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R E K L A M A

 Już po raz trzeci Mazowieckie Centrum Poli-
tyki Społecznej organizuje konkurs Mazowiec-
ka Lady D. im. Krystyny Bochenek, w którym 
nagrodzone zostaną kobiety z niepełnospraw-
nościami i te działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Szansę udziału w konkursie po 
raz pierwszy mają również panowie, którzy 
w tych samych kategoriach będą starać się 
o zdobycie tytułu Gentlemana D. Kandydatów 
i kandydatki do konkursu można zgłaszać do 
28 lutego 2022 r. 

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyra-
żenia  Lady Disabled  (Dama Niepełnospraw-
na).  Sam konkurs zainicjowany był w 2002 
roku w Katowicach przez Marka Plurę. W ma-
zowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu 
kategorii, z których pięć skierowanych jest 
do kobiet z niepełnosprawnościami: „Dobry 
start” (skierowana do wyróżniających się 
dziewcząt i kobiet w  wieku od 15 do 26 lat 
działających w różnych obszarach), „Kultura 
i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla ko-
biet niepełnosprawnych działających na rzecz 
społeczności lokalnych i  ich  mieszkańców 
w organizacjach pozarządowych lub instytu-
cjach), „Życie Zawodowe” (dla kobiet pracują-
cych zawodowo, w tym na rzecz osób wyklu-
czonych). Ostatnia kategoria – „Przyjaciółka 
Osób z  Niepełnosprawnościami” – skierowa-
na jest do kobiet pełnosprawnych, które po-
dejmują działania na rzecz środowiska osób 
z niepełnosprawnościami.

Trzecia edycja Mazowiecka Lady D.

– Dzięki poprzednim edycjom mogliśmy poznać nie-
zwykłe kobiety, które dzięki swojej determinacji pomo-
gły i nadal pomagają innym. Kandydatki oraz laureat-
ki do tytułu Lady D. są doskonałym przykładem na to, 
że w dążeniu do celu nie ma takiej przeszkody, której 
nie można pokonać, a niepełnosprawność na pewno 
nią nie jest. Możliwości są kwestią przyjętej perspektywy

 – dodał marszałek województwa mazowieckiego, 
Adam Struzik. 

Konkurs Lady D. powstał, by uhonorować kobiety 
z niepełnosprawnościami, których działalność i po-
stawa mogą być wzorem do naśladowania przez in-
nych. Kandydatki do tego tytułu to kobiety nietuzin-
kowe, które swoim życiem podpowiadają, skąd brać 
siłę w walce z przeciwnościami losu. Udowadniają 
również, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą 
w osiągnięciu zamierzonych celów. 

– Przed nami już trzecia edycja 
konkursu Mazowiecka Lady D. To 
dla nas  bardzo ważny konkurs, 
ponieważ chcemy doceniać kobie-
ty, które przełamują stereotypy. 
Za  każdym razem jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem kandyda-
tek, jak i laureatek konkursu. To 
właśnie m.in. dzięki temu konkur-
sowi jeszcze większe grono osób 
dowie się o ich wyjątkowości

– mówi Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazo-
wieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Podczas ostatniej edycji konkursu, w katego-
rii „Sport” nagrodę otrzymała Justyna Kozdryk z Ra-
domia – polska sztangistka i medalistka igrzysk 
paraolimpijskich. Nagrodę w kategorii „Życie 
Społeczne”  otrzymała  Paulina Stolarek, która 
prawdopodobnie od  urodzenia jest osobą niesły-
szącą. Dziś udziela porad prawnych m.in. osobom 
z niepełnosprawnościami, działa lokalnie i pokazuje 
innym osobom z wadą słuchu, że ich życie nie musi 
się ograniczać. W kategorii  „Życie Zawodowe”  na-
grodę otrzymała Bogumiła Szlaska, która od 2012 r. 
kieruje Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świesze-
wie (gm. Świercze, pow. pułtuski), pełni również funk-
cję Prezesa Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego. 
Kolejną laureatką – tym razem w kategorii „Kultura 
i Sztuka” jest Joanna Czapla. Mimo rdzeniowego za-
niku mięśni i respiratora ukończyła filologię angiel-
ską, a w 2016 r. wydała książkę „ACZkolwiek kocham 
życie”, którą napisała jednym palcem, posługując 
się telefonem i ekranem dotykowym. Mazowiecka 
edycja konkursu wyróżnia się dodatkową katego-
rią  „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami”, 
w której nagrodzona została Ewa Galus-Raczyńska. 
Prowadzi ośrodek terapeutyczny dla osób z zabu-
rzeniami odżywiania, którego pensjonariuszami 
są  przede wszystkim osoby młode od 12. do 22. 
roku życia. Podczas ostatniej edycji, ze względu na 
brak zgłoszeń, nagrody nie przyznano w kategorii 
„Dobry Start”. 

Pierwsza edycja Mazowieckiego Gentlemana 
D. 

W 2022 roku ruszy pierwsza edycja konkursu Gen-
tleman D.  Męska edycja konkursu również składa 
się z sześciu kategorii, a jej powstanie to efekt 
spontanicznych propozycji podczas ostatniej 
gali konkursu dla kobiet. 

– Niedawno miałem okazję prowadzić galę konkursu 
Mazowiecka Lady D., w której nagradzane są nietuzin-
kowe, odważne kobiety z różnymi niepełnosprawno-

ściami. W trakcie gali, zupełnie spontanicznie rzuciłem 
pomysł, by taki konkurs powstał również dla mężczyzn. 
Znam wielu niepełnosprawnych mężczyzn, którzy prze-
łamują wszelkie bariery czy stereotypy, więc im również 
należy się taki konkurs. Ekipa Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej bardzo chętnie podchwyciła ten po-
mysł. Wspólnie uznaliśmy, że to dobry czas, aby poka-
zać mężczyzn, którzy swoją osobowością i działaniem 
również zasłużyli na to bardzo szczególne wyróżnienie 

– powiedział dziennikarz Michał Figurski. 

Ważnym aspektem konkursu jest promowanie po-
zytywnego wizerunku mężczyzn z  niepełnospraw-
nościami oraz przełamywanie krzywdzących stereo-
typów, które klasyfikują ich jako osoby niezdolne do 
uczestnictwa w pełni w życiu społecznym. 

– Bardzo się cieszę, że teraz również panowie wezmą 
udział w konkursie. Chcemy docenić tych mężczyzn, 
którzy swoją postawą i  działalnością wprowadzają 
pozytywne zmiany na rzecz środowiska osób z niepeł-
nosprawnościami – docenić ich aktywność, jak i kre-
atywność działania. Liczymy na to, że konkurs zwiększy 
świadomość społeczną na temat ich wkładu w rozwój 
Mazowsza

– zauważa Elżbieta Lanc, członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego. 

– Mężczyźni również mają się 
czym pochwalić. Taka wielo-
wymiarowa formuła konkursu 
ułatwi nam budowanie pełniej-
szego obrazu osób z niepełno-
sprawnościami w społeczeń-
stwie

– dodaje Artur Świercz, pełnomocnik zarządu woje-
wództwa mazowieckiego ds. osób niepełnospraw-
nych. 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać 
do 28 lutego 2022 r. Przyjmowane są wyłącznie na 
wypełnionym formularzu konkursowym dostęp-
nym na stronie internetowej Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej. Wypełnione i  podpisane 
formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zakle-
jonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D.” 
lub „Mazowiecki Gentleman D. 2021” osobiście lub 
pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie 
(ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie). Więcej szcze-
gółów – w tym regulamin obu konkursów dostępny 
jest na stronach: www.mcps.com.pl/mazowiecka-la-
dy-d/ i www.mcps.com.pl/mazowiecki-gentleman-
-d/ 

Informacja prasowa  
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

TRWAJĄ KONKURSY MAZOWIECKA LADY D. I MAZOWIECKI GENTLEMAN D.
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Mieszkańcy Żyrardowa zdecydowali o 3. wariancie przeprawy 
przez tory. W związku z wzrastającym natężeniem ruchu drogowe-
go w ciągu dawnej drogi krajowej nr 50 od kilku lat w Żyrardowie 
przewija się temat alternatywnej przeprawy przez tory. Konieczne 
jest rozładowanie ruchu pod tunelem, a jednocześnie usprawnienie 
komunikacji łączącej północną i południową część miasta. 16 lute-
go w Centrum Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli samo-
rządu, projektantów i mieszkańców. Było burzliwie, ale ostatecznie 
podjęto wspólną decyzję. 

Na zlecenie samorządu, trzy koncepcje bezkolizyjnej przeprawy przez linię 
kolejową, opracowała warszawska firma Infra-Centrum Doradztwa sp. z o.o. 
Zaprezentował je mieszkańcom i pokrótce omówił Zastępca Dyrektora Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa Damian Guzewski wraz z  Za-
stępcą Prezydenta Miasta Przemysławem Kopcem. Zaproszeni specjaliści 
– Dyrektor Działu Projektów Transportowych Marek Schabek oraz projek-
tant branży mostowej Witold Suwalski- szczegółowo odpowiadali na pytania 
obecnych na spotkaniu gości.
- Nic nie jest przesądzone i ustalone, więc pole do dyskusji mamy bardzo 
szerokie – rozpoczął spotkanie Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. – Jako Prezydent Miasta nie podejmę decyzji o wyasygnowa-
niu, zakładam, miliona złotych na docelową dokumentację techniczną pro-
jektu, jeśli nie będzie zgody mieszkańców. Nie chce niczego robić na siłę, bo 
ta przeprawa, ma przede wszystkim służyć mieszkańcom – tłumaczył prezy-
dent. 
Pierwsza koncepcja zakłada budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejo-
wą, zlokalizowanego pomiędzy ul. Grenadierów a ul. Leśną (ul. Jaktorowską). 
Drugi wariant zakłada podobną lokalizację przejazdu, tyle że w formie tunelu 
drogowego pod torowiskiem. Z kolei trzecia propozycja sytuuje przeprawę 
pomiędzy ul. Kosynierów (ul. Gen. Leopolda Okulickiego) a ul. Jaktorowską, 
jako wiadukt drogowy i  to właśnie tę koncepcję mieszkańcy uznali za naj-
bardziej dogodną. Wiadukt, jeśli powstanie, będzie dostępny wyłącznie dla 
samochodów osobowych, służb ratowniczych oraz dla ruchu pieszego.
- Kolejnym etapem będzie opracowanie koncepcji uszczegółowionej i będzie 
dotyczyła tylko wybranego wariantu. W związku z tym oczywiście spotkamy 
się ponownie z mieszkańcami, aby wspólnie zaproponować i doinformować 
o kolejnych działaniach – wyjaśnił Przemysław Kopiec wiceprezydent Żyrar-
dowa. – Ten wariant wpisuje się również w przebieg obwodnicy Żyrardowa, 
która od wielu lat jest oczekiwana przez mieszkańców miasta. 

PRZEPRAWA PRZEZ TORY – MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI O KONCEPCJI 

NOWE USŁUGI I KOLEJNI PARTNERZY CUS

Taksówka dla seniora i rehabili-
tacja dla młodzieży. To tylko nie-
które z nowych usług, które są 
prowadzone w ramach Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardo-
wie. 17 lutego w Resursie pod-
czas konferencji prasowej zapre-
zentowane zostały nowe usługi 
społeczne, z których mogą ko-
rzystać nieodpłatnie mieszkań-
cy Żyrardowa. Siła i nowa jakość 
usług społecznych w Żyrardowie 
polega właśnie na integracji i ak-
tywizacji lokalnego środowiska.

–  Nowa jakość usług społecznych de-
dykowanych wszystkim mieszkańcom, 
rozwój wolontariatu, aktywizowanie 
lokalnego środowiska wokół idei służe-
nia osobom potrzebującym wsparcia, 

nie tylko tego finansowego, było moim 
marzeniem i  celem, do  którego  dąży-
łem  – podkreślił prezydent. –  Zdaję 
sobie sprawę, że  ważne są inwestycje 
w infrastrukturę, ale wiem też, że jesz-
cze cenniejsze są inwestycje w  ludzi 
i ich potrzeby. Dlatego tak ważne jest, 
aby w Żyrardowie powstawały i rozwi-
jały się działania społeczne dla miesz-
kańców.

Lucjan Krzysztof Chrzanowski nie 
kryje dumy z rozwoju Centrum Usług 
Społecznych, pokładając ogrom-
ne nadzieje w możliwości rozwoju 
placówki, a tym samym zwiększając 
komfort życia mieszkańców. Pod-
czas konferencji podziękował zespo-
łowi pracowników i partnerom z or-
ganizacji pozarządowych i  lokalnych 

firm, którzy współpracują z Centrum 
Usług Społecznych. W  konferencji 
wzięły udział również Barbara Smo-
larek – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych oraz Agnieszka 
Stępska – Dyrektor Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie.

Agnieszka Stępska, Dyrektor Cen-
trum Usług Społecznych omówiła 
najważniejsze zmiany, jakie zaszły 
w  nowej jednostce Miasta w  ostat-
nich miesiącach. Wskazała, że insty-
tucja realizuje działania dla wszyst-
kich mieszkańców, nie  tylko  tych, 
którzy są w trudnej sytuacji życiowej. 
Jednostka stara się o  nowe środki 
finansowe, uruchamia nowe progra-
my jak np.  opieka wytchnieniowa, 
czy  asystent osoby niepełnospraw-
nej oaz realizuje projekty we współ-
pracy z  organizacjami pozarządo-
wymi. Bardzo ważne jest również 
podnoszenie jakości działania cen-
trum, dlatego zespół CUS-u inten-
sywnie się szkoli, a  dzięki wsparciu 
Prezydenta Miasta powstaje nowa 
siedziba, która  znacznie poprawi 
standard obsługi mieszkańców.

Zwieńczeniem konferencji było sym-
boliczne wręczenie czeków  wyko-
nawcom poszczególnych usług spo-
łecznych:

•	 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 
w Żyrardowie na zadanie Terapia 
i rehabilitacja dzieci.

