejmy nadzieję, kolejny rekord!

30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ŻYRARDOWIE
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27 stycznia w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Żyrardowie 
odbył się XIX Powiatowy Festi-
wal Piosenki Młodzieżowej „AK-
CENT”. Co roku festiwal cieszy 
się dużą popularnością wśród 
młodzieży, stając się jednocze-
śnie wyczekiwanym muzycznym 
wydarzeniem.
Występy oceniało Jury w składzie: 
Grażyna Beliniak - muzyk Robert 
Rasz - muzyk Sławomir Nalej – mu-
zyk. Podczas przesłuchań Jurorzy 
brali pod uwagę: wartość artystyczną 
utworów i kompozycji muzycznych, 
sposób wykonania prezentowanych 
utworów, dobór repertuaru, wyko-
nanie piosenek nowych i autorskich. 
Poziom prezentowanych utworów 
był bardzo wysoki. Przyznano nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda - Dorota Pluta

Nagroda - Maja Zawadzka
Wyróżnienie - Ida Owczarczyk
Wyróżnienie - Sebastian Marchewka
Wyróżnienie - Paulina Jasińska
Specjalne podziękowanie otrzymał 
Pan Jacek Chmielewski - nauczyciel 
Liceum Ogólnokształcącego w Wi-
skitkach - za przygotowanie wycho-
wanków oraz autorskie kompozycje.
Wszyscy uczestnicy i ich opiekuno-
wie otrzymali pamiątkowe dyplo-
my. Nagrody ufundowali Starosta 
Żyrardowski, Pan Krzysztof Dziwisz 
i Prezydent Miasta Żyrardowa, Pan 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
Organizatorem Festiwalu jest Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 
oraz Starostwo Powiatowe w Żyrar-
dowie.

Informacja prasowa Młodzieżowy 
Dom Kultury w Żyrardowie

Zajęcia manualne, rozgrzewka, 
pierwsza pomoc i codzienne kino – 
to tylko niektóre z atrakcji, które 
czekały na tegorocznych uczest-
ników ferii zimowych zaplanowa-
nych przez pracowników Centrum 
Kultury w Żyrardowie. A że jak wia-
domo, w Centrum Kultury dzieje 
się kreatywnie, nie inaczej było 
podczas spotkania z młodzieżą, 
która na nudę narzekać nie mogła. 
Około 30 uczestników codziennie 
dzielnie maszerowało do Centrum 
Kultury, by uczestniczyć w przygotowa-
nych zajęciach, trwających 6 dni. W po-
niedziałek po rozgrzewce, dzieci two-
rzyły  z Moniką Rosińską recyklingową 
wydzierankę z logo Centrum Kultury 
w Żyrardowie, by później uczestniczyć 
w kursie pierwszej pomocy prowadzo-
nym przez Michała Ochnickiego. Każdy 
dzień przynosił młodzieży nowe atrak-

cje. Nie brakowało zajęć wokalnych 
i umuzykalniających z Maciejem Klo-
cińskim, przyjemnych lektur z Klaudią 
Appel i wiedzy o nich. Spotkań ze sztu-
ką i rękodziełem z Moniką Rosińską, 
a także zabawy w tworzenie telewizji 
z Adrianem Idzikowskim z TVŻ, by w so-
botę zrobić małe co nieco na śniadanie 
z Małgorzatą Popiel.
Wesoła gromadka żywo reagowała na 
proponowane zadania i już pierwszego 
dnia zawiązała się mikrospołeczność 
wśród uczestników. Z pewnością ty-
dzień ferii w Centrum Kultury był wzbo-
gacającym w doświadczenia czasem, 
z którego uczestnicy wyniosą wiele 
ciekawych wiadomości i umiejętności. 
A pracownicy? Po intensywnych dniach 
pracy z młodzieżą odpoczywają…. By 
już za rok zaproponować nietuzinkowy 
program ferii w Centrum Kultury!

Na pełnym morzu

Opis sztuki:

Z jakiegoś powodu trzy elegancko 
ubrane osoby znalazły się na dry-
fującej tratwie. Rozbitkowie są zmę-
czeni, spragnieni – i głodni. Lądu 
nigdzie nie widać, prowiant dawno 
się skończył. Jest tylko jedno wyjście 
z sytuacji: któryś z ocalałych musi zo-
stać zjedzony, aby pozostali przeżyli.

Ale który?

Przecież nie wypada tak po prostu 
kogoś zabić i zjeść.

***

Scenariusz na podstawie jednoak-
tówki Sławomira Mrożka Na pełnym 
morzu. W spektaklu wykorzystano 
fragmenty Listu w butelce tego sa-
mego autora oraz Potęgi smaku Zbi-
gniewa Herberta.

Przedstawienie dla widzów od 15 

roku życia.

Czas trwania spektaklu: 1 h.

Dramaturgia i reżyseria: Kuba Wa-
cławek

Obsada: Angelika Mińkowska, Szy-
mon Turkowski, Wiktor Józefowicz, 
Stanisław Łankowski, Olga Głowiń-
ska

Muzyka: Krzysztof Franciszek Sadec-
ki

Scenografia i oświetlenie: Kuba Wa-
cławek

Występy głosowe: Anna Szymaniak, 
Julia Jakubaszek, Julia Ciężka, Kuba 
Wacławek

Montaż bloku reklamowego: Szy-
mon Turkowski

Realizacja dźwięku i oświetlenia: 
Krzysztof Franciszek Sadecki, Jakub 
Lenard, Maurycy Farski

Przy Centrum Kultury w Żyrardo-
wie reaktywowano działalność 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
im. Marty i Karola Marczaków! 
Mieszkańcy naszego powiatu zno-
wu będą mogli aktywnie obco-
wać ze studyjną sztuką filmową 
poprzez wspólne uczestniczenie 
w seansach i udział w rozmowach 
na temat kina. 

W poniedziałek 31 stycznia miało 
miejsce wydarzenie inaugurujące cykl 
spotkań w ramach DKF, podczas któ-
rego wyświetlono film Obłoki śmierci. 
Bolimów 1915 opowiadającego histo-
rię niemieckich ataków gazowych nad 
Rawką i Bzurą w czasie I wojny świa-
towej. Po seansie odbyła się długa 
rozmowa widzów z gośćmi spotkania: 
Ireneuszem Skruczajem – reżyserem 
i producentem filmu oraz Stanisławem 
Kalińskim – historykiem i autorem 
książki Bolimów 1915. Oprócz kwestii 
związanych bezpośrednio z filmem 
i całym procesem jego powstawania 
(od pomysłu, poprzez gromadzenie 
materiałów, po samą realizację pro-
dukcji), szeroko omawiany był sam 
temat od strony historycznej. Nieza-

przeczalnie dało się odczuć, że jest on 
ważny dla lokalnej społeczności i wciąż 
wywołuje wiele emocji i wspomnień. 

Spotkania tego typu, jak dzisiejsze, 
z całą pewnością znajdą swoich od-
biorców. Wspierając po części Kino Len 
mam bezpośredni kontakt z widzami 
i wiem, że jest wśród nich ogromna 
potrzeba obcowania ze sztuką filmową 
nie tylko w codziennym wydaniu, czyli 
tak zwanego „wyjścia do kina”, ale tak-
że poznania świata filmu od kulis, po-
rozmawiania o nim. Taka jest właśnie 
misja DKF-u. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom żyrardowskiego widza, 
Dyrektor CK dał nam zielone światło do 
stworzenia przestrzeni dla wszystkich, 
którzy kochają kino, są ciekawi tego 
świata, chcą z nim obcować i o nim 
rozmawiać. Podkreślam przy tym, że 
oferta DKF-u kierowana jest do każde-
go odbiorcy. Każdy z nas może przyjść 
na wybrany seans i podzielić się z nami 
swoimi przemyśleniami i emocjami. 
Już dziś serdecznie zapraszam na ko-
lejne spotkanie, które odbędzie się 14 
marca w Kinie Len. Będziemy wtedy 
mogli obejrzeć film zatytułowany Po 
miłość z genialną Jowitą Budnik i Artu-
rem Dziurmanem w rolach głównych 
oraz porozmawiać o nim z reżyserem, 
scenarzystą i producentem Andrzejem 
Mańkowskim. Zachęcam wszystkich 
miłośników kina do udziału w naszych 
wydarzeniach. 

Tekst: Dorota Gradowska-Rutkowska, ini-
cjatorka i koordynator działań żyrardow-
skiego DKF-u / CK Żyrardów 

Foto: CK Żyrardów

„AKCENT” W MŁODEKU ALE! FERIE W CENTRUM KULTURY

TEATR SZAFA NA ROZDROŻU

REAKTYWACJA DKF W ŻYRARDOWIE
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Rozwiązanie:

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 5 pierwszych osób wejściówkami na spektakl "A MI TO RYBKA" 19.02.2022 r. w CK Żyrardów.
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Pionowo
1. wynoszą się wysoko nad 

otaczającym terenem
2. usunięcie z gry pionka
3. tafla lodu dryfująca po 

wodzie
4. technika druku
5. jednostka wagi metali szla-

chetnych
6. dawniej nauczyciel
8. rodzaj żółtego sera
9. dział matematyki 
10. osoba grająca w hokeja
11. plan, rozkład 
13. Giorgio ... - włoski dom 

mody 
14. np. liczbowa lub czasu
15. Christoph ... - aktor, grał 

np. w Bękartach wojny
17. rybie jaja
22. tunelik w strukturze ciała
23. rodzaj drzewa
25. dom pszczół
27. występuje w mleku ssa-

ków
28. motyw dekoracyjny, 

zwłaszcza na ceramice
29. wygładzony na skutek 

transportu rzecznego 
fragment minerału

30. wyobcowanie, odizolowa-
nie się od środowiska

31. epoka w sztuce, wywodzą-
ca się z baroku

32. serial na TVN 7

33. osoba podważająca nor-
my panujące w danym 
środowisku

34. drugi z siedmiu grzechów 
głównych

36. marka koreańskich samo-
chodów

37. o kobiecie bez makijażu
40. Nikola ... - elektrotechnik 

i wynalazca
41. dążenie do wyodrębnienia 

się z jakiejś grupy
44. owoc w kształcie dużej kuli 
46. Bracia ... - napisali znane 

baśnie
47. płyn znajdujący się pod 

ciśnieniem
50. drobny złodziejaszek
51. nieduży ssak drapieżny
52. para łyżwiarzy występująca 

przed publicznością
54. Maciej ...- polski koszykarz 
55. sztuczny paznokieć przy-

klejony do prawdziwego
57. wielokrotnie powtarzana 

formułka 
58. gaz używany np. w zapal-

niczkach
60. stolica Portugalii
61. stopień oficerski w policji
62. starożytne miasto-pań-

stwo w Górnym Egipcie
63. karpiel, kwaki- odmiana 

kapusty rzepak 
64. seria filmowa z Sylvestrem 

Stallone
67. motyl nocny
72. zakładany na głowę bał-

wana
73. jednostka amunicji
75. umiejętność zachowania 

się w danej sytuacji
76. brat ojca
78. każde zanieczyszczenie 

osiadłe na czymś
79. konstrukcja chroniąca 

budynek przed opadami 
atmosferycznymi

Poziomo
4. rasa psa
7. państwo w Ameryce Środ-

kowej
10. Hubert ... - polski tenisista
11. rodzaj majonezowego 

sosu czosnkowego
12. ... Pavarotti  - śpiewak 

operowy
14. pozbawienie swobody 

ruchu 
16. należy do Trójmiasta
18. Maciej ... - dziennikarz 

i prezenter telewizyjny
19. suknia kobieca popularna 

w Indiach 
20. Wojciech ... - polski piani-

sta, kompozytor muzyki
21. kontrola, opieka nad 

czymś
22. stolica Francji

24. polski brązowy medalista 
na Olimpiadzie w Pekinie

26. podstawa czegoś
29. niepoczytalny, opętany 
35. lodowiec kontynentalny
36. powoduje zniszczenie
38. zgrubienie od imienia 