•	 Fundacji IDYLLA na  zadanie Re-
habilitacja wad postawy.

•	 Salezjańskiej Lokalnej Organiza-
cji Sportowej „SL Salos” i Orato-
rium św.  Jana Bosko na zadanie 
Poradnictwo logopedyczne.

•	 Żyrardowskiej Federacji Organi-
zacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, 
Oratorium św.  Jana Bosko i Sto-
warzyszeniu Sport Life na zdanie 
Pedagogika ulicy.

•	 Żyrardowskiej Federacji Organi-
zacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” 
na  zdanie Centrum Wolontaria-
tu.

•	 Firmie P.H.U „Mar-Bod” Mariusz 
Bodych na zadanie Taksówka dla 
seniora.

W spotkaniu uczestniczyli również 
mieszkańcy, którzy  już zaczęli ko-
rzystać w  usług społecznych. Pani 
Beata Marszałek wraz z  synem Ja-
kubem zostali objęci usługą terapii 
i  rehabilitacji dla dzieci. Pani Halina 
Jastrzębska-Antczak korzysta z usłu-
gi Taksówka dla seniora. W krótkich 
wystąpieniach mieszkanki Żyrardo-
wa podkreśliły jak ważne są te usługi 
dla ich codziennego funkcjonowa-
nia i  poprawy ich sytuacji życiowej. 
Prezydent zapowiada, że Centrum 
Usług Społecznych dopiero się roz-
wija. Za chwilę mieszkańcy będą mo-
gli korzystać z kolejnych usług, choć 
już przygotowywane są projekty, 
który w znaczny sposób mają zająć 
się pomocą społeczną mieszkańcom 
i rewitalizacją społeczną. 
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Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof 
Dziwisz i Przewodniczący Rady Powiatu Ży-
rardowskiego Klaudiusz Stusiński wręczyli list 
gratulacyjny Państwu Monice i Piotrowi Wójci-
kom z Osuchowa w gminie Mszczonów, którzy 
otrzymali tytuł Krajowego Mistrza AgroLigi. 
W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Bielicach Krzysztof Szumski. Starosta gra-
tulując sukcesu podziękował wyróżnionym za 
godne reprezentowanie powiatu żyrardow-
skiego.
Organizowany od 28 lat Konkurs AgroLiga ma na celu 
wyłonienie i promowanie najlepszych polskich rolni-
ków oraz najprężniej działających polskich firm zwią-
zanych z rolnictwem. Uczestnicy konkursu to awan-
garda pomysłowości i kreatywności w poszukiwaniu 
nowych konkurencyjnych rozwiązań. Wojewódzki 
etap konkursu organizowany jest przez wojewódz-
kie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, natomiast etap 
krajowy przez Redakcję Programu 1 TVP i Stowarzy-
szenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty Ho-
norowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora 
Generalnego KOWR oraz prezesów: ARiMR i KRUS.
Reprezentujący powiat żyrardowski Państwo Monika 
i Piotr Wójcik prowadzą na powierzchni 40 hektarów 
gospodarstwo szkółkarskie „Green Park”. W szkółce 
produkowane są rośliny ozdobne gruntowe i donicz-
kowane. Prowadzona jest także uprawa w blokach 
foliowych o łącznej powierzchni 0,8 ha. Są one wypo-
sażone w komputer sterujący wietrzeniem, cieniowa-
niem, wilgotnością oraz nawożeniem. Gospodarstwo 
dysponuje także chłodnią z kontrolowaną atmosferą 
na owoce o pojemności 2 x 360 ton i 2 x 80 ton oraz 
halą z linią doniczkującą.

Informacja prasowa  
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

PODZIĘKOWANIA  
DLA LAUREATÓW KONKURSU 

AGROLIGA

28 lutego 2022 roku w Gostyninie została 
otwarta placówka opiekuńczo – wychowawcza 
typu rodzinnego „PRZYSTAŃ” prowadzona na 
zlecenie powiatu żyrardowskiego przez Euro-
pejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących 
EFOP w Gostyninie. Jest to pierwsza tego typu 
placówka prowadzona przez powiat żyrardow-
ski. Od 1 lutego przebywa w niej już 8 dzieci 
z terenu powiatu żyrardowskiego w wieku od 
5 do 17 lat.
Od dłuższego czasu powiat żyrardowski boryka się 
z brakiem miejsc dla dzieci, których rodzicom  posta-
nowieniem sądu została ograniczona władza rodzi-
cielska.
Do tej pory dzieci trafiały między innymi do rodzin za-
stępczych; spokrewnionych, niezawodowych, zawo-

dowych i rodzinnych domów dziecka z terenu nasze-
go powiatu, które obecnie są przepełnione. Każdego 
roku prowadzimy 2 szkolenia dla rodzin zastępczych, 
które momentalnie po ukończeniu szkolenia albo 
jeszcze w jego trakcie przyjmują dzieci pod swoją 
opiekę. Niepokojący jest fakt dotyczący ilości dzieci 
trafiających decyzją sądu do pieczy zastępczej, która 
w ubiegłym roku była najwyższa w historii. Do tej pory 
było to średnio 30 dzieci w skali roku, gdzie w 2021 
roku ilość umieszczeń dzieci wyniosła prawie 70. W  
sytuacji, kiedy nie mam możliwości umieszczenia 
dzieci w pieczy zastępczej na terenie naszego powia-
tu lub w niedalekiej odległości co ze względu na do-
bro dziecka i starania rodziny biologicznej o jego od-
zyskanie jest najlepszym rozwiązaniem, musieliśmy 
wiele dzieci umieścić w placówkach różnego typu 
poza granicami naszego województwa m.in. w wo-
jewództwie białostockim, dolnośląskim, opolskim czy 
podkarpackim. Obecnie znalezienie miejsca w jakim-
kolwiek typie pieczy zastępczej, rodzinie czy placówce 
na terenie całej Polski graniczy z cudem i wymaga od 
nas często wielotygodniowych poszukiwań. 
Jako organizator pieczy zastępczej jesteśmy zobowią-
zani do zabezpieczenia miejsca dla dzieci tymczaso-
wo pozbawionych pieczy z terenu naszego powiatu. 
Dlatego w ubiegłym roku rozpoczęliśmy starania 
o utworzenie placówki a w listopadzie został ogło-
szony konkurs na prowadzenie placówki opiekuńczo 

– wychowawczej typu rodzinnego, w którym wzięła 
udział jedna organizacja spełniająca wszelkie wymogi 
i uzyskała zezwolenie wojewody.
Europejska Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących 
EFOP to doświadczona organizacja z wieloletnim 
doświadczeniem prowadząca z sukcesami podob-
ne 4 placówki w Gostyninie na zlecenie powiatu go-
stynińskiego i nowodworskiego. Fundacja posiada 
ogromne zaplecze merytoryczne, również własnych  
środków oraz dzięki sponsorom z którymi współ-
pracuje wyremontowała, wyposażyła i przygotowała 
placówkę na przyjęcie dzieci. Powiat gostyniński, któ-
ry od kilkudziesięciu lat współpracuje z Fundacją jest 
otwarty na współpracę z innymi powiatami, posiada 
odpowiednie zaplecze i infrastrukturę. Również kosz-
ty utrzymania takiej placówki są dużo niższe niż w po-
wiecie żyrardowskim.
- Jestem przekonana że w nowo otwartej placówce 
dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu odnaj-
dą swoją bezpieczną „PRZYSTAŃ”, doświadczą dużo 
ciepła, miłości i opieki, której tymczasowo nie mogą 
im zapewnić rodzice biologiczni – mówi Agnieszka 
Karwat, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Żyrardowie. - Liczę również na dalszą dobrą 
współpracę z Fundacją EFOP, której doświadczamy 
od samego początku – dodaje.

Informacja prasowa PCPR w Żyrardowie

NOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W GOSTYNINIE
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PONAD 2,7 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA 

NA ROZBUDOWĘ UL. BRZECHWY
WSPIERAJ LOKALNIE!

ULICA CHŁODNA TERENEM BUDOWY 

 Przekaż 1% na organizacje z Żyrar-
dowa
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 pozarządowych 
zaangażowanych w działalność spo-
łeczną, rozumiejących potrzeby miesz-
kańców, niosących pomoc dzieciom, 
osobom chorym, niepełnosprawnym, 
wykluczonym społecznie, czy też akty-
wizujących mieszkańców do działania 
w różnych sferach życia społecznego. 
Warto wesprzeć lokalne organizacje. 
To nas nic nie kosztuje, a środki pozy-
skane z tytułu 1% naszego podatku, 

pozwolą organizacjom na rozwój dzia-
łalności skierowanej do mieszkańców.
Jak przekazać 1% na rzecz organi-
zacji 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 
działania żyrardowskich organiza-
cji pożytku publicznego.
Pełen wykaz organizacji dostępny jest 
na www.zyrardow.pl/Wspieraj lokalnie.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych 
do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
na rok 2022. Wśród wytypowanych inwestycji znalazła się planowa-
na rozbudowa ul. Jana Brzechwy w Żyrardowie.

21 lutego przy ulicy Brzechwy Wiceminister Aktywów Państwowych i po-
seł PiS Maciej Małecki przyjechał do Żyrardowa, by przekazać symboliczną 
promesę na budowę ulicy Jana Brzechwy. - Ulica Jana Brzechwy od dawna 
wymagała remontu. Niestety samorząd nie dysponował pieniędzmi, które 
umożliwiłyby budowę. Dlatego na tel cel rząd przekazuje ponad 2,7 mln zł 
– mówił Maciej Małecki. - Są  to pieniądze z funduszu, który powołaliśmy kil-
ka lat temu po to, żeby wyrównywać szanse między dużymi aglomeracjami 
i mniejszymi miejscowościami - dodaje poseł. Inwestycja pn.: ”Rozbudowa 
drogi gminnej ul.  Jana Brzechwy w Żyrardowie” obejmie rozbudowę ulicy 
o długości 500 mb., na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Edmunda 
Orlika. - Dzięki tym pieniądzom, ta ulica zostanie wybudowana, bo dziś jej 
po prostu nie ma - mówił Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrar-
dowa. - Powstaną chodniki, będzie odwodnienie, nowa nawierzchnia, czyli 
wszystko to, co jest naszym mieszkańcom potrzebne - dodaje prezydent. 
Zaprojektowano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 mb. z betonowej 
kostki brukowej wraz z przejściami dla pieszych przez jezdnię, a także zjaz-
dy indywidualne oraz obustronne chodniki również z betonowej kostki bru-
kowej. Przed pasami dla pieszych pojawią się dwa rzędy płytek dotykowych. 
Ponadto wybudowany zostanie system kanalizacji deszczowej oraz kanał 
technologiczny ze studniami. Przewidziana jest także rekultywacja zieleń-
ców przy ulicy.

Wartość zgłoszonego projektu ogółem wyniesie: 3 389 177,65 zł. Dofinan-
sowanie w wysokości 2 711 342,12 zł stanowić będzie 80 % kosztów kwalifi-
kowanych zadania. Termin realizacji planowany jest na rok bieżący.

W kwietniu br. rozpoczną się prace 
budowlane w ul. Chłodnej. Dnia 17 
lutego br. nastąpiło protokolarne 
przekazanie terenu budowy Wyko-
nawcy inwestycji, który przystąpił 
do przygotowania terenu i opraco-
wania czasowej organizacji ruchu. 
Przypomnijmy, że umowa z Wykonaw-
cą na przebudowę ul. Chłodnej podpi-
sana została 11 lutego br. Przebudowa 
ulicy zostanie wykonana na odcinku 
od ul. Pileckiego do ul. Witosa. Projekt 
przebudowy odcinka drogi o długo-

ści 400 mb. przewiduje budowę na-
wierzchni jezdni o szerokości 6,0 m 
z betonu asfaltowego, z obustronnymi 
poboczami z kruszywa. Z uwagi na pro-
stoliniowy przebieg drogi, dla zachowa-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zaprojektowano dwa progi zwalniające 
z kostki betonowej. 
Wykonawcą robót jest firma ROBOKOP 
Grzegorz Leonowicz z Milanówka. War-
tość inwestycji wyniesie 910.200,00 zł.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

„JEDER GEGEN JEDEN” W TRÓJCE

22 kwietnia 2022 r. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Staszica 
w Żyrardowie stanie przed kolejnym wyzwaniem – podejmie się organi-
zacji siódmej edycji Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „Jeder 
gegen Jeden” stacjonarnie. Konkursu, który na stałe wpisał się w kalen-
darz przedsięwzięć edukacyjnych „Trójki”.
Patronat nad konkursem corocznie obejmują Mazowiecki Kurator Oświaty w War-
szawie, Ambasada Niemiec w Warszawie, Prezydent Miasta Żyrardowa, Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego, zaś nagrodę specjalną funduje, Pierwsza Dama, Pani 
Agata Kornhauser-Duda. W tym roku po raz pierwszy konkurs uzyskał patronat 
honorowy Ministra Edukacji i Nauki. Jest to wielkie wyróżnienie dla organizatorów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych oraz ósmych szkół podsta-
wowych na terenie powiatu żyrardowskiego. Organizatorzy wysłali już do wszyst-
kich szkół zgłoszenia. Czekają teraz na nazwiska dwóch kandydatów z każdej ze 
szkół.