Stanisław
39. magazyn skierowany do 

młodzieży
42. rodzaj sera 
43. duży pojazd do przewozu 

osób
45. potocznie logo
48. substancje wywołujące 

alergię
49. stolicą tego państwa jest 

Mińsk
53. jeden ze stanów Indii
54. płyn ustrojowy krążący 

w układzie limfatycznym
56. z języka łacińskiego - tryb 

rozkazujący 
58. Alain ... - kierowca wyści-

gowy 
59. miś ... - fikcyjna postać 

niedźwiedzia 
65. z niego wigilijny kompot
66. wizja własnej osoby
68. zniszczone przez wybuch 

Wezuwiusza 
69. awantura, krzyk o coś
70. dyfuzja rozpuszczalnika 

przez membranę półprze-
puszczalną rozdzielającą 

dwa roztwory o różnym 
stężeniu

71. stan w USA 
74. inaczej prysznic 
77. wieś leżąca w Puszczy 

Białowieskiej 

78. gra rozgrywana na specjal-
nym stole

80. zatwierdzanie jakiegoś 
tekstu

81. stolica Libanu
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R E K L A M A
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Szklarstwo mają w genach

Szklarzami byli dziadek, ojciec, 
brat. Są synowie. A mnie marzy-
ło się zostać mechanikiem samo-
chodowym – wyznaje Mirosław 
Dziadkiewicz. Niemal nie ma 
w Żyrardowie szyby, której by 
nie wstawiał. Wbrew pozorom 
wstawianie szyb to ułamek pra-
cy szklarzy.
Przez 38 lat prowadził zakład szklar-
ski. Teraz z żoną realizuje pasje ży-
cia, podróżowanie po Polsce.
– Ostatnio byliśmy w Wiśle. Gdzie nie 
pojadę, to zwracam uwagę na galan-
terię szklaną. Jak została wykonana, 
przycięta, jakich materiałów. Takie 
zboczenie zawodowe – śmieje się.
Siła tradycji
Pochodzą z okolic Mszczonowa. Ro-
dzinną tradycję, szklarska zapocząt-
kował jego dziadek, Feliks.
– Mój dziadek pracował jeszcze 
u dziedzica. Bieda wygoniła go do 
Warszawy. Tam nauczył się szklar-
skiego fachu i z tymi umiejętnościa-
mi wrócił do Gnojnej, gdzie zajmował 
się szkleniem okien – opowiada.
Tymczasem droga ojca Mirosława 
do szklarstwa wiodła przez… klasztor 
w Niepokalanowie.
–  Mój ojciec był dzieckiem z pierw-

szego małżeństwa. Jego mama zmar-
ła, a dziadek ponownie się ożenił. 
Jako pasierb został oddany do klasz-
toru w Niepokalanowie. Może i czuł 
powołanie, ale w 1939 r. władze oku-
pacyjne rozpędziły zakonników. Mój 
ojciec nie miał jeszcze święceń i wy-
brał życie świeckie – Mirosław opisu-
je losy ojca.
Z zakonu wyniósł znajomość gry na 
skrzypcach, czy też stawiania pieców.
– Był wszechstronnie uzdolniony. 
Przejął warsztat Feliksa i zaczął się 
dokształcać. Zwłaszcza, że okolice 
Mszczonowa to było wówczas za-
głębie stolarzy. Potrzebowali grawe-
rowanych szyb do mebli, luster. Mój 
ojciec tego nauczył się w Warszawie  
– tłumaczy.
Po wojnie  był związany z Warsza-
wą. Działał w Warszawskiej Izbie 
Rzemieślniczej, zasiadał w komisji 
egzaminacyjnej, przed którą stawali 
adepci szklarstwa. Ojciec Mirosława 
liczył, że jego syn przejmie zakład.
– Marzeniem ojca była produk-
cja kryształów. Modne to wówczas 
było Zamierzał otworzyć niewiel-
ką hutę kryształów. Dlatego chciał, 
abym skończył technikum szklarskie 
w Piotrkowie Trybunalskim. Powie-
działem mu, aby nawet o tym nie 
myślał – Mirosław uśmiecha się na 
wspomnienie ojca.
Chciał zostać mechanikiem sa-
mochodowym
– Jak to u chłopaków wtedy marze-
niem były samochody. Chciałem 
skończyć technikum samochodowe. 
Nie chciałem pracować, jako szklarz, 
bo się w domu napatrzyłem, jaka 
jest to ciężka praca. Chciałem lżej-
szą, chociaż okazało się, że i w me-
chanice, tak lekko nie jest. Pracowa-
łem w Polmozbycie. Serwisowaliśmy 
polonezy, w Rawie Łady. Przez kilka 
lat pracowałem jako mechanik, ale 
koniunktura się popsuła. Ojciec po-
wiedział, żebym w takiej sytuacji 
przychodź do zakładu i pomagał – 
wspomina.

Zakład szklarski na Szulmana
Do tego powiększyła się rodzina, 
klamka więc zapadła. Brat Mirosła-
wa przejął rodzinny warsztat. On 
zaś otworzył zakład na ul. Szulma-
na. Tam gdzie obecnie stoi centrum 
handlowe Dekada. Niedługo później 
pobudował zakład koło targowiska, 
który dalej jest w rodzinnych rękach. 
Prowadził go przez 38 lat. Nie było 
tam ośmiogodzinnego dnia pracy.
– Praktycznie o godzinie 18 kończy-
łem przyjmować klientów, aby za-
brać się za pracę w zakładzie. Koń-
czyłem o godzinie 22 i 23. Miałem 
dobrego pracownika – Ireneusz Kul-
pita. Czasem śmialiśmy się, że więcej 
czasu spędzamy ze sobą niż z rodzi-
ną. Ponad dwadzieścia lat przepra-
cowaliśmy razem – opowiada i po 
chwili smutnieje: – Niestety, nie żyje. 
Nowotwór.
Nie ma w żyrardowskich oknach 
szyby, której by nie dotknął
Gdy zaczynał swoją karierę w wielu 
oknach były szyby słabej jakości, kru-
che, ze szkła dmuchanego jeszcze 
z pęcherzykami powietrza. Bywały 
jednak momenty, że wpadał w za-
chwyt.
– Przedwojenne lustra z wyciągniętą 
faza, która była ręcznie robiona. Ile 
to pracy trzeba było włożyć, aby uzy-
skać ten efekt! – mówi.
Wbrew mniemaniu praca szklarza 
nie opiera się na wstawianiu szyb 
w oknach.
– Tylko galanteria szklana. Parapety, 
lustra – wylicza – W ilu żyrardowskich 
łazienkach przesiedzieliśmy. Trudno 
zliczyć.
Zaczynał prowadzenie zakładu w cza-
sach, gdy nie było łatwo o materiały. 
Wyruszał o północy do huty w San-
domierzu po szkło. Tam wyczekiwa-
nie w długiej kolejce i powrót, mimo 
zmęczenia rozładunek.
– 24 godziny trzeba było liczyć, że to 
zajmie – mówi.
Sam srebrzył srebro
Mało który ze szklarzy potrafił robić 