Informacja prasowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie



6 ŻPŻ • CZWARTEK • 24 LUTEGO 2021ŻYRARDÓW
POWSTAŁ KOMITET SPOŁECZNY 

,,ŻYRARDÓW PROTESTUJE”
I SEMESTR Z SIATKĄ

POSEŁ ZIEMI ŻYRARDOWSKIEJ INTERWENIUJE 
W SPRAWIE UJĘCIA WODY „SOKULE” 

W ubiegłym tygodniu, w Żyrardowie powołany został komitet spo-
łeczny mieszkańców zaangażowanych w obronę naszego miasta 
przed planami inwestycyjnym Spółki Centralny Port Komunikacyj-
ny, zagrażającymi ujęciu wody pitnej dla Żyrardowa oraz interesom 
mieszkańców. Działania komitetu wspiera Prezydent Miasta Żyrar-
dowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  
- Cieszę się, że powstał taki komitet, że będziemy razem współpracować i wspie-
rać mieszkańców w tak ważnej sprawie – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski.  
 Przypomnijmy, że najnowszy wariant przebiegu linii kolejowej zaprojekto-
wany jest w granicach strefy ochronnej ujęcia wody ,,Sokule”, a propono-
wany wariant przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej wiąże się 
z rozbudową obwodnicy Żyrardowa. Realizacja obu tych projektów dotknie 
bezpośrednio wielu mieszkańców, którzy zostaną wysiedleni z swoich do-
mów znajdujących się w strefach objętych planami inwestycyjnymi CPK. 
Mieszkańcy Żyrardowa stanowczo protestują przeciw tym projektom, a po-
wołany komitet społeczny ma za zadanie mobilizować mieszkańców do 
działania, koordynować je i reprezentować interesy mieszkańców w nego-
cjacjach z CPK. Pierwsze spotkanie komitetu odbyło się w ubiegłym tygo-
dniu, a kolejne planowane jest w najbliższą środę, 23 lutego br., o godz. 
18.00, w Centrum Kultury w Żyrardowie. Serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców do udziału w pracach komitetu. Przyłączajcie się do grupy ,,Żyrardów 
protestuje” na Facebooku. Im więcej osób zaangażuje się w protest, tym 
większe szanse na powstrzymanie niekorzystnych dla naszego miasta pla-
nów CPK. 
- Przypominamy, że cały czas trwa akcja zbierania petycji! - mówi Prezydent. 
- Zebraliśmy ich już blisko 1000! Petycje zbierał też na moją prośbę UKS ,,Trój-
ka” Żyrardów. Klubowi udało się zebrać aż 400 petycji, które komitet społeczny 
przekaże Spółce CPK. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, prosimy 
o więcej. 
Petycje zbierane są w różnych miejscach na terenie Żyrardowa. Urny na 
petycje oraz gotowe druki do podpisania udostępnione są w następujących 
instytucjach: 
- Centrum Kultury, Plac Jana Pawła II nr 3,
- Resursa, ul. 1 Maja 45, 
- Osiedlowy Dom Kultury, ul. Wittenberga 5, 
- AQUA Żyrardów, ul. Pileckiego 25/27.
Wzór petycji można także pobrać ze strony Miasta www.zyrardow.pl / Ak-
tualności. 
Ty też nie bądź obojętny! Zaangażuj się! Podpisz petycję i wrzuć do urny. 
Tylko razem mamy szansę ochronić Żyrardów przed inwestycjami godzący-
mi w dobro mieszkańców.  

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Zakończył się pierwszy semestr działalności klasy sportowej w Szko-
le Podstawowej nr 4 w Żyrardowie im. Mikołaja Reja. I choć wyda-
wać by się mogło, że Żyrardów może poszczycić się dobrze działają-
cymi klasami sportowymi, laur zdobywa Szkoła Podstawowa nr 3 
i jej zawodnicy w koszykówce. 

Coraz mniej osób pamięta, że zawodnicy z Żyrardowa świetnie reprezen-
towali nasze miasto również w wielu innych dziedzinach sportowych, m.in. 
w siatkówce. Tę tradycję, razem z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Siatków-
ki „Len” pragnie kontynuować Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Beata Ma-
rzęda Przybysz. 

Od września 2019 nowa dyrektor szkoły wprowadziła dodatkowe zajęcia 
z siatkówki otwarte dla uczniów. To właśnie dzięki takim działaniom, ucznio-
wie „Czwórki” powoli zaczęli wiązać się z tą dyscypliną sportu. Od września 
2021 roku, czyli w trwającym obecnie roku szkolnym, uczniowie rozpoczęli 
rozszerzony program rozwoju umiejętności gry w tej dziedzinie. Wszystko 
to za sprawą nowo otwartej klasy sportowej. 

- Od samego początku udało mi się nawiązać współpracę z Żyrardowskim 
Stowarzyszeniem Siatkówki „Len”, które również odradza się w naszym mie-
ście. Również w moim programie konkursowym miałam zapis o klasie spor-
towej, która, uważam, jest bardzo potrzebna dzisiejszej młodzieży – mówi 
Beata Marzęda – Przybysz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie. 
– Ta szkoła ma ogromny potencjał w rozwoju siatkówki. Mamy 3 trenerów 
siatkówki, z czego dwóch Beata Bieganowska i Marcin Klepacz zdecydowali 
się na ściślejsza współpracę przy realizacji programu klasy sportowej. Oczy-
wiście klasa sportowa rozpoczyna się u nas od klasy IV. I choć nie robiliśmy 
dużej promocji naszej klasy, a mimo to doszło do naszej szkoły 8 uczniów 
z innych szkół, którzy chcieli rozwijać się pod kątem wychowania fizycznego 
– opowiada Dyrektor Szkoły. 

W programie klasy sportowej jest 10 godzin wychowania fizycznego, z cze-
go 4 przewidziane są w podstawowym programie nauczania, a kolejnych 6 
to nauka gry w siatkówkę przewidziana w rozszerzonym programie klasy 
sportowej. I choć pół roku działalności to zdecydowanie za krótko by móc 
ocenić powodzenie klasy, już teraz dyrektor szkoły zauważa sukces, który 
trudno mierzyć w medalach i pucharach. 

- Przede wszystkim widzę, jak w tych dzieciach wzrasta zainteresowanie 
aktywnością fizyczną, co mnie niesamowicie cieszy, zwłaszcza w dobie nie-
ustannego mówienia o wzrastającym problemie otyłości u dzieci, depresji 
i chorobach wynikających z nieprawidłowej postawy – wyjaśnia Beata Ma-
rzęda-Przybysz. - Wierzę, że właśnie uruchomienie klas sportowych może 
pomóc w wszechstronnym rozwoju młodzieży. Ale tylko dając im szeroką 
ofertę, możemy mieć nadzieję, że dzieci i młodzież na nowo przekonają się 
do aktywności fizycznej. Dlatego mimo iż nasza klasa sportowa skupia się 
głównie na nauce gry w siatkówkę, nie stronimy od zapoznawania młodzie-
ży z innymi dyscyplinami sportu. Naszym założeniem jest szeroki rozwój 
fizyczny – podsumowuje dyrektor „Czwórki”.

Beata Marzęda-Przybysz żartuje, że mimo iż wcześniej w „Czwórce” nie 
było klasy sportowej, teraz okazuje się, że uczniom obecnie sportu jest cią-
gle mało. Dlatego po zajęciach szkolnych na sali gimnastycznej odbywają 
się zajęcia z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Siatkówki „Len” otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych.

Maciej Małecki poseł na Sejm RP w związku z planami inwesty-
cyjnymi CPK, zagrażającymi ujęciu wody pitnej dla Żyrardowa 
skierował pismo do Marcina Horały, Pełnomocnika Rządu ds. 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. W piśmie poseł odniósł 
się do informacji otrzymanej od Prezydenta Żyrardowa Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego, iż zespół projektowy CPK nie udzielił 
żadnych wyjaśnień, dlaczego prezentowany dotychczas społecz-
nościom lokalnym przebieg linii kolejowych, określanych jako 
warianty W31, W32, W33, W34, tak dalece został zmieniony. W pi-
śmie tym poseł Małecki wyraził też swój sprzeciw wobec działań 
CPK, które świadczą o lekceważeniu obaw mieszkańców i samo-
rządów. 

Maciej Małecki zwrócił się do ministra Horały z prośbą o pilną analizę 
problemów zgłaszanych przez władze samorządowe Miasta i Gminy Wi-
skitki oraz Miasta Żyrardowa. Zastrzeżenia, na które wskazuje Maciej 
Małecki w piśmie, dotyczące Żyrardowa, to m.in. proponowany przez 
CPK przebieg linii kolejowej w granicach strefy ochronnej ujęcia wody 
,,Sokule” oraz proponowany wariant korytarza autostrady A50.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I KIEROWCÓW 
 W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI NA UL. WITTENBERGA

MISJA ANTYSMOGOWA W ŻYRARDOWIE TRWA!

Okres grzewczy wiąże się niestety ze spalaniem przez mieszkań-
ców w domowych piecach materiałów i substancji niedozwolonych. 
W związku z tym Straż Miejska w Żyrardowie prowadzi działania 
mające na celu zlokalizowanie i ustalenie sprawców takich wykro-
czeń oraz wyciągnięcie przewidzianych prawem konsekwencji. 
Miejscy strażnicy podczas kontroli wspomagają się dronem wyposażonym 
w oprzyrządowanie mogące wykryć spalanie odpadów i innych substancji 
nie dopuszczonych do przetwarzania termicznego w instalacjach do tego 
nie przeznaczonych. 
Przy użyciu drona latającego nad kominami poszczególnych domostw moż-
na sprawdzić czy nie są przekroczone obowiązujące normy, co może świad-
czyć o spalaniu w piecu odpadów. W sytuacji podejrzenia spalania materia-
łów niedozwolonych, strażnicy przeprowadzają dalszą kontrolę na terenie 
nieruchomości. 
Osoby spalające materiały niedozwolone muszą liczyć z poniesieniem kon-
sekwencji w postepowaniu mandatowym lub skierowaniem wniosku o uka-
ranie do Sądu. Ustawodawca przewidział w tym przypadku karę w wysoko-
ści do 5000 zł. Należy zauważyć, że niewpuszczenie na teren nieruchomości  
osoby uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony śro-
dowiska, jaką jest strażnik, jest przestępstwem z art. 225 kodeksu karnego 
i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
Działania przy użyciu drona są sukcesywnie prowadzone na terenie całe-
go 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 kontroli zostało nałożonych 27 mandatów kar-
nych oraz został skierowany jeden wniosek o ukaranie.       
Nie dziwmy się, gdy nad naszym domem pojawi się dron. Obawiać się go 
powinni mieszkańcy, którzy spalają materiały niedozwolone.  

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Wykonawca przebudowy ul Wittenberga informuje, że w czwartek 
24.02.2022 r. rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ul. W. Sikorskiego / ul. 
B. Limanowskiego / ul. Ks. S. Konarskiego, w związku z budową ronda. 

W miejscu tym przejezdność będzie utrzymana wyłącznie dla autobusów miej-
skich, których przystanki pozostają w obecnych lokalizacjach. 

Ruch samochodów osobowych będzie odbywał się zgodnie z wprowadzoną cza-
sową organizacją ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do 
obowiązującego oznakowania.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 521 730 tys. zł na nie-
zwykle ważne usługi niosące wsparcie osobom niepełnosprawnych 
oraz członkom ich rodzin, opiekunom w codziennym funkcjonowaniu. 
Zadania te realizować będzie Centrum Usług Społecznych w Żyrardo-
wie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Województwa umowy na dofi-
nansowanie zadań, z upoważnienia Prezydenta Miasta Żyrardowa Lu-
cjana Krzysztofa Chrzanowskiego, podpisała dyrektor CUS Żyrardów 
Agnieszka Stępska i główna księgowa Grażyna Chądzyńska. W wydarze-
niu uczestniczył Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz.
– Czuję ogromną satysfakcję, że  nowo powstała jednostka miasta, Centrum 
Usług Społecznych, z ogromnym zaangażowaniem realizuje zarówno podstawo-
we zadania z zakresu pomocy społecznej, równolegle wprowadza kolejne nowe 
usługi społeczne w ramach projektu unijnego, a do tego wszystkiego dochodzą 
dodatkowe zadania, które poszerzają wachlarz bezpłatnych usług, odpowiada-
jących na potrzeby mieszkańców. Taką właśnie jednostkę chcieliśmy mieć w na-
szym mieście. Tym większa dziś radość nam towarzyszy. Wracamy do Żyrardowa 
z funduszami, dzięki którym tak znacząco ułatwimy codzienne funkcjonowanie 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin – powiedział Adam Lemiesz, po podpisaniu 
umów.
Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programów Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej. Przyznane dofinansowane przeznaczone jest na re-
alizację w 2022 roku programów Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (do-
finansowanie w wysokości 338 130 zł) i Opieka wytchnieniowa (dofinansowanie 
w wysokości 183 600 zł). To będzie już drugi rok funkcjonowania tych usług w na-
szym mieście.
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to program mający na wsparcie osób 
niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowa-
niu w życiu społecznym, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej 
niezależnego życia,  zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb, uczestnictwa 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych itp.
Z kolei Opieka wytchnieniowa to program kierowany do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy 
w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3, nr tel. 46 858 31 26.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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to dzięki Wam nasze dni codziennie nabierają barw, to Wy nas motywujecie, 
wspieracie i jesteście przy nas.

W dniu Waszego święta życzę każdej z Was dużo radości z dnia codziennego,
 realizacji swoich pasji i marzeń, osiągania kolejnych szczytów swoich możliwości

i pokazywania prawdziwej kobiecej siły.

To kobiety są naszymi babciami, mamami, żonami, córkami, naszym poczuciem 
rodzinności i ciepła. Podziękujmy więc każdej bliskiej nam kobiecie - właśnie dziś, 

w dniu jej święta za wszystko co dla nas robią.

Drogie Panie, 

Krzysztof Rdest, członek zarządu
Rady Powiatu Żyrardowskiego.

8
MARCA

DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom pragniemy złożyć serdeczne życzenia, 
dużo uśmiechu, sukcesów oraz niesłabnącego zapału w odkrywaniu pasji. 

Bądźcie szczęśliwe i doceniane każdego dnia. 

„Świat bez kobiet, byłby 
jak ogród bez kwiatów”. 

- Pierre de Brantome

8
MARCA

DZIEŃ KOBIET

przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia w dniu Waszego święta!
I choć powinnyście świętować cały rok – to dziś niech wybrzmi: 

dużo szczęścia, pomyślności, realizacji marzeń i uśmiechu. 

Niech otaczający Was świat Wam sprzyja, a w Waszych oczach 
niech codziennie szkli się iskierka radości! 