lustra. Do tego grona należał Mi-
rosław Dziadkiewicz. Sam srebrzył 
szkło.
– Kładło się szybę na wypoziomo-
wanym stole do tego trochę chemii. 
Wodorek sodu łączyło się z azota-
nem sodu i przy użyciu amoniaku 
wytrącało roztwór soli srebra. Do 
tego był specjalny roztwór reduku-
jący, tak zwany cukier inwertowany, 
który łączyło się z kwasem azoto-
wym. Szybę najpierw zmywało się 
chlorkiem cynowym, aby zaabsorbo-
wała metal. Trzeba było szybko, rów-
no przemalować, potem 15 minut 
odczekać, aby wytraciło się srebro 
i zaschło. Następnie kolejna warstwa 
i do suszarki – opowiada.
Gdy zabierał się za srebrzenie, wyko-
nywał ich kilka… kilka metrów luster.
Synowi poszli w jego ślady
W zawodowe ślady Mirosława poszli 
synowie. Młodszy przejął żyrardow-
ski zakład, on od początku wiązał 
przyszłość z zakładem. Starszy naj-
pierw wybrał logistykę, ale z czasem 
wrócił do tradycji rodzinnej.
– Przyszedł popracować na trochę, 
aż zrobiło się z tego cztery lat. Przy-
szedł pewnego dnia i mówi, że trafił 
mu się lokal w Raszynie i że pójdzie 
na swoje. Powiedziałem, bardzo do-
brze synku i mu trochę pomogłem 
– mówi z dumą w głosie i żartem do-
daje: – Obstawiliśmy cały region ro-
dzinnymi szklarzami.

Autor: Włodzimierz Szczepański
Zdjęcia: Paweł Świątek
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31 stycznia strażnicy podczas patrolu 
miasta na ul. Filipa de Girarda zauwa-
żyli zaparkowany samochód marki 
Audi z którego doszło do wycieku du-
żej ilości oleju. Funkcjonariusze pod-
jęli działania zmierzające do ustalenia 
właściciela pojazdu i zobligowanie do 
usunięcia rozlanego oleju. Należy za-
uważyć, że tego typu zdarzenie kwa-
lifikuję się na wykroczenie z art. 145 
K,W., czyli zanieczyszczenie miejsca 
publicznego. (foto nr 1)

31 stycznia strażnicy podjęli czynności 

na ul. Fryderyka Chopina, w związku 
z postępującą degradacją znajdują-
cego się w tym rejonie budynku. Od-
padające cegły i zniszczone zabezpie-
czenia dają podstawę do kontynuacji 
czynności przez Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Sporządzono stosow-
ną dokumentację obrazującą niewła-
ściwy stan techniczny budynku. (foto 
nr 2, 2A)

W dniu 31.01.2022 r., strażnicy prze-
prowadzili kolejną kontrolę domo-
wych palenisk. Strażnicy miejscy 
sprawdzają czym żyrardowianie palą 

w piecach. Kontrole będą prowadzo-
ne przez cały czas trwania sezonu 
grzewczego. W tym sezonie w walce 
ze smogiem, strażnikom miejskim 
pomaga dron z oprzyrządowaniem 
umożliwiającym określenie poziomu 
zanieczyszczenia powietrza. Pomia-
ry są przeprowadzane bezpośrednio 
nad kominem kontrolowanej posesji 
i jeżeli czujniki wykryją w spalinach 
związki cyjanowodoru lub formalde-
hydu, to czynności kontrolne będą 
prowadzone przy piecu. Strażnik 
może również pobrać próbkę popiołu 
do badania laboratoryjnego. (foto nr 
4, 4A, 4B)

31 stycznia podczas kontroli przy 
użyciu drona, wykryto przekroczenie 
dopuszczalnych wartości i w związku 
z tym strażnicy przeprowadzili kon-
trolę przy piecu na terenie nierucho-
mości, przy ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. Kontrola potwierdziła spalanie 
w piecu materiałów niedozwolonych, 
w związku z czym na sprawcę został 
nałożony mandat karny.  (foto nr 5, 
5A, 5B)  

31 stycznia operator monitoringu za-
uważył w rejonie pl. Jana Pawła II, jak 
dwaj mężczyźni urządzili sobie w miej-
scu publicznym imprezkę, spożywając 
alkohol bezpośrednio z butelki. Na 
sprawców wykroczenia Marcina M. 
oraz Rafała M. za naruszenie przepi-
sów ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zostaną skierowane wnioski o ukara-
nie do Sądu. (fot nr 6, 6A)

1 lutego realizując zgłoszenie miesz-
kańców, dotyczące przechodzenia 

przez tory pomimo zamkniętych za-
pór w rejonie ul. Radziwiłłowskiej, 
zauważyli mężczyznę, który pomi-
mo zamkniętych zapór i sygnalizacji 
świetlnej przeszedł przez torowisko.  
Zgodnie z obowiązującym taryfikato-
rem wysokość grzywny w postępowa-
niu mandatowym za to wykroczenie 
wynosi 2000 zł. Strażnicy tym razem 
zastosowali karę pouczenia. Apeluj-
my do mieszkańców, żeby właściwie 
reagowali na opuszczone zapory 
i nie narażali swojego zdrowia i życia, 
ewentualnie, żeby nie narażali się na 
tak wysoką grzywnę. (foto nr 8) 