Życzy zespół EMKA S.A.

Drogie Panie,

8
MARCA

DZIEŃ KOBIET
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Blisko 2 mln zł na rozbudowę ul. Północnej

Był MOPS, jest CUS, czyli o usługach „szytych na miarę”

W poniedziałek, 21 lutego na ręce burmi-
strza Józefa Grzegorza Kurka promesę na 
rozbudowę ul. Północnej przekazał Wice-
minister Aktywów Państwowych i poseł 
PiS Maciej Małecki. Dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 
nieco ponad 1,9 mln zł a wartość całej inwe-
stycji to ok. 4,2 mln zł. Prace rozpoczną się 
w maju 2022 r. a planowanym terminem ich 
zakończenia jest marzec 2023 r.

To moment, na który z niecierpliwością czeka-

li mieszkańcy największego miejskiego osiedla 
Dworcowa III. – Przebudowa ulicy Północnej 
jest dla nas bardzo istotna, ponieważ mamy 
tutaj najgłębszy basen w Europie, nasze termy, 
a niebawem powstanie Centrum Medycyny Na-
turalnej - jedyne na Mazowszu. W związku z tym 
będą nam potrzebne parkingi, ścieżka rowerowa 
– tłumaczy Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Msz-
czonowa. – Niestety, mamy to nieszczęście, że 
zawsze dostajemy jedynie 50% dofinansowania, 
więc resztę musimy dołożyć z własnych środków 
– komentuje burmistrz. 

W wyniku inwestycji przebudowane zostanie 
471,62 m ulicy, a roboty obejmą wykonanie 
chodników i ścieżki rowerowej, miejsc posto-
jowych, wyniesionych przejść dla pieszych, ka-
nalizacji deszczowej, oświetlenia, nawierzchni 
jezdni o szer. 5,5 m, oznakowania pionowego 
i poziomego. Jednak to nie jedyna promesa na 
dofinansowanie, które zasili budżet Mszczono-
wa. – Mam wielką przyjemność poinformować, 
że kolejne 600 tys. zł zasili konto Mszczonowa na 
dalszy remont ulicy Żyrardowskiej – mówił poseł 
Maciej Małecki.

Zmienia się świat, więc zmieniają 
się również potrzeby ludzi. Mając 
to na uwadze, pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie postanowili dosto-
sować swoją działalność do otacza-
jącej nas rzeczywistości i zapropo-
nować mieszkańcom gminy usługi 
„szyte na miarę”. Dla wszystkich 
a nie tylko dla swoich dotychczaso-
wych podopiecznych.
Idea ta przyświecała dyrektor MOPS 
Monice Malczak i jej załodze podczas 
opracowywania projektu, w wyniku któ-
rego Ośrodek miał zostać przekształ-
cony w Centrum Usług Społecznych 
(CUS). Udało się! Mszczonów uzyskał 
dofinansowanie na realizację szeregu 
działań z zakresu pomocy społecznej 
jako jeden z zaledwie 6 samorządów, 
liczących do 100 tys. mieszkańców, 

w Polsce! W sumie podobne projekty 
zrealizują tylko 32 gminy. Łączna kwo-
ta wsparcia jest równie niebagatel-
nym sukcesem. Na realizację projektu 
o nazwie „Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Mszczonów” udało się pozy-
skać 3,125 mln zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 
Rozwój Usług Społecznych świadczo-
nych w środowisku społecznym. Unijne 
środki lokalnemu samorządowi prze-
kazało Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii. Całe działanie nie wymaga 
wkładu własnego gminy.
W ten sposób 1 lipca 2021 r. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej prze-
kształcił się w Centrum Usług Społecz-
nych. Zmiana nazwy była jednym z eta-
pów realizacji projektu, który rozpoczął 
się z początkiem 2021 r. a zakończy - 31 
lipca 2023 r. W CUS zatrudnieni zostali 
już również nowi specjaliści – koordy-
nator indywidualnych planów usług 
społecznych oraz organizator społecz-
ności lokalnej. Dotychczasowy personel 
Centrum podnosił zaś swoje kwalifika-
cje, by posiadać wiedzę i umiejętności 
niezbędne do poszerzenia działalności.
Co zmieni się dzięki przekształceniu 
instytucji? Przede wszystkim, zamierza 
ona swoją ofertę kierować do wszyst-
kich mieszkańców Ziemi Mszczonow-
skiej, a nie tylko do jej dotychczasowych 
odbiorców. Pierwsze efekty poszerze-
nia usług można było zaobserwować 
chociażby w trakcie ferii. Przez cały 
pierwszy tydzień zimowej przerwy 
CUS zapraszał najmłodszych do parku 
miejskiego, w którym stanęła, wynajęta 
przez Centrum, zjeżdżalnia Snowtu-
bing. W pierwszą niedzielę lutego, rów-

nież na terenie przykościelnym, odbyła 
się z kolei Feriada, podsumowująca 
tydzień zabaw. Podczas imprezy nie za-
brakło animacji, konkursów i tańca a na 
jej zakończenie uczestnicy mogli obej-
rzeć uliczne jasełka w wykonaniu Teatru 
Prawdziwego.
Kolejnym pomysłem, którego realizacja 
ma posłużyć wszystkim mieszkańcom, 
jest uruchomienie specjalistyczne-
go poradnictwa medycznego. Dzię-
ki temu CUS chce ułatwić dostęp do 
służby zdrowia, szczególnie osobom 
niezmotoryzowanym czy starszym. 
Ten aspekt nowej oferty będzie dedy-
kowany wszystkim grupom - dzieciom, 
młodzieży, dorosłym i seniorom. W tym 
celu pracownicy CUS przeprowadzili już 
rozpoznanie potrzeb mieszkańców do-
tyczące najbardziej niezbędnych rodza-
jów lekarzy-specjalistów.
Od dłuższego czasu mówi się także 
o potrzebie powstania Domu Dzien-
nego Pobytu, który zapewniłby senio-
rom opiekę, wspierając ich aktywnych 
zawodowo krewnych. Dzięki temu naj-
starsi mieszkańcy nie spędzaliby czasu 
samotnie w domu, ale mogli korzystać 
z dedykowanych im zajęć zdrowotnych, 
gimnastycznych i tematycznych. Zgod-
nie z projektem CUS planowany Dom 
będzie także miejscem spotkań, które 
zapobiegać będzie społecznemu wy-
kluczeniu seniorów.
Podobny plan Centrum dotyczy dzieci 
w wieku przedszkolnym. CUS chciałby 
stworzyć miejsce, w którym będą one 
miały zapewnioną czasową opiekę 

w przypadku, gdy np. rodzice muszą 
zrobić zakupy a nie mają z kim zostawić 
swoich pociech. Kącik zabaw dla dzieci 
nie będzie miał charakteru przedszkola 
czy żłobka, a zapewniany nadzór będzie 
doraźny i wynikający z „potrzeby chwili”.
Kolejną propozycją CUS będzie tzw. 
„mieszkanie treningowe”. W miejscu 
tym odbywać się będą spotkania dzieci 
z rodzin zastępczych z ich biologiczny-
mi rodzicami. Dla wszystkich zaintere-
sowanych stron najlepiej jest bowiem, 
gdy organizowane są one na neutral-
nym gruncie. Mieszkanie treningowe 
obejmować będzie również wsparcie 
psychologa czy pedagoga. Dyrektor 
i pracownicy CUS chcieliby, żeby efek-
tem działania tego miejsca były, w mia-
rę możliwości, powroty dzieci do ich 
biologicznych rodziców.
Realizacja projektu pozwoli również roz-
szerzyć wolumen usług opiekuńczych, 
szczególnie na terenach wiejskich. 
Wszystkie zaplanowane działania będą 
wspierać różnorodne grupy wiekowe 
i będą dostosowane do ich potrzeb, 
więc określenie „usługi szyte na miarę” 
idealnie podsumowuje nowe propozy-
cje mszczonowskiego CUS-u.
Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu oraz wsparcia można uzyskać 
w Centrum Usług Społecznych, które 
mieści się w Mszczonowie przy ul. Gró-
jeckiej 45 a także dzwoniąc pod numer: 
46 857 12 73 lub pisząc na adres mailo-
wy: mops@mszczonow.pl.

Informacja prasowa i foto:  
GCI Mszczonów, Dagmara Bednarek
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Bieg Tropem Wilczym 

Będą nowe lasy – będą tereny pod zalesienie

PUSZCZA MARIAŃSKA

Jak co roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie włącza 
się do Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym”. Jest to nasza V edycja w Bolimowie! 

Wydarzenie odbędzie się 6 marca 2022 r. o godz. 12.00 w Joachimowie-Mo-
giłach. Trasa biegu przebiega przez teren Lasów Państwowych Nadleśnic-
twa Radziwiłłów. Start/meta zaplanowano przy parkingu leśnym przy po-
mniku Powstańców Styczniowych 1863r. W ramach projektu odbędzie się 
tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni, 
poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) oraz dla miło-
śników dłuższych dystansów 5 km.

Zapewniamy pakiety startowe dla 120 uczestników. Decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

 W biegu może wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych, kto zareje-
strował wcześniej swój udział - wypełnił kartę zgłoszenia i dokonał wpłaty 
wpisowego w wysokości 15 zł. Zapisy oraz wypełnianie formularzy zgłosze-
niowych odbywać się będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Boli-
mowie przy ul. Rynek Kościuszki 14 lub drogą elektroniczną pod adresem 
gok@bolimow.pl. Wpłaty wpisowego za uczestnictwo należy uiścić podczas 
zapisu w kasie Ośrodka lub przelewem na rachunek Ośrodka: 92 9297 0005 
0604 9588 2004 0001, Bank Spółdzielczy Skierniewice Oddział Bolimów.

W tym roku uczestnikom gwarantujemy: koszulkę z bohaterem, medal oko-
licznościowy, materiały reklamowe organizatora, posiłek - zupa.

Odbiór pakietów startowych - w Biurze Biegu w dniu 06.03.2022 r. w go-
dzinach 10-12. Koszulki będą wydawane w miarę dostępności rozmiarów. 
UWAGA! Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale można ją przekazać na 
inne osoby.

Wydarzenie ma charakter rekreacyjno-patriotyczny. Różnorodność dystan-
sów, możliwość biegu rekreacyjnego, marszu z kijami, czy wręcz spaceru 
powoduje, iż może w nim wziąć udział każdy, niezależnie od wieku i kondy-
cji. Najważniejsza jest idea.

Informacja prasowa: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Radziwiłłów

Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję skupu gruntów 
pod nowe lasy. Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których 
może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Lasy stanowią już niemal 30 procent powierzchni Polski. Jesteśmy w czołówce 
europejskich państw, a dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzo-
nej przez Lasy Państwowe tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok. 
Ogromną większością z nich (77 proc.) zarządza Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe. Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce 
należy do osób prywatnych.

- Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszyst-
kim zobowiązanie. Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne po-
kolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są 
w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych la-
sów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. 
Bezcenny – podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwo-
wych.

Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Progra-
mu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. 
Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33 procent.

Jestem usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych prowadzonych 
na rzecz powiększania areału należącego do Skarbu Państwa w tak cennym 
strategicznie obszarze, jakim są lasy. Mam nadzieję, że w tym roku uda się 
nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie 
rosła – podsumował Edward Siarka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska.

Zasady tegorocznej akcji powiększania zasobów leśnych przez Lasy Państwo-
we reguluje Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z 30 grudnia 2021 roku. W tym roku poszczególni nadleśniczowie mają za 
zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Zarządzenie wskazuje też na 
źródło finansowania zakupu gruntów. Są nim własne fundusze nadleśnictwa 
lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego.

Informacja prasowa: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Radziwiłłów
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Alicja się nie nudzi Przywrócenie połączeń autobusowych

Ta Alicja z pewnością się nie nudzi, 
a jej prace dla szerokiej publicz-
ności będą dostępne w Gminnym 
Centrum Kultury „POWOZOWNIA” 
w Radziejowicach już od 5 marca. 
Autorką wystawy jest Alicja Ku-

ran, mieszkanka Radziejowic, któ-
ra niespełna 2 lata temu postano-
wiła zawalczyć o swoje marzenia. 

Alicja Kuran jest mamą piątki już do-
rosłych dzieci. To właśnie, gdy dzieci 
powoli zaczęły opuszczać rodzinne 
gniazdo, pani Alicja zdała sobie spra-
wę, że ma czas, by zrealizować swoje 
największe marzenie. 2 lata temu pani 
Alicja zakomunikowała mężowi, że 
idzie malować, bo ma taką potrzebę. 
Wtedy po raz pierwszy wzięła do ręki 
farby córki. Jej pierwszym obrazem 
były maki w oknie i to właśnie natura 
jest jej największą inspiracją. Dziś trud-
no zliczyć wszystkie obrazy Alicji Kuran. 
Wiele z nich nie zdąży wyschnąć, a już 
trafiają w ręce nowych właścicieli. 

5 marca  o 18:00 w Gminnym Centrum 
Kultury „POWOZOWNIA” odbędzie się 
wernisaż wystawy „Alicja się nie nudzi”. 
Podczas wernisażu wystąpi Paulina 
Urynowicz & Sylwia Urynowicz. Będzie 
możliwość zakupienia obrazów oraz 
spotkania z samą autorką - Alicją Ku-
ran. Wstęp wolny

Pod koniec stycznia Wójt Gmi-
ny Radziejowice, Urszula Ciężka 
podpisała umowę z Urzędem Wo-
jewódzkim na dofinansowanie 
gminnych przewozów, dzięki któ-
remu w roku 2022 na obszarze gmi-
ny będą funkcjonować 4 gminne li-
nie autobusowe. Teraz wznowione 
zostaną również połączenia na linii 
Grodzisk Mazowiecki – Mszczonów 
oraz Krze – Żyrardów.
Początek roku okazał się płodny w do-
bre informacje dla gmin z powiatu ży-
rardowskiego i mieszkańców korzysta-
jących z komunikacji miejskiej. Niestety 
dofinansowanie od Wojewody Mazo-
wieckiego na połączenia autobusowe 
w gminach okazały się być zaczątkiem 
tematu braku połączeń między gmi-
nami, które są istotne pod kątem ak-
tywności społecznej mieszkańców. 
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie 
nie otrzymało dofinansowania na 
połączenia. – W tym roku preferowa-
ne przez Wojewodę, więc to właśnie 
gminy w pierwszej kolejności mogły 
ubiegać się o dofinansowanie połą-
czeń, następnie związki samorządów 
i dopiero na końcu powiaty były brane 

pod uwagę. W tym roku jedynie 6 po-
wiatów otrzymało dofinansowanie na 
całe województwo mazowieckie. Przez 
2 lata otrzymywaliśmy dofinansowanie 
i linie autobusowe funkcjonowały – mó-
wił Starostwa Powiatu Żyrardowskiego 
Krzysztof Dziwisz. – Natomiast dotar-
ła do nas informacja, że są szanse, by 
została uruchomiona dodatkowa pula, 
która uwzględni potrzeby powiatów, 
a te są bardzo duże w całym wojewódz-
twie – dodaje starosta.
W tej sytuacji temat wznowienia połą-
czeń pojawił się na sesji Rady Gminy 
Radziejowice, podczas której Wójt Gmi-
ny Pani Urszula Ciężka poinformowała 
Radnych o zaistniałej sytuacji zaznacza-
jąc przy tym, że Gmina Radziejowice 
będzie czyniła starania o przywrócenie 
połączeń. W wyniku wielu przeprowa-
dzonych rozmów i negocjacji z prze-
woźnikami udało się przywrócić linie 
autobusowe na trasie Grodzisk Mazo-
wiecki – Mszczonów i Krze – Żyrardów. 
Dla Gminy Radziejowice to dodatkowy 
koszt w wysokości 39 tys. zł, które w tej 
sytuacji gmina będzie pokrywać z wła-
snego budżetu.
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OSP Guzów już po zebraniu

Ulica Armii Krajowej z dofinansowaniem na 
przebudowę

Zebranie sprawozdawcze podsu-
mowujące działalność jednostki 
za rok 2021 oraz przedstawiające 
plany na obecny rok odbyło się 
w sobotę (12 lutego). Dobrych in-
formacji nie brakowało. Realnych 
kształtów nabierają marzenia 
o nowym budynku OSP Guzów.
Obecnie guzowska jednostka liczy 21 
druhen i druhów. Troje z nich przyby-
ło w ubiegłym roku. Strażacy nie mogą 
narzekać na nudę. Do akcji w 2021 roku 
wyjeżdżali 46 razy. Z tych wyjazdów 26 
dotyczyło pożarów, a pozostałe likwi-
dacji miejscowych zagrożeń. Niektórzy 
z druhówa brali udział niemal w każdej 
akcji: Mariusz Olesiński – 38; Grzegorz 
Daszek – 37, Roman Buczek – 34, Klau-
dia Piotrowska – 28, Tomasz Teofilak – 
25.
Nowy sprzęt
Ubiegłoroczne dochody jednostki za-
mknęły się w kocie 50 690 zł. Wydatki 

(43  831 zł) związane były naprawami 
auta, zakupem mundurów oraz sprzę-
tu. Dużym wsparciem dla jednostki jest 
Gmina Wiskitki. Dzięki staraniom Bur-
mistrza Miasta i Gminy Wiskitki jednost-
ki osp mogą realizować zakupy sprzętu 
i wyposażenia. W OSP w Guzowie moż-
liwy był zakup defibrylatora (5 000 zł), 
przenośnych stacji radiowych (4 500 zł), 
wentylatora (5 000 zł) czy węża ciśnie-
niowego do zestawu holmatro (7 000 
zł). Guzowscy strażacy mogą też liczyć 
na wsparcie z krajowego sytemu ratow-
niczo-gaśniczego (5 000 zł) oraz spon-
sorów.
– Wiem, że każda jednostka zabiega 
o nowy sprzęt. Zasady przyznawania 
sprzętu, zwłaszcza wozów bojowych 
się zmieniły. Kiedyś wystarczyło, że gmi-
na zabezpieczyła w budżecie 200 000 
złotych i była pewność, ze wóz bojowy 
będzie. Dziś gmina musi zabezpieczyć 
około 450 000 zł i nie oznacza, że ten 
wóz będzie. W ubiegłym roku wniosko-

waliśmy o nowe auto nie dostaliśmy 
środków. W tym roku podobnie – wyja-
śniał Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, 
Rafał Mitura.
Najlepszą oceną i podsumowaniem 
działań było jednogłośne udzielenie ab-
solutorium zarządowi.
Wiedzą, ile mają lat
Ubiegły rok okazał się dla druhów 
szczęśliwy również pod kątem histo-
rycznym. Udało się bowiem dotrzeć do 
dokumentów, które wskazują na rok 
powstania jednostki. Do tej pory data ta 
była nieznana.
– Dotarliśmy do zapisków w kronice pa-
rafialnej w Szymanowie. Wpis pochodzi 
z czerwca 1868 roku – mówi Mariusz 
Olesiński, prezes OSP Guzów.
„W miesiącu czerwcu 1868 roku około 
południa wybuchł pożar w Kolonii Maury-
cew w zabudowaniach kolonisty Niewia-
domskiego. Przybiegły na ratunek sikawki 
z folwarku Szymanów, fabryki Hermanów 
z Guzowa. Do rozszerzenia się pożaru nie 
dopuścił Niewiadomski. Całe prawie mie-
nie postradał. Obecny przy tej pogorzelni 
dziedzic dóbr Szymanowskich przyszedł 
z pomocą pogorzelcowi znacznym wspar-
ciem pieniężnym, produktami w naturze.”
Prezesowi udało się dotrzeć do infor-
macji, które wskazywałyby na jeszcze 
późniejsze powstanie jednostki pocho-
dzące z 1833 roku.
– Nasza miejscowość, gdy hrabia Hen-
ryk Łubieński zakładał cukrownię, była 
pod zaborem rosyjskim. Niektóre za-
piski trafiły do archiwum rosyjskiego. 
Jest tam informacja, że w roku 1833 
wybuchł pożar w cukrowni, po którym 
hrabia zlecił pracownikom zabezpie-
czenie pożarowe. Dokumentu tego 
zapisu na razie nie zdobyliśmy. Mamy 
jedynie przekaz telefoniczny. Mogliby-
śmy   bazować, że jednostka powstała 

w tym roku jednak nie będziemy mieli 
potwierdzenia w dokumencie – wyja-
śnia prezes.
Nowe przepisy pozwalają jednostkom 
OSP uchwałą walnego zebrania ustalić 
rok powstania. Warunkiem jest posia-
danie potwierdzających daną datę do-
kumentów. Druhowie OSP Guzów zde-
cydowali, że dopóki nie uda się zdobyć 
potwierdzenia zapisków z rosyjskich 
archiwów za datę powstania strażacy 
w Guzowie uznają rok 1868.
Nowy budynek
Niezwykle wyczekiwane i dobre infor-
macje przekazał druhom burmistrz.
– W ubiegłym roku skończyliśmy dwie 
duże, strażackie inwestycje OSP Alek-
sandrów i OSP Nowy Oryszew. W tym 
roku będziemy rozpoczynać budowę 
w Guzowie – oznajmił Rafał Mitura.
Jak poinformował, zlecony jest podział 
działki, na której będzie nowa strażnica. 
Powstaje też wizualizacja.
– Zabezpieczymy wszystko co jest po-
trzebne do funkcjonowania jednostki 
bez zaplecza rozrywkowo-kulturalnego. 
Gdy będziemy mieli wizualizację jeszcze 
w tym roku zlecimy projekt budowlany 
i być może jeszcze w tym roku wylejemy 
fundamenty – wyjaśniał burmistrz.
Przykładem jest ulica Rodu Łubieńskich 
w Guzowie. Otrzymana dotacja to bli-
sko 1 890 000 zł, a całość prac po prze-
targu to koszt 3 200 000 zł. 1 310 000 
zł stanowi więc wkład własny Gminy 
Wiskitki.
– To jak długo będziemy budować zale-
żeć będzie o tego jaki to będzie obiekt, 
w jakiej technologii budowany i jak duży 
będzie kosztorys. Jestem przekonany, 
że ten rok przyniesie konkretne infor-
macje – podkreślał Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki, Rafał Mitura.
Tekst i fot: Jarosław Pięcek,. UMiG Wiskitki

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura odebrał z rąk Wice-
ministra Aktywów Państwowych Macieja Małeckiego symboliczną 
promesę na przebudowę ul. Armii Krajowej w Wiskitkach. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na przebudowę ulicy Armii Krajowej. Szacuje się, że wartość 
inwestycji przekroczy 2,2 miliona złotych. 

Dzięki skutecznym staraniom burmistrza, Gmina Wiskitki otrzyma aż 70% 
dofinansowania, co daje 1,5 miliona złotych. – Tej inwestycji nie wybrał bur-
mistrz, radni, ale mieszkańcy, którzy długo czekali na możliwość przebudo-

wy tej drogi – powiedział burmistrz Wiskitek sRafał Mitura.  

To kolejna milionowa inwestycja w Gminie Wiskitki, która poprawi komfort 
mieszkańców. 

Docelowo przebudowa drogi wpłynie na podniesienie standardu drogi, po-
prawi także bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Inwestycja przewiduje 
odnowienie nawierzchni jezdni, budowę chodników oraz wykonanie pobo-
cze. 

- Przede wszystkim inwestycje w Wiskitkach możliwe są dzięki wzorowej 
współpracy z samorządem. My, jako rząd, możemy dać pieniądze, ale tylko 
od samorządowców zależy, w jaki sposób te pieniądze zostaną wykorzysta-
ne. Cieszę się, ze w Gminie Wiskitki te pieniądze przyczynią się do poprawy 
jakości życia mieszkańców

Podczas spotkania z ministrem pojawili się mieszkańcy, którzy z jednej stro-
ny mówili, że na tę informację czekali od lat, z drugiej, że obawiają się, że 
remont, a co za tym idzie zasypanie rowów spowoduje zalewanie ich po-
sesji. Podczas dyskusji o i na ul. Armii Krajowej burmistrz Mitura zapewnił 
mieszkańców, że projekt powstanie z uwzględnieniem uwag mieszkańców 
i dostoswany do ich potrzeb. 

Spotkanie z ministrem było również okazją do podziękowania za wsparcie 
OSP Wiskitki. – Chcieliśmy podziękować ministrowi Maciejowi Małeckiemu za 
pomoc w organizacji dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego pozyskaliśmy pomoc w wysoko-
ści ok. 17 tys. zł – mówił Prezes OSP Wiskitki, Grzegorz Milewski. – Sprzęt, 
który dzięki dofinansowaniu pozyskamy będzie nam służył do oznakowania 
miejsca akcji i do prowadzenia akcji ratunkowej. 
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ZAPOMNIANY ŻYRARDOWSKI KLEZMER - BOGDAN PUTKA

Jestem jednym z tych szczęśliwych młodych 
ludzi, którzy mieli szczęście znać, widzieć 
i słyszeć ostatnich żyjących muzyków 
związanych ze słynną warszawską 
Orkiestrą Uliczną z Chmielnej. Znałem 
ich osobiście i grałem także z tymi, którzy 
się z niej wywodzili. Dziś ten zespół i jego 
repertuar pamiętają tylko starsze osoby, 
a zainteresowana tym tematem młodzież 
kojarzy jedynie nagrania. Jako młody chłopak 
w okresie swoich studiów w Warszawie 
biegałem za tą orkiestrą i za różnymi 
grupami muzyków udającymi tę orkiestrę… 
Na początku naszego wieku istniały bowiem 
w Warszawie dwa liczące się uliczne zespoły 
muzyczne: Orkiestra z Chmielnej pod 
kierownictwem Janusza Mulewicza - grają-
ca w przejściu podziemnym pod skrzyżowa-
niem Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej 
(tuż obok stacji Metro Centrum) oraz Salo-
nowa Orkiestra z Chmielnej, grająca na ulicy 
Chmielnej - codziennie. Niewielu już dziś pa-
mięta, że akordeonistą tej drugiej był Bog-
dan Putka - żyrardowianin. 

Na szarej Wisły brzeg tuman wieczorny legł…

Bogdan Putka był klezmerem absolutnym 
i niezwykłą indywidualnością muzyczną. 
Znakomity muzyk o wyglądzie ekstrawaganckiego 
kloszarda. Takiego go poznałem i takiego 
zapamiętałem. Czerwona czapka z pomponem, 
marynarka w kratę, broda i wąsy oraz nieodłączne 

ciemne okulary zasłaniające pół twarzy, a na 
rękach rękawiczki bez palców. No i ta jego muzyka 
wypełniająca całą ulicę Chmielną i istniejąca 
w przestrzeni miejskiej praktycznie do końca 
jego życia, pod koniec którego został sam. Wtedy 
większość jego i moich kolegów odeszło na 
Wieczną Scenę. Przeżył go jedynie Józef Reterski 
„Pelcia”, jego garbaty bezdomny przyjaciel, który 
niestrudzenie zbierał od przechodniów grosze do 
odwróconego małego bębenka, jak do pudełka 
nadziei. Pewnego dnia, idąc Chmielną, zobaczy-
łem Józefa „Józwę”, „Pelcię”, „Syna ulicy”, nazywa-
no go różnie, jak bidula kołysze się z tym swoim 
tamburynkiem sam. Zapytałem - A gdzie jest Bog-
dan? Nie żyje - odpowiedział.