2 lutego strażnicy podczas patrolu 
miasta, na ul. Kościelnej zauważyli 
odkrytą studzienkę, co groziło wpad-
nięciem pieszych uczestników ruchu. 
Funkcjonariusze oznakowali niebez-
pieczne miejsce i powiadomili dyspo-
nenta studzienki, w celu pilnego doko-
nania naprawy (foto nr 15)

4 lutego na ul, Szarych Szeregów 
strażnicy podjęli działania mające na 
celu udzielenia pomocy mężczyźnie, 
który miał problemy zdrowotne. Na 
miejsce została wezwana załoga ka-
retki Pogotowia Ratunkowego. Po 
przeprowadzonym badaniu okazało 
się, że mężczyzna nie wymaga hospi-
talizacji, w związku z czym dowieziono 
mężczyznę do domu. (foto nr 21)

5 lutego strażnicy podjęli działania na 
ul. Filipa de Girarda w związku z obła-
manym konarem drzewa, który wysta-
wał nad jezdnię i stwarzał zagrożenie 
dla zmotoryzowanych uczestników 
ruchu. Na miejsce wezwano PSP, 
w celu ucięcia nadłamanego konaru. 
Strażnicy zabezpieczali rejon prac, do 
czasu usunięcia zagrożenia. (foto nr 
28, 28A, 28B)

21ŻPŻ • CZWARTEK • 27 STYCZNIA 2021 NA SYGNALE
Pożar bloku przy ul. Wittenberga

W niedzielę 6 lutego ok godz. 
13:30 strażacy zostali wezwani 
do pożaru mieszkania w Żyrar-
dowie na ul. Ottona Wittenber-
ga. Już w momencie dojazdu na 
miejsce strażacy zastali płomie-
nie wydostające się na zewnątrz 
z mieszkania na pierwszym pię-
trze. Większość mieszkańców 
opuściła budynek samodzielnie. 
Strażacy ewakuowali 6 osób 
z mieszkań powyżej pożaru, 
które nie mogły się ewakuować 
przez zadymioną klatkę scho-
dową, a następnie ugasili pożar 
w mieszkaniu. W wyniku pożaru 
poszkodowana została lokator-
ka, a wnętrze mieszkania zosta-
ło całkowicie zniszczone.

- Kiedy mamy do czynienia z sytuacja-
mi pożaru lub zalania mieszkań za-
wsze stawiamy w stan gotowości pod-
ległe Prezydentowi służby i instytucje 
niezależnie od dnia tygodnia – mówi 
Adam Lemiesz, Zastępca Prezyden-
ta Żyrardowa. - Dosłownie kilkanaście 
minut po informacji o zdarzeniu w nie-
dzielę wydałem dyspozycję kierowniko-
wi obiektu przy ul. Waryńskiego 1, żeby 
oczekiwał z przygotowanymi pokojami 
noclegowymi na potencjalnych pogo-
rzelców. Na szczęście, większość lokato-
rów mogła wrócić do swoich mieszkań. 
Nikt nie musiał korzystać z naszego ho-
stelu. Prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żyrardowie potwierdził gotowość 
udzielenia wsparcia logistycznego (np. 
przy przekwaterowaniu poszkodowa-
nych). Natomiast w poniedziałek rano 
na miejsce zdarzenia przybyli pra-

cownicy socjalni Centrum Usług Spo-
łecznych w Żyrardowie. Skontaktowali 
się z obecnymi mieszkańcami, którzy 
ponieśli straty podczas pożaru i akcji 
gaśniczej. W pierwszej kolejności wła-
ściciele mieszkań sprawdzają zakres 
sowich polis ubezpieczeniowych. Nato-
miast pracownicy CUS po dokonaniu 
wywiadów znajdują podstawy faktycz-
ne i prawne do udzielenia ewentualnej 
pomocy materialnej. Centrum jest tak-
że w kontakcie z pracownikiem socjal-
nym żyrardowskiego szpitala, bowiem 
właśnie w tej placówce przebywa naj-
bardziej poszkodowana mieszkanka 
bloku. O jej losie będziemy mogli wię-
cej powiedzieć, kiedy wróci do zdrowia 
– dodaje wiceprezydent. 

Przyczyny wybuchu pożaru wciąż nie 
są znane. Do tej sprawy będziemy 
wracać. 

STRAŻ POŻARNA

STRAŻ MIEJSKA
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Dla bohatera pierwszej części serii „W po-
szukiwaniu straconego czasu” Marcela Pro-
usta bodźcem przywołującym wspomnienia 
był smak zanurzonej w herbacie magdalen-
ki. Dla mnie: zapach cynamonu.

Pamiętam kremowy kredens w kuchni u babci. 
Obok młynka do kawy stały cztery czarne pusz-
ki z białymi napisami: KAWA, KAKAO, CUKIER, 
CYNAMON. Ileż tam szarlotek nasiąkało słodkim 
cappuccino z puszystą pianką oprószoną cyna-
monem! Nie dziwi zatem fakt, że ta aromatyczna 
przyprawa zawiesza mój czas i tworzy przestrzeń 
do rozmowy, niczym dymek przy małej czarnej 
w „Kawie i papierosach” u Jima Jarmuscha.

Legendy głoszą, że potłuczona na miazgę  laska 
cynamonu wchodziła w skład eliksiru, który miał 
zapewniać boską siłę. Mnie do pełnej mocy wy-
starczy 50-gramowa kostka czekolady z cynamo-
nem na drewnianej łyżeczce, którą można roz-
puścić w kubku gorącego mleka. Jeśli połączyć tę 
czynność z czytaniem dobrej książki - przyjem-
ność gwarantowana.

Weźmy „Czułego barbarzyńcę” Bohumila Hraba-
la. Wyciągam z pamięci cytat, jakbym zanurza-
ła dziecięcą rączkę w pojemniku z cynamonem 
i posypywała nim kartki: „(…) pisanie było częścią 
jego psychoterapii, ponieważ kiedy pisał, wenty-
lował za pomocą dłoni rozgrzany kocioł swego 
mózgu. Pisał w nocy ten swój dziennik ołówkiem 
stolarskim, gdyż tok jego myśli był tak prędki, że 
Vladimir jedynie z największym trudem nadążał 
za ciągiem obrazów, które oszałamiały go i pozba-
wiały tchu. Był wtedy połączony z tą księgą tak, jak 
książka telefoniczna z budką telefoniczną za po-
mocą łańcucha”. 

Zapytałam niedawno znajomych o tytuły książek 
i filmów, w których pojawia się CYNAMON. Zanim 
woda naciągnęła herbacianym brązem, na tabli-
cy pojawiła się lawina odpowiedzi. Na pierwszym 
miejscu (rzecz jasna!) „Sklepy cynamonowe”, po 
które sięgam kolejny już raz, zwłaszcza teraz, 
w roku Brunona Schulza, w którym przypada 130. 
rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci pisarza. 
To dobra okazja, aby uczcić pamięć artysty wy-
bitnego, którego słowa nigdy nie opadają na dno 
szklanki: „Niebo obnażało tego dnia wewnętrzną 
swą konstrukcję w wielu jakby anatomicznych 
preparatach, pokazujących spirale i słoje światła, 
przekroje seledynowych brył nocy, plazmę prze-
stworzy, tkankę rojeń nocnych. W taką noc niepo-
dobna iść Podwalem ani żadną inną z ciemnych 
ulic, które są odwrotną stroną, niejako podszewką 
czterech linij rynku, i nie przypomnieć sobie, że 
o tej późnej porze bywają czasem jeszcze otwarte 
niektóre z owych osobliwych a tyle nęcących skle-
pów, o których zapomina się w dnie zwyczajne. 

Nazywam je sklepami cynamonowymi dla ciem-
nych boazeryj tej barwy, którymi są wyłożone”.  
Kto dziś potrafi pisać w taki sposób? Bruno Schulz 
operował niezwykle oryginalnym, bogatym języ-
kiem, pełnym „różnorodnych, ekscentrycznych 
ciągów metafor”. Oto mój ulubiony cytat, znale-
ziony w starej gazecie: „Nie wiem skąd w dzieciń-
stwie dochodzimy do pewnych obrazów o roz-
strzygającym dla nas znaczeniu. Grają one rolę 
tych nitek w roztworze, dokoła których krystali-
zuje się dla nas sens świata. (...) Są treści niejako 
dla nas przeznaczone, przygotowane, czekające 
na nas na samym wstępie życia. (...) Takie obrazy 
stanowią program, statuują żelazny kapitał ducha, 
dany nam bardzo wcześnie w formie przeczuć 
i na wpół świadomych doznań. Zdaje mi się, że 
cała reszta życia upływa nam na tym, by zinter-
pretować te wglądy, przełamać je w całej treści, 
którą zdobywamy, przeprowadzić przez całą roz-
piętość intelektu, na jaką nas stać. Te wczesne 
obrazy wyznaczają artystom granice ich twórczo-
ści. Twórczość ich jest dedukcją z gotowych zało-
żeń. Nie odkrywają już potem nic nowego, uczą 
się tylko coraz lepiej rozumieć sekret powierzony 
im na wstępie i twórczość ich jest nieustanną eg-
zegezą, komentarzem do tego jednego wersetu, 
który im był zadany. Zresztą sztuka nie rozwiązuje 
tego sekretu do końca. Pozostaje on nierozwikła-
ny. Węzeł, na który dusza została zasupłana, nie 
jest fałszywym węzłem, rozchodzącym się za po-
ciągnięciem końca. Przeciwnie, coraz ciaśniej się 
zwęźla. Manipulujemy przy nim, śledzimy bieg 
nici, szukamy końca i z tych manipulacyj powstaje 
sztuka”. (Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza, „Tygo-
dnik Ilustrowany” 1935, nr 17).

I jak tu nie przygryzać ołówka, kiedy czytamy 
w „Sanatorium pod klepsydrą”: „Rysowałem w po-
śpiechu, w panice, na poprzek, na ukos, poprzez 
zadrukowane i zapisane stronice. Moje kolorowe 
ołówki latały w natchnieniu przez kolumny nieczy-
telnych tekstów, biegły w genialnych gryzmołach, 
w karkołomnych zygzakach, zwęźlając się rap-
townie w anagramy wizyj, w rebusy świetlistych 
objawień, i znów rozwiązując się w puste i ślepe 
błyskawice, szukające tropu natchnienia”.

W mojej domowej biblioteczce znajduje się kolek-
cja grzbietów i okładek w cynamonowym kolorze. 
Pięknie komponują się z cegłami na ścianie i drew-
nianymi blatami vintage: nowa biografia Kafki, 
„Cząstki elementarne” Houellebecqa, „Powrót do 
Reims” Eribona, książki o sztuce czytania i pisania 
(m.in. Anne Fadiman i Justyny Sobolewskiej) oraz 
Colette, Czapski, Levinas, Sebalt i Lavant. 

Cynamon pojawia się w „Kronice ptaka nakrę-
cacza” Murakamiego, występuje w tytułach pio-
senek (Type O Negative „Cinnamon Girl”, Stone 
Temple Pilots „Cinnamon”), filmów („Cinnamon” T. 
Edwardsa z 2011 roku) i zbiorów wierszy („Zbie-
racz cynamonu. Poezje wybrane” Michaela Onda-
atje).

Astrid Lindgren w książeczkach dla dzieci serwo-
wała cynamonowe bułeczki z czekoladą, a Isaac 
Bashevis Singer w powieści „Sztukmistrz z Lubli-
na” podał pierogi z serem i cynamonem. W końcu 
sztuka powstaje również w kuchni. Wróćmy zatem 
do pierwszego tomu cyklu powieściowego Pro-
usta: „Posłała po owe krótkie i pulchne ciasteczka 
zwane  magdalenkami, które  wyglądają jak odla-
ne w prążkowanej skorupie muszli.  I niebawem, 
przytłoczony ponurym dniem i widokami smutnego 
jutra, machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę 
herbaty, w której rozmoczyłem kawałek magdalenki. 
Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany 
z okruchami ciasta dotknął mego podniebienia, 
zadrżałem czując, że się we mnie dzieje coś 
niezwykłego. Owładnęła mną rozkoszna słodycz, 
odosobniona, nieumotywowana”. 