Pamiętam większość rozmów z Bogdanem i to, 
co mi przekazywał za każdym razem - raz kiedy 
spotykaliśmy się na ulicy, innym razem podczas 
wspólnych podróży pociągiem z Warszawy do Ży-
rardowa, z Żyrardowa do Warszawy i tak w kółko. 
Był zachwycony tangiem Jealousy kompozytora 
Jacoba Gade, lubił pikantne dowcipy (pewnego 
dnia, kiedy zapytałem, co by chciał na urodziny, 
odpowiedział bez chwili zastanowienia, że chciał-
by do łóżka 18-stkę). Takich żartów i opowieści 
było bez liku… 

Ja jestem Felek w Warszawie znany…

Bogdan Putka urodził się 10 sierpnia 1948 roku 
w Żyrardowie. Był jednym z trojga dzieci państwa 
Wacława i Krystyny Putka. Uczęszczał do Szko-
ły Podstawowej nr 7 oraz ukończył Państwową 
Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Żyrardowie. Od najmłodszych 
lat przejawiał talent muzyczny. Grał na instrumen-
tach klawiszowych (fortepian, akordeon), gitarze, 
organkach ustnych, waltorni i saksofonie.

Jego ojciec, Wacław Putka, był znanym żyrar-
dowskim krawcem. Chciał aby syn rozwijał swoje 
umiejętności muzyczne, dlatego zakupił do domu 
pianino. Gdy Bogdan zaledwie w wieku 10 lat 
stracił ojca, wówczas sytuacja materialna rodziny 
pogorszyła się. Mimo to jego matka nie sprzedała 
pianina, by syn mógł dalej szlifować swój warsztat 
muzyczny.

Młody Bogdan chciał być zawodowym żołnierzem. 
Podczas pobytu w jednostce wojskowej w Skier-
niewicach jego muzyczny talent natychmiast zo-
stał zauważony przez kapelmistrza, który zaanga-
żował go do orkiestry wojskowej. Jako członek tej 
orkiestry brał udział w różnego rodzaju wydarze-
niach takich jak pochody czy przemarsze. Pewne-
go razu w Dzień Wojska Polskiego zauważyła go 
pewna dziewczyna, której wpadł w oko. W krótkim 
czasie została jego żoną i matką jego najstarszej 
córki. Historia ta nie miała jednak happyendu. 
Bogdan jako niebieski ptak nie umiał odnaleźć się 
w małżeństwie. Wciąż w życiu poszukiwał czegoś 
nowego i nie dało się go zatrzymać… 

Później krótkim epizodem w jego życiu była 
praca w Spółdzielni „Społem”. Pracował tam 
w charakterze kontrolera. Wraz ze współpracow-
nikiem chodzili po sklepach i robili inspekcje. In-
nym etapem życia, już związanym z muzyką, była 
praca w Stołecznej Estradzie, z którą występował 
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na wielu wydarzeniach kulturalnych w Warszawie. 
Wieczorami w lokalach gastronomicznych War-
szawy umilał gościom czas grając do tak zwane-
go „kotleta”. Grał także w orkiestrach cyrkowych. 
Zawsze jednak najbardziej ciągnęła go Warszawa, 
do której dojeżdżał z Żyrardowa pociągiem. Jego 
repertuarem był folklor warszawski, któremu po-
został wierny. Do końca życia grał uliczne balla-
dy, piosenki z repertuaru Stanisława Grzesiuka, 
Orkiestry z Chmielnej i przedwojenne szlagiery. 
Gra na ulicy to był jego żywioł. Był jednym z tych, 
którzy umieli w ten sposób zarobić. - Na ulicy są 

pieniądze, tylko trzeba je umieć podnieść - mówił.

Grunt to rodzinka…

Tak Bogdana Putkę wspomina jego chrześnica, 
pani Małgorzata Putka:

„Nazywał mnie kruszynką i nawet w moim doro-
słym życiu często tak się właśnie do mnie zwra-
cał. Przypominał mi o tym, że nie ważne ile będę 
miała lat - dla niego zawsze pozostanę kruszyn-
ką. W mej głowie otwiera się szuflada dziecięcych 
wspomnień. Akrobatyczne wariacje energicznej 
dziewczynki, które najlepiej wychodziły z wujkiem. 
Chwytał mnie za dłonie, a ja wspinałam się noga-
mi po nim, odpychałam i robiłam coś w rodza-
ju salta i tak kilka razy pod rząd. Mama zawsze 
patrzyła na to z przerażeniem, ale wujek nigdy 
mnie nie upuścił. Nasza radość była bezcenna. 
Kiedy po wielu latach, już w dorosłym życiu spa-
cerowałam z moim narzeczonym ulicą Chmielną, 
spotkaliśmy go grającego z orkiestrą. Jego kolega, 
Tadeusz Orman, ze specjalną dedykacją zaśpie-
wał dla mnie „O sole mio”, a wujek mu akompa-
niował. Nikt nigdy nie grał i nie śpiewał specjalnie 
dla mnie w takich okolicznościach. Co to było za 
wykonanie! Ten występ zatrzymał wtedy wielu 
przechodniów, którzy przystając zaczęli z wielką 
uwagą przysłuchiwać się i przyglądać temu spek-
taklowi emocji. To piękny, żywy obraz w moim ser-
cu, który pozostanie we mnie na zawsze.”

Apaszem Stasiek był w krąg znały go ulice…

Z perspektywy czasu myślę sobie jednak, że 
najgorsze jest to, że większość przechodniów ze 

względu na swoją małą muzyczną wrażliwość i brak 
wiedzy widziało w Bogdanie drobnego pijaczka, 
syna ulicy albo po prostu żebraka, nie wiedząc i, 
co najgorsze, nie zauważając, jakimi umiejętno-
ściami muzycznymi i techniką wykazuje się grając 
proste piosenki, jak je harmonizuje. Gdyby ci lu-
dzie słyszeli jak gra na fortepianie Gerschwina lub 
jazzowe standardy, gdyby słyszeli z jaką lekkością 
improwizuje na saksofonie, jak odnajduje się w or-
kiestrze wojskowej grając na waltorni, kiedy mu-
siał śledzić każdy gest dyrygenta, szczególnie na 
wielogodzinnych próbach. Gdyby wiedzieli z jaką 

łatwością przychodzi mu podegranie każdemu 
nieznanej mu kompletnie melodii zaśpiewanej 
przez weselnego gościa - często przychodziliby 
na Chmielną jak ja i z wielkim uznaniem słuchali 
pięknej gry jednego z ostatnich prawdziwych kle-
zmerów naszych czasów. 

Wiedział jak i co komu zagrać. Znał gusta 
wielu osób, bo przyszło mu grywać dla różnej 
publiczności. Wiedział, że Japończycy najlepiej 
bawią się przy „Szła dzieweczka do laseczka” i nie 
trzeba im grać żadnego tam „Czardasza Montie-
go” czy Chopina, a Niemcy uwielbiają marsze i fox-
-polki. Wiedział, że dla Ukraińców kazaczok, dla 
Rosjan „Kalinka”. Potrafił grać utwory praktycznie 
w każdej tonacji, miał niezwykle rozwiniętą wiedzę 
o budowie akordów oraz wrażliwość muzyczną, 
dlatego znakomicie akompaniował. Nie był w ze-
spole solistą, nie przebijał się; tworzył akordowy 
podkład muzyczny doskonały dla śpiewaka czy in-
strumentalisty grającego partie solowe. Kto z nim 
nie grał… i szef  Warszawskiej Kapeli z Chmielnej 
Zdzisława Patera - kontrabasista Zdzisław Pater, 
wirtuoz skrzypiec i multiinstrumentalista Tadeusz 
Fabisiak, trębacz i śpiewak Tadeusz Orman, z któ-
rym występował praktycznie do końca swojego 
życia, klarnecista i saksofonista Orkiestry Koncer-
towej Wojska Polskiego p. d. Arnolda Rezlera cho-
rąży Apoloniusz Piątkowski czy chociażby gitarzy-
ści bracia Jastrzębscy (jeden z nich, Sebastian, to 
lider nowopowstałego i świetnie prosperującego 
zespołu Ferajna Jastrzębskiego). Nazwiska jego 
kolegów możnaby było wymieniać w nieskoń-
czoność. Dodam tylko, że muzyk znany był także 

w środowisku muzyków żyrardowskich; już od 
młodych lat grywał razem z kolegami na wielu we-
selach w Żyrardowie i okolicach.

Finał gry - ta chwila musiała przyjść…

Nikt tak jak on nie potrafił zharmonizować jego 
ulubionego tanga „Jelaousy” (kompozytor Jacob 
Gade). Ten utwór to był w jego wykonaniu prawdzi-
wy majstersztyk. Mimo wszystko jednak bardziej 
chyba od umiejętności muzycznych podziwiałem 
go za jego wytrwałość. Grał na tej Chmielnej do-
słownie walcząc o przetrwanie! Dzień w dzień, 
świątek-piątek, deszcz - nie deszcz. Pod koniec 
życia po prostu musiał - pieniądze, które wrzucali 
mu warszawianie stały się jedynym źródłem utrzy-
mania. - Deszcz? Chowam się w bramę, ale gram! 
- mówił. 

Jego zespół, czyli Salonową Orkiestrę z Chmielnej 
stanowili: on - akordeon, Tadeusz Orman - śpiew 
oraz gościnnie Sylwester Kozera - banjo i Tadeusz 
Fabisiak - banjo. Każdemu ulicznemu występowi 
towarzyszyła obecność tak zwanego „trynglarza”, 
który chodził przed grającym zespołem i zbie-
rał od ludzi pieniądze. W Salonowej Orkiestrze 
z Chmielnej był nim Józef Reterski. Orkiestra grała 
i śpiewała pięknie stare szlagiery filmowe, popu-
larne tanga i walce, muzykę zagraniczną, a nawet 
wyjątki z oper, operetek czy pieśni neapolitańskie. 
Szczególny repertuar zespołu stanowiły pieśni pa-
triotyczne budzące narodowe uczucia. 

Harmonia na trzy czwarte z cicha rżnie…

Rzecz w tym, że jego harmonia już w ogóle nie 
rżnie. Za to obtatuowana młodzież puszcza 
jazgotliwe wyjce i walące w głowę brzmienia 
kotłów z wielu różnych lokali gastronomicznych 
o egzetycznych nazwach. Jego śmierć zdała się 
nikogo nie obejść. Nie widzę ja tam na Chmielnej 
następców i muzyków kontynuujących tradycję 
ulicznego muzykowania. Bogdan odszedł tak ci-
cho, jak cicho przyszedł na ten świat i na nim żył. 
Zmarł 2 października 2017 roku przeżywszy 69 
lat. Spoczywa na cmentarzu miejscowym w Żyrar-
dowie.

Pomimo to, że wiadomość o jego odejściu nie 
rozniosła się echem, jestem zdania, że ulica 
Chmielna, której był nieodłączną częścią i wiernym 
towarzyszem, pamięta. Pamiętają go mury kamie-
nic, które wydają się dzisiaj być tą jego muzyką 
nasiąknięte. Proszę zatem się nie dziwić temu, 
że gdy dziś spaceruję ulicą Chmielną, to poprzez 
wszystkie odgłosy miasta słyszę, jak przebijają się 
przywołane wspomnieniem dźwięki melodii „Har-
monia z cicha na trzy czwarte rżnie”, płynące jak 
gdyby z tych murów, z okien, z bruku, grane przez 
wspaniałego muzyka i mojego starszego kolegę - 
Bogdana Putkę. 

Autor: Maciej Klociński
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WALENTYNKI W CENTRUM KULTURY
Muzyka współczesna, retro, ale pełna miłości. Walentynki w Centrum 
Kultury upłynęły na romantyczną nutę w obecności kwiaciarki rozda-
jącej przybyłym kobietom róże. Było muzycznie, romantycznie i ele-
gancko.
Nie od dziś wiadomo, że pracownicy Centrum Kultury w Żyrardowie mają wiele 
talentów. Rozwijająca się i zmieniająca się kadra przychodzi z nowymi ciekawy-
mi umiejętnościami, które wzbogacają ofertę CK. O nowych talentach mogliby-
śmy przekonać się podczas koncertu walentynkowego, który odbył się w foyer 
między seansami filmowymi. 
14 lutego Centrum Kultury zamigotało setkami czerwonych serc. Znów rozło-
żono czerwony dywan, który miał podkreślić wyjątkowość tego wieczoru. Zako-
chani, którzy gościli w kinie „Len” mieli również możliwość uczestniczyć w przy-
gotowanym programie muzycznym. Znając zamiłowanie pracowników CK do 
muzyki retro, kabaretowej, ale również współczesnej, można powiedzieć, że 
gusta wszystkich zebranych zostały muzycznie zaspokojone, o co zadbali: Do-
minika Dawidowicz, Monika Rosińska, Ula Chocyk, Maciej Klociński i Daniel Ol-
borski. Akompaniował Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie, Robert Siniar-
ski i Maciej Klociński. 
Spotkania z pracownikami CK w tej niecodziennej formie są ciekawą odskocz-
nią i fantastycznym urozmaiceniem miejskich wydarzeń. Należy docenić zaan-
gażowanie pracowników, którzy pełni pasji i humoru podchodzą do tworzenia 
nowych scenariuszy. Również z okazji Walentynek, na profilu Centrum Kultury 
na Facebooku pojawił się filmik będący kontynuacja serii Od Coolis.
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ZNAMY NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW ROKU
19 lutego w Resursie odbyła się uroczysta 
Gala Mistrzów Sportu Plebiscytu na Spor-
towca i Trenera roku 2022. Najlepszym spor-
towcem roku została Iga Gejcyg- koszykar-
ka UKS 3 Żyrardów, a Najlepszym trenerem 
roku - Szymon Samorajczyk, trener w Acade-
mia Gorila Żyrardów.
To kolejny rok walki z pandemią, kiedy niemożli-
wym był do zorganizowania Bal Sportowca w Ży-
rardowie. Nie oznacza to jednak, że w tym roku 
Miasto zapomniało o najlepszych sportowcach. 
19 lutego w Resursie odbyła uroczysta Gala Mi-
strzów Sportu Plebiscytu na Sportowca i Trenera 
roku 2022, która prowadziły Joanna Dziakiewicz 
i Dominika Dawidowicz.
Statuetki i nagrody zawodnikom i trenerom wrę-
czył Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent 
Miasta Żyrardowa, Urszula Ciężka Wójt Gminy 
Radziejowice, Adam Lemiesz Zastępca Prezyden-
ta Żyrardowa i Ryszard Adamiaki Prezesem Spółki 
Aqua Żyrardów.
Nie zabrakło również oprawy artystycznej, o którą 
zadbali: OLENA, Izabela Bilińska, Jotefer & Arczer.
- To bardzo podniosła i ważna chwila. Wydaje mi 
się, że nie tylko dla mnie, ale również dla wszyst-
kich mieszkańców Żyrardowa, którzy tym spor-
tem się interesują, a wiem z różnych źródeł, że 
w naszym mieście jest wiele takich osób. Cieszę 
się, że miałem okazję uhonorować najwybitniej-
szych sportowców naszego miasta – zawodników, 
trenerów i organizatorów najlepszego wydarze-
nia sportowego w naszym mieście – mówił Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. 
Najlepszym sportowcem roku okazała się Iga 
Gejcyg, która od 8 lat gra w koszykówkę. – Sport 
to bardzo ciężka praca, również praca zespoło-
wa. Miniony rok był dla mnie szczególnie trudny, 
ponieważ miałam kontuzję i wiele moich planów 