Znam ten stan. Moja mama piecze najlep-
sze cynamonowe ciasteczka, które działają le-
piej niż proustowskie magdalenki. Za każdym 
razem, kiedy czuję zapach cynamonu, wra-
cam do rodzinnej kuchni i sięgam po pusz-
kę z napisem CYNAMON. Otwieram ją i słyszę 
babcię, która nucąc ukochaną melodię, kroi 
szarlotkę na kawałki najsłodszych wspomnień.  
KLAUDIA APPEL - polonistka, dziennikarka, pro-
motorka czytelnictwa, pasjonatka książek, pomy-
słodawczyni i prowadząca Kółko Literackie ŻY-
RANDOL w Żyrardowie.

Cynamon między kartkami 
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Ras Al Khaimah to niezwykłe miejsce znaj-
dujące się na północnym wschodzie Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Można tutaj 
doświadczyć zarówno górskich szczytów, 
jak i przepięknych rajskich plaż. Ogromne 
budynki, interesująca kultura, bogata histo-
ria oraz styl życia, który odbiega daleko od 
szarości dnia codziennego - Ras Al Khajmah 
potrafi zaskoczyć turystów. Emirat ten jest 
stworzony dla miłośników sportów wod-
nych, leniuchowania oraz odkrywania fa-
scynujących zakątków. Wczasy w tej części 
świata to gwarancja niezapomnianych wra-
żeń.

Co warto zobaczyć w Ras Al Khaimah?

Ras Al Khaimah to emirat, do którego okoliczni 
turyści przyjeżdżają najczęściej na weekend, choć 

niewątpliwie warto dać sobie więcej czasu, by 
zwiedzić to miejsce i nacieszyć się czekającymi tu-
taj atrakcjami. Idealna pogoda sprzyja tym, którzy 
lubią odkrywać nowe zakątki, zwiedzać i cieszyć 
się pięknem otaczającej natury.

Jednym z zabytków, które koniecznie trzeba zo-
baczyć jest Twierdza Al Dhayah znajdująca się 
nieco poza miastem. Fort ten ulokowany jest na 
wzgórzu i wymaga dość długiego spaceru. Jednak 
widok, który rozciąga się z twierdzy, jest tego war-
ty. Można z tej wysokości dostrzec Góry Al Hajar, 
a także całe miasto otoczone przez Zatokę Per-
ską.

Góry Al Hajar są same w sobie niezwykłą atrakcją. 
Można tutaj aktywnie spędzić czas jeżdżąc na 
rowerze, motocyklu, czy też wędrując i zdobywając 
szczyty. Piękne górskie ścieżki, zapierające 
dech w piersiach krajobrazy, a także możliwość 
zjazdów linowych, czy wspinania się sprawia, że 
nie sposób się tutaj nudzić. I to właśnie w tych 
górach znajduje się najwyższy szczyt w całych 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich - Jebel Jais, 
który jest nie tylko malowniczy, ale i daje możli-
wość naprawdę ciekawego spędzenia czasu.

Wakacje w Ras Al Khaimah to także zaproszenie 
do tego, by głęboko się zrelaksować na tutejszym 
wybrzeżu. Na odwiedzających czeka tutaj rajska 
plaża, której linia brzegowa obfituje w luksusowe 
noclegi i mnóstwo atrakcji. Piasek zachwyca tutaj 
swoją miękkością i złocistym kolorem, a cała plaża 
tym, że jest zadbana i pełna udogodnień. Można 
tutaj odpocząć pijąc pyszną kawę w jednej z ka-
wiarni, wypożyczyć kajak czy skuter wodny, albo 
po prostu leżakować na słońcu i zażywać kąpieli. 
To także raj dla miłośników nurkowania oraz tych, 
którzy pragną spróbować wakeboardingu.

Niedaleko miasta, kierując się na północ, można 
odnaleźć kolejną atrakcję - niedużą wioskę Shi-
mal, w której czekają przed-islamskie grobowce 
oraz niezwykle stara osada, która powstała praw-
dopodobnie w latach 2000-1300 p.n.e. W wiosce 
tej znajduje się stanowisko archeologiczne, które 
obfituje w broń wykonaną z miedzi oraz brązu, ce-
ramikę, czy też inne bardzo wiekowe przedmioty. 
Są tu też groby, z których najważniejszy jest ten 
pochodzący z okresu Umm al-Nar.

Bardzo interesującą wioską jest także Al Jazirat Al 
Hamra, pochodząca z XIV wieku. To zakątek, który 
odkrywa przed odwiedzającymi kulisy życia miesz-
kańców Emiratów Arabskich w czasach przed 
tym, gdy odkryto ropę naftową. Wioska ta została 
opuszczona w połowie lat 20 i zachwyca domami 
pełnymi zdobień, meczetami, niewielkim rynkiem, 
a także twierdzą obronną. Warto tutaj przyjechać 
chociaż na trochę, by zanurzyć się w historii tego 

miejsca i całego regionu.

Ras Al Khaimah to także pustynia RAK, na której 
można poszaleć wybierając się na wycieczkę po 
wydmach z autem posiadającym napęd na cztery 
koła, czy też decydując się na jazdę konną lub na 
wielbłądzie. Sama pustynia naprawdę robi wra-
żenie, zwłaszcza gdy można sobie pozwolić na 
spokojne wchłanianie tutejszej atmosfery, obser-
wowanie jak płynie życie w tej części świata i odpo-
czynek od codziennych zmartwień. Z całą rodziną 
dobrze jest także zobaczyć niezwykle zielony Saqr 
Park, który jest zupełnym przeciwieństwem rozle-
głej pustyni.

Jak dotrzeć do Ras Al Khaimah i kiedy najle-
piej wybrać się tu na wakacje?

By dostać się do Ras Al Khaimah warto wybrać 
jedną z opcji przelotu - albo razem z biurem po-
dróży, albo lotem czarterowym do RAK. Do emi-
ratu można dotrzeć także jadąc samochodem 
z Dubaju. Ostatnia opcja to około dwóch godzin 
jazdy. Przelot z Polski do Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich to około 6 godzin, także dobrze jest 
zaplanować sobie cały dzień na spokojny dojazd 
na miejsce. W Ras Al Khaimah należy przesunąć 
zegarek o dwie godziny do przodu.