się posypało. Natomiast ta nagroda z pewnością 
jest dla mnie ogromnym motywatorem do dal-
szych działań – mówiła Iga Gejcyg. – Sport to moja 
ogromna pasja. Mam nadzieję, że uda mi się to 
rozwijać zawodowo. Na pewno bardzo bym tego 
chciała, ale czy to się uda, czas pokaże – dodaje 
zawodniczka.
Ostateczna klasyfikacja prezentowała się nastę-
pująco:
Najlepszy Sportowiec Roku 2022:
I Iga Gejcyg/ UKS Trójka Żyrardów
II Piotr Drozdowski /Akademia Gorila Żyrardów
III Martyna Koczkodaj/ Klub Sportowy Żyrardów
IV Amelia Kubiak/ ŻKS Thien Long
V Adrian Dudziński/Motor Lublin
VI Piotr Fijałkowski/ Akademia Gorila Żyrardów
VII Piotr Kakietek/ PZW Żyrardów
VIII Olivier Tartanus/ KS Rocky Żyrardów
IX Julia Lubarska/ KS Rocky Żyrardów
X Mateusz Nowak/ Stowarzyszenie Tenisowe 
Matchpoint 
Najlepszy Trener Roku 2022:
I Szymon Samorajczyk/ Akademia Gorila Żyrar-
dów
II Dominika Sztąberska/ UKS Trójka Żyrardów
III Robert Kosiorek/ Klub Sportowy Żyrardów
IV Marek Kowalczyk/ KS Rocky Żyrardów
V Marcin Jakóbiak / Akademia Piłkarska Żyrardo-
wianka Żyrardów
Tytuł Sportowego Wydarzenia Roku 2021 
przypadł Gali Babilon MMA i Garmin Iron Triathlon.
Poza konkursem przyznano wyróżnienia żyrar-
dowskim badmintonistom za całokształt osią-
gnięć oraz godne reprezentowanie Miasta na 
arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
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STRAŻ MIEJSKA

Wjechał pod prąd na S-8
51-letni kierowca ciężarówki wjechał na S-8 pod prąd. W swoim organi-
zmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany dzięki reakcji 
innych uczestników ruchu drogowego.
14 lutego około godziny 14.00 na trasie szybkiego ruchu S8 kierowca tira jechał 
pod prąd. Według wstępnych ustaleń kierujący dafem 51 – letni mężczyzna wy-
jeżdżając z parkingu w miejscowości Żabia Wola włączył się do ruchu myląc kie-
runki jazdy. Kierowca chciał kontynuować dalszą podróż w kierunku Warszawy, 
a znalazł się na pasie ruchu przeznaczonym do jazdy w kierunku Poznania jadąc 
pod „prąd”. W wyniku takiej jazdy doprowadził do kolizji z samochodem osobo-
wym oraz zmuszał innych kierowców do zmiany toru jazdy. W ten sposób męż-
czyzna dojechał do stacji paliw w Adamowicach, gdzie nawrócił i kontynuował 
jazdę w kierunku Warszawy. Dzięki reakcji innych uczestników ruchu 51-letni 
kierowca zjechał na parking w miejscowości Wymysłów i tam świadkowie nieod-
powiedzialnej jazdy uniemożliwili dalszą podróż mężczyzny i wezwali patrol po-
licji. Funkcjonariusze przebadali kierowcę na zawartość alkoholu w organizmie. 
Badanie wykazało, że ma on blisko 2,5 promila. Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do policyjnej celi.
Policjanci pod nadzorem prokuratury w Żyrardowie 51-latkowi postawili zarzut 
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz sprowadzenie katastrofy w ru-
chu lądowym za co grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

15 lutego strażnicy miejscy realizu-
jąc swoje zadania na terenie miasta 
zauważyli, że na ul. Romana Dmow-
skiego utworzyła się głęboka zapa-
dlina w nawierzchni jezdni, do której 
wpadło kilka elementów kostki bru-
kowej. Funkcjonariusze oznakowali 
teren, w celu zabezpieczenia miej-
sca zagrożonego, następnie prze-
kazali informację do Wydziału Dróg 
i Transportu Miejskiego UM o podję-
cie w trybie pilnym, dalszych działań 
naprawczych (foto nr 6,6A.)

16 lutego do dyżurnego SM wpły-
nęło zgłoszenie od mieszkańca, 
dotyczące leżącej osoby w rejonie 
budynku mieszkalnego przy ul. Bo-
lesława Limanowskiego. Wysłany na 
miejsce patrol ujawnił mężczyznę, 

który znajdując się w stanie upoje-
nia alkoholowego dopuścił się nie-
obyczajnego wybryku. Wiesław F., 
został dowieziony do PDOZ, w celu 
wytrzeźwienia. Mężczyzna poniesie 
konsekwencje za swoje nieodpowie-
dzialne zachowanie w postaci grzyw-
ny w postepowaniu mandatowym 
lub skierowaniem wniosku o ukara-
nie do Sądu. (foto nr 8).

17 lutego wpłynęło zgłoszenie od 
mieszkańca miasta dotyczące do-
brostanu psa przebywającego na te-
renie nieruchomości przy ul. Zwycię-
stwa. Z przekazu osoby zgłaszającej, 
dało się wywnioskować, że pies znaj-
duje się w złej kondycji i tym samym 
wymaga natychmiastowej pomocy. 
W związku z powyższym wysłano 
na miejsce patrol, który potwierdził 
zgłoszenie. Na miejscu okazało się 
też, że posesja, na którą jest swo-
bodny dostęp jest niezamieszkała, 
a pies leżał w budzie i nie reagował 
na to co się wokół niego dzieje. We-
zwano na miejsce lekarza z Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii oraz 
inne służby. Decyzją służb weteryna-
ryjnych, czworonoga zabrano i prze-
wieziono do pogotowia dla zwierząt, 
gdzie zostaną przeprowadzone ba-
dania i zapewniona należyta opieka. 
Dziękujemy na obywatelską postawę 
osoby zgłaszającej, dzięki której pies 
ma szansę na wyzdrowienie, a póź-
niej na adopcję. W tej sprawie będą 
prowadzone dalsze czynności wyja-
śniające okoliczności zdarzenia (foto 
nr 11).

17 lutego mieszkańcy dokonali zgło-
szenia o spadającej papie z dachu 
budynku przy ul. Karola Ditticha. 

Wysłany na miejsce zdarzenia patrol 
potwierdził zgłoszenie. W związku 
z zaistniałą sytuacją, zobligowano 
właściciela nieruchomości do nie-
zwłocznego podjęcia działań, zmie-
rzających do usunięcia zagrożenia 
oraz powiadomiono Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowlanego. 
(foto nr 15,15A).

19 lutego operator monitoringu 
zauważył odrywające się elemen-
ty blachy z ogrodzenia budynku 
przy ul. 1 Maja. Wysłany na miejsce 
zdarzenia patrol pozbierał leżące 
elementy na chodniku a następnie 
przeniósł je na teren działki ww. bu-
dynku. Z uwagi na brak możliwości 
zabezpieczenia całego ogrodzenia, 
strażnicy wygrodzili teren taśmą 
ostrzegawczą, aby wyłączyć miejsce 
zagrożone przed dostępem osób 
postronnych. Jednocześnie powia-
domiono właściciela nieruchomo-
ści, zagrożeniu i zobligowano go 
do niezwłocznego podjęcia dzia-
łań, zmierzających do usunięcia 
zagrożenia. Funkcjonariusze SM., 
zabezpieczali stacjonarnie teren, 
do czasu przyjazdu właściciela nie-
ruchomości.  . Doszło też przewró-

cenia się murowanej ściany oraz 
przechylenia drzewa na przewody 
napowietrznej linii energetycznej. 
Wszystkie zdarzenia były przekazy-
wane na bieżąco bezpośrednio do 
właścicieli nieruchomości bądź do 
zarządców terenów (foto nr 20, 18, 
18A, 18B, 18C, 18D).
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 Rozwiązanie:Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy vouchery na 5 wejść do strefy VACU w Body Park Żyrardów.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Pionowo
2. duża, okrągła kluska
3. zdrobnienie od imienia 

Joanna
4. stolica Ukrainy 
5. gzyms

6. dorastająca dziewczyna
8. stwierdzenie, że ktoś zro-

bił coś złego
9. Antoni - twórca programu 

„Z kamerą wśród zwie-
rząt”

10. kierujący się w swoim 
postępowaniu dobrem 
innych

12. ... Sworowska - polska 
modelka 

13. wyrastają u małego 
dziecka

14. kraina, gdzie panuje 
spokój i ład

15. drapieżny ptak żywiący 
się padliną

17. olbrzymi wojownik zabity 
przez Dawida

19. fauna i ....
20. nieduży ptak o szarobru-

natnym upierzeniu
21. kluski cienko rozwałko-

wane w kształcie kwa-
dracika

23. pojawia się rano na 
trawie

25. pracownik zajmujący się 
roznoszeniem korespon-
dencji

27. mit. rzym. bóg miłości
28. coś bezwartościowego
29. napisał „Ferdydurke”
32. miękka tkanka wokół 

zębów
33. ptak o grubym dziobie 

w czerwone i niebieskie 
pasy

34. luksusowy, hiszpański 
dom mody

35. ptak łowny 
37. uczucie odprężenia po 

silnym napięciu
38. pierwiastek chemiczny, 

ciężki, srebrzystoszary 
metal

39. imię biblijne
46. arkusz z wydrukowanym 

nagłówkiem instytucji 

47. wkład do ołówka
48. dawniej wodociąg wraz 

z konstrukcją nośną
51. przyprawa korzenna
55. ze Spychowa
56. jednostka monetarna 

Chin
57. coś pozbawionego logiki
59. dolina, wąwóz
62. słowiańska bogini
63. ptak, otaczany kultem 

w starożytnym Egipcie
64. rysunek na skórze
65. ... Jędrzejczak - polska 

pływaczka
66. najważniejsza bogini 

starożytnego Egiptu
68. zewnętrzny wygląd 

przedmiotu
69. słony ser
71. lina do holowania stat-

ków
72. ogrodzone, koliste miej-

sce w cyrku
73. wgłębienie w elewacji 

budynku 

Poziomo
1. zespół muzyczny
7. „... Wyspa czaszki” 

11. przychodnia, w której 
leczą się osoby ubezpie-
czone

15. mieszkańcy Kalisza
16. niewielkie pomieszcze-

nie w samolocie
18. rzeka w Polsce
20. rodzaj gimnastyki ciała 

i umysłu
22. mit. gr. bogini lasów 

i łowców
24. kierunek w sztuce po-

legający na wyrażaniu 
doznań twórcy

26. bohater „Krzyżaków”
29. cienka, półprzezroczysta 

tkanina
30. umożliwia porozumienie 

między ludźmi 
31. mit. gr. bóg słońca
34. spadek kursu papierów 

wartościowych
36. robiony do zdjęcia
40. ryś stepowy
41. Północny lub Południo-

wy
42. narzędzie do spulchnia-

nia gleby
43. Ford - były prezydent 

USA

44. żołnierz lekkiej kawalerii 
w Polsce

45. Andrzej - polski woka-
lista

46. mięso z barana
49. Gajusz Juliusz ... 
50. miejsce, gdzie przebie-

gają tory
52. biały lub czerwony 
53. ostre zapalenie gardła
54. Andrzej ... - polski reży-

ser filmowy
58. sumie pieniężna złożona 

jako gwarancja 
60. dziecko lubiące płatać 

figle
61. osłona na lampę
63. dział drukarni zajmujący 

się oprawianiem książek
67. wielbiciel, zalotnik
70. film będący częścią cyklu 
74. wysuwana część mebla
75. droga górska z wieloma 

zakrętami
76. jedna sztuka z grupy jed-

norodnych przedmiotów
77. aromatyczna przyprawa
78. stopień wyższy od puł-

kownika

INNOWACYJNE STUDIO  
MODELOWANIA SYLWETKI

ZAPRASZAMY
 NA BEZPŁATNE 
KONSULTACJE

UL. MAŁY RYNEK 6 
PIĘTRO 1 ŻYRARDÓW
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DRUGI ŻYRANDOL I DWA RAZY WIĘCEJ 

UCZESTNIKÓW! 