Najlepszym czasem na odwiedzenie tej części 
świata są miesiące od stycznia do maja oraz od 
października do grudnia. Wtedy to pogoda sprzy-
ja zarówno odpoczywaniu na plaży, jak i zwiedza-
niu, czy górskim wyprawom. Miłośnicy pływania 
docenią jednak także miesiące wakacyjne, kiedy 
to można liczyć na najwyższą temperaturę.

Ras Al Khaimah to niezwykłe miejsce, które posia-
da historycznie bogaty krajobraz, pełen zróżnico-
wanego piękna. Są tutaj i góry, i niezwykłe wybrze-
że, i zieleń, i pustynia. Można tutaj doświadczyć 
orientalnej kultury, luksusu i wyzwań. To zakątek 
dla miłośników przygód oraz tych, którzy bardziej 
cenią sobie leniuchowanie na plaży. Odpowiedni 
zarówno dla grupy przyjaciół, czy zakochanych 
oraz rodzin z dziećmi.

p a r t n e r  p u b l i k a c j i

Ras Al Khaimah - morze i pustynia

r e k l a m a
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Babilon Boxing Show w Żyrardowie!

Paweł Zagumny z wizytą u Prezydenta  
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego

Ćwiczenia na wzmacnianie 
całej sylwetki z Tomkiem 

Srebrnikiem i Gosią Rdest

Prawidłowa pozycja to taka, w której jesteśmy całkowicie 
prości, czyli łopatki są ściągnięte, odcinek lędźwiowy jest 
wypchnięty, a miednica jest podwinięta. Nasze ramiona 
są w koncie 90° tak, aby łokcie znajdowały się pod obrę-
czą barkową. Nieprawidłowa pozycja to taka, gdy odcinek 
lędźwiowy jest mocno wklęśnięty i plecy są wygięte w łuk.

Ćwiczenie wykonujemy w przejściach podnosząc się raz 
na lewej raz na prawej stronie. Zaczynamy od pozycji dol-
nej deski i wchodzimy do górnej. Ćwiczenie powtarzamy 
w maksymalnej ilości czasu. 

Przy tym ćwiczeniu do naszej pracy musimy dołączyć 
dodatkowo stabilizatory. Zostajemy w tej pozycji tak dłu-
go, jak damy radę. 

Kolejne ćwiczenie pracuje dodatkowo nad bocznymi mię-
śniami tułowia, przyciągając samą nogę do boku swojej syl-
wetki. Musimy zwrócić uwagę, żeby przy przyciąganiu nogi 
za mocno nie unosić bioder do góry. 

Niepokonana Ewelina Pękalska (5-0) idzie 
jak burza przez zawodowe ringi i pokonuje 
kolejne coraz trudniejsze przeszkody, które 
stawia jej na drodze promotor Tomasz Babi-
loński z grupy Babilon Promotion. W ostat-
niej walce Polka w świetnym stylu zdobyła 
tytuł mistrzyni Europy, a teraz powalczy 
o kolejny mistrzowski pas! 25 lutego na gali 
Babilon Boxing Show w Żyrardowie Pękal-
ska zaboksuje o tytuł WBC Silver w kategorii 
muszej. Transmisja gali na kanałach grupy 
Polsat.
Gala Babilon Boxing Show to zawsze gwarancja 
równych zestawień i emocjonujących walk bok-
serskich. 25 lutego w Żyrardowie nie będzie ina-
czej. Oprócz Eweliny Pękalskiej przed kolejnymi 

wyzwaniami staną także niepokonani Krzysztof 
Wojciechowski (3-0) i rosyjski supertalent Levan 
Khasaia (1-0, 1 KO). Arcyciekawie zapowiada się 
także starcie Damiana Kiwiora (8-3-1) z Konradem 
Dąbrowskim (10-3), którzy zmierzą się na dystan-
sie 8 rund w limicie 69 kilogramów. Nie możesz 
tego przegapić!
Karta walk gali Babilon Boxing Show w Żyrardo-
wie:
•	Walka wieczoru - 10 rund po 2 minuty w wa-

dze muszej (do 50,8 kg): Ewelina Pękalska 
(5-0) vs Egine Kayange (5-1, 3 KO)

•	8 rund po 3 minuty w umownym limicie do 
69 kg: Damian Kiwior (8-3-1, 1 KO) vs Kon-
rad Dąbrowski (10-3, 1 KO)

•	8 rund po 3 minuty w umownym limicie do 
78,5 kg: Krzysztof Wojciechowski (3-0, 1 KO) 
vs Mateusz Lis (2-1, 2 KO)

•	6 rund po 3 minuty w wadze super piórko-
wej (do 59 kg): Levan Khasaia (1-0, 1 KO) vs 
Ramadhan Iddi (4-0) 

UWAGA: Podczas gali Prezydent Miasta Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski skrzyżuje ręka-
wice z Tomaszem Babilońskim. Walka będzie mia-
ła charakter charytatywny!
Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W ubiegłym tygodniu, w hali sportowej AQUA 
Żyrardów, odbywał się obóz sportowy zorgani-
zowany przez byłego, wielokrotnego reprezen-
tanta Polski w piłce siatkowej – Pawła Zagum-
nego. Z kadrą narodową zdobył on podczas 
swojej kariery Mistrzostwo Świata i Mistrzo-
stwo Europy. Paweł Zagumny brał również 
udział w Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły 
się w Atlancie, Atenach, Pekinie i Londynie.

Pobyt w Żyrardowie tak utytułowanego zawodni-
ka był doskonałą okazją do odwiedzenia żyrardow-

skiego ratusza i spotkania się z Prezydentem Żyrar-
dowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim oraz 
Prezesem Spółki AQUA – Ryszardem Adamiakiem. 
Podczas spotkania Paweł Zagumny wręczył Prezy-
dentowi książkę autobiograficzną ,,Życie to mecz” 
z dedykacją oraz podziękował za pomoc przy organi-
zacji turnieju piłki siatkowej, który odbył się w piątek, 
4 lutego, w hali AQUA Żyrardów. Następnie panowie 
długo rozmawiali o sporcie zarówno tym lokalnym, 
jak i krajowym oraz międzynarodowym.

Informacja prasowa i foto: UM w Żyrardowie