MOJE HOBBY, MOJA PASJA 

Światło Kółka Literackiego ŻY-
RANDOL przyciąga kolejne 
„mole książkowe”! 17 lutego 
w Resursie pojawiło się dwu-
krotnie więcej osób, niż na 
pierwszym spotkaniu. Dys-
kutowano o książce „Pusty 
przelot” Daniela Odiji. Nie-
spodzianką dla zgromadzo-
nych w Resursie była roz-
mowa telefoniczna Klaudii 
Appel z autorem, który od-
powiedział na pytania żyrar-
dowskich Czytelników. 
W dobie spadku zainteresowa-
nia czytelnictwem, dla niektó-
rych z pewnością zaskoczeniem 
był pełny krąg podczas drugiego 
spotkania ŻYRANDOLA, a wręcz 
konieczność dostawiania krze-
seł! Do tej pory nikt nie widział 
zapotrzebowania na spotkania 
wielbicieli literatury, dziś widać, 
że mole książkowe mają potrze-
bę zawiązać mikroprzestrzeni 
na wymianę doświadczeń książ-
kowych, inspiracji i przemy-
śleń. -  Niezmiernie się cieszę, 
że literacki Żyrandol się rozra-
sta! Rosnąca frekwencja tylko 
utwierdza mnie w przekonaniu, 
że pomysł był trafiony, bo żyrar-
dowianie naprawdę potrzebują 
przestrzeni do rozmów o lite-

raturze – mówi Klaudia Appel, 
inicjatorka Kółka Literackiego 
ŻYRANDOL”. - Wystarczyło „od-
palić” inicjatywę, a miłośnicy 
książek zaczęli sami się zgłaszać. 
Wspaniale, że kameralne „kół-
ko” zatacza coraz szersze kręgi, 
a wieści o ŻYRANDOLU rozcho-
dzą się z prędkością światła – 
dodaje propagatorka czytelnic-
twa. 
Żyrandol stał się miejscem, 
które nie tylko pozwala na 
rozmowy o książkach, ale 
przez pryzmat wymiany opi-
nii o literaturze, porusza-
ne są tematy, które ciągle 
w wielu kręgach postrze-
gane są jako tematy tabu. 
W przypadku drugiego spo-
tkania ŻYRANDOLA takim 
tematem były choroby psy-
chiczne. - Poruszamy trudne 
tematy, to prawda. Tym razem 
rozmawialiśmy o szaleństwie 
i ptakach w „Pustym przelo-
cie” Daniela Odiji (Wydawnic-
two Czarne). Wspaniała książka 
o tym, jak choroba psychiczna 
(w tym przypadku schizofrenia) 
w rodzinie wpływa na wszyst-
kich jej członków. Przypomina 
to nieco szeregowo ułożone 
lampki choinkowe. Żeby świeci-

ły, prąd musi przepłynąć przez 
wszystkie żarówki. Wystarczy, 
że jedna jest przepalona, a na-
stępuje awaria całego łańcucha. 
Daniel Odija w piękny sposób 
opisał „obłęd” wszystkich 
bohaterów, który w połącze-
niu z motywem ptaków robi 
na nas piorunujące wrażenie 
– opowiada Klaudia Appel. 
Niespodzianką dla zebranych 
była rozmowa telefoniczna z au-
torem. - Pytań było wiele, stąd 
też pomysł na telefoniczne po-
łączenie z autorem, który odpo-
wiedział na nurtujące nas wątki. 
Udało mi się zaskoczyć zgroma-
dzonych, taki miałam zamiar – 
komentuje Appel. 
Kolejne spotkanie Kółka Literac-
kiego „ŻYRANDOL” odbędzie się 
17 marca tradycyjnie pod ży-
randolem w sali balowej Resur-
sy. Tym razem dyskusja będzie 
o ciele i wszelkich głodach. Wy-
dawnictwo Cyranka w ubiegłym 
roku wypuściło książkę: „Głód. 
Pamiętnik (mojego) ciała” Roxa-
ne Gay. 
Zachęcamy do zapisów na ad-
res: claudia.appel@o2.pl. Spo-
tkanie odbędzie się 17 marca 
o godz. 18:00 w Resursa. Zapra-
szam! 

16 lutego w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Żyrardowie uzdolniona 
młodzież z powiatu żyrardowskie-
go spotkała się podczas oficjalne-
go wręczenie nagród w konkur-
sie fotograficznym „Moje hobby, 
moja pasja”.

Ocenie podlegało 112 prac zgłoszo-
nych z 10 placówek z terenu powiatu 
żyrardowskiego. Po przeglądzie na-
desłanych fotografii jury postanowiło 
przyznać:

Grupa wiekowa kat. I (klasy I – III)

I Miejsce: Olga Zajdel, l.9, SP Nr1 w Ży-
rardowie, n. Anna Karbowiak

II Miejsce: Franciszek Matyjek, l.7, Z. Szk. 
Przed. w Bartnikach, n. Ewelina Wagner

III Miejsce: Natalia Baran, l.7, SP Nr1 
w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska

Wyróżnienia: Hanna Więcek, l.9. SP Nr7 
w Żyrardowie, n. Dorota Świderek On-
girska; Jan Matyjek, l.9, Z. Szk. Przed. n. 
w Bartnikach, Ewa Zawalidroga

Grupa wiekowa kat. II (klasy IV – 
VIII)

I Miejsce: Natalia Kajrukszto, l.14, SP Nr 
1 w Żyrardowie, n. Jadwiga Bartoszew-
ska

II Miejsce: Magdalena Lechniak, l.10 SP 

Nr 6 w Żyrardowie, n. Jolanta Jankow-
ska; Seweryn Rokicki, l.10, SP Nr 4 w Ży-
rardowie, n. Aleksandra Nietrzebka

III Miejsce: Adrian Zalewski, l.14, Z. Szk. 
Przed. w Bartnikach, n. Ewa Andres; 
Maja Cymerska, l.11 SP Nr 6 w Żyrar-
dowie, n. Jolanta Jankowska

Wyróżnienia: Ewa Pęśko, l.14, SP Nr 1 
w Żyrardowie, n. Jadwiga Bartoszew-
ska; Natalia Kądziela, l.11, SP Nr4 w Ży-
rardowie, n. Aleksandra Nietrzebka; Iga 
Chyziak, l.10, SP Nr 3 w Żyrardowie, n. 
Anna Dubielecka; Maja Milczarek, l.13. 
Szkoła Podstawowa w Guzowie

Grupa wiekowa kat. III (szkoły po-
nadpodstawowe)

I Miejsce: Oliwia Strzelecka, l.17 ZS Nr 
3 w Wiskitkach, n. Renata Okońska; Ur-

szula Karmusik, l.16, ZS Nr 1 w Żyrardo-
wie, n. Zbigniew Kołaczek

II Miejsce: Piotr Bukowski, l.18, ZS Nr 
1 w Żyrardowie, n. Katarzyna Szeliga; 
Maja Szymańska, l.16, ZS Nr 1 w Żyrar-
dowie, n. Zbigniew Kołaczek

III Miejsce: Emilia Pęśko, l.15, ZS Nr 3 
w Wiskitkach, n. Renata Okońska; Do-
minik Luterek, l.15, ZS Nr 1w Żyrardo-
wie, n. Katarzyna Szeliga

Wyróżnienia: Julia Kaczmarska, l.17, ZS 
Nr 3 w Wiskitkach, n. Małgorzata Nie-
trzebka; Małgorzata Wilska, l.18, ZS Nr 
1 w Żyrardowie, n. Zbigniew Kołaczek

Nagrody zostały ufundowane przez: 
Starostę Powiatu Żyrardowskiego, Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa, Zakład Fo-
tograficzny „Fotograf” w Żyrardowie.
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NA PEŁNYM MORZU
Centrum Kultury w Żyrardowie i Teatr Szafa na Rozdrożu zaprasza-
ją 27 lutego o godz. 19:00 na spektakl „NA PEŁNYM MORZU” w reż. 
Kuba Wacławek. Emocji nie zabraknie, zwłaszcza, że scenariusz po-
wstał na podstawie tekstów Sławomira Mrożka (jednoaktówka Na 
pełnym morzu i fragmenty „Listu w butelce) oraz „Potęga smaku” 
Zbigniewa Herberta.

Z jakiegoś powodu trzy elegancko ubrane osoby znalazły się na dryfującej 
tratwie. Rozbitkowie są zmęczeni, spragnieni – i głodni. Lądu nigdzie nie wi-
dać, prowiant dawno się skończył. Jest tylko jedno wyjście z sytuacji: któryś 
z ocalałych musi zostać zjedzony, aby pozostali mogli przeżyć. Ale który? 
Przecież nie wypada tak po prostu kogoś zabić i zjeść. 

Przedstawienie dla widzów od 15 roku życia. Czas trwania spektaklu: 1 go-
dzina.

Dramaturgia i reżyseria:

Kuba Wacławek

Obsada: Angelika Mińkowska, Szymon Turkowski, Wiktor Józefowicz, Stani-
sław Łankowski, Olga Głowińska

Muzyka: Krzysztof Franciszek Sadecki

Scenografia i oświetlenie: Kuba Wacławek

Występy głosowe: Anna Szymaniak, Julia Jakubaszek, Julia Ciężka, Kuba Wa-
cławek

Montaż bloku reklamowego: Szymon Turkowski

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

Autorką plakatu jest Iga Głowińska

Miejsce wydarzenia: TYŁ SCENY w Centrum Kultury w Żyrardowie

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Bezpłatne wejściówki do odebrania w Cen-
trum Kultury w Żyrardowie.

Informacja prasowa CK w Żyrardowie

Sprzedam działkę budowlaną 

7500m2

okolice Radziwiłłowa Mazowieckiego 

tel. 697 551 744

o g ł o s z e n i a

r e k l a m a

Firma produkcyjna Pelikan poszuku-
je pracownika do obsługi maszyny. 

Umowa o prace. Cały etat lub pół etatu.

tel. 604 104 564
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Karolina Kuran 
Pod jednym niebem (cz. III - ostatnia)

– Tak, tak, panie Naumann – kiwał głową 
wąsaty młodzieniec, machinalnie kartkując trzy-
many w dłoni tomik Tetmajera – bez nazwiska nic 
się nie da osiągnąć.

Księgarz dotknął palcem wskazującym 
czubka nosa, uśmiechnął się znacząco.

– Bez polskiego nazwiska, szanowny panie 
Laskowski, bez polskiego! Sam pan teraz widzisz, 
czego Żydzi doświadczają świątek-piątek: Polska 
to chrześcijański kraj…

– Katolicki – mruknął pod wąsem młody 
człowiek, zezując spod ronda kapelusza na błysz-
czące nowością blaszane zwieńczenia wież ko-
ścielnych. – Wciąż bardziej i bardziej, panie Nau-
mann. A wcale nie musiałoby tak być…

Mirełe nie zrozumiała, w czym rzecz. 
W roztargnieniu przerzuciła kilka stron książki, 
słuchając nieuważnie.

– Żyjemy przecież w jednym kraju – konty-
nuował z zapałem młody pan Laskowski – Polacy, 
Niemcy, Żydzi, Rosjanie, Czesi, i kto tam jeszcze; 
katolicy, ewangelicy, prawosławni, starozakonni… 
Niech pan powie, panie Naumann: czuje pan, jak 
dziś gorąco? Prawdziwy lipiec we wrześniu!

Księgarz skinął głową, zamruczał coś bez 
przekonania.

– Właśnie, sam pan widzisz! Czujemy to 
samo, tak samo. Wszystkich nas żywi ta ziemia, 
to miasto i ta fabryka. Chodzimy pod jednym nie-
bem. Dla jakiej przyczyny musimy się wciąż dzielić 
i gniewać?

– Pan jesteś idealista, szanowny panie. 
A człowiek potrzebuje hierarchii: musi wiedzieć, 
kto za nim, a kto po nim; kto nad, a kto pod…

– We fabryce, na pewno! Tam trzeba wie-
dzieć, skąd nić idzie i dokąd podąża; kto nosi 
szpulki, a kto podaje wątek. Ale w życiu? Panie Na-
umann! Mamy nowe stulecie, wszystko możemy 
zmienić, wszystko ulepszyć, wystarczy aby chcieć. 
Czy nie byłoby lepiej, gdyby wszyscy…

– Panie Pawle, znów nudzisz dobrym lu-
dziom, ano?

Mirełe drgnęła na dźwięk znajomego gło-

su, stłumiła okrzyk. Obok straganu pojawiła się 
niespodziewanie para młodych ludzi trzymają-
cych się pod rękę; on, wysoki i szczupły, w ciem-
nym ubraniu wyszukanego kroju, skrywał twarz 
w cieniu – ona, przeciwnie, stała w pełnym słońcu, 
podając panu Laskowskiemu dłoń do ucałowania: 
uśmiechnięta i ciepła, z koroną jasnych warkoczy 
splecioną nad czołem obsypanym drobnymi pie-
gami. Jej organdynowa sukienka przypominała 
kolorem niebo nad placem oraz kwiatki lnu, i pa-
sowała do  oczu dziewczyny uśmiechających się 
przyjaźnie do Mirełe.

– Miriam, co tu robisz sama? Gdzie twój 
ojciec?

– W domu – odpowiedziała cicho, rumie-
niąc się pod spojrzeniami dziewczyny, księgarza, 
i pana nazwanego Pawłem. – Dzień dobry, Jano.

– Dobre rano – Jana dotknęła jej ramienia, 
uścisnęła mocno. – Wszystko dobrze?

Mirełe nie odpowiedziała. Patrzyła na to-
warzyszącego Janie mężczyznę, który wreszcie 
odwrócił się w jej stronę. Prawie go nie poznała, 
z włosami wygładzonymi brylantyną i w surducie 
skrojonym do figury: dopiero teraz, gdy spoglądał 
na nią z wyrzutem i złością, rozpoznała własnego 
brata.

– Jakobe…!
Pan Laskowski obejrzał się, ukłonił, roz-

poznawszy, podał Jakubowi rękę – brat Mirełe 
uścisnął ją krótko, zakołysał się na obcasach. Jego 
twarz, tak pochmurna zaledwie kilka godzin wcze-
śniej, wyrażała spokój i opanowanie, nieznacznie 
tylko zmącone widokiem siostry. Czy to tutaj przy-
chodził, gdy mówił, że idzie na wódkę przy Przejeź-
dzie lub „Pod Murzynów”, do klezmera? Nie mogła 
uwierzyć, że z zimną krwią oszukiwał rodziców!

A przecież – podpowiedział cichy, złośli-
wy głosik w sercu dziewczyny – czy miał wybór? 
Co powiedziałby ojciec, gdyby dowiedział się, że 
jego najstarszy (żyjący) syn spaceruje w niedzielę 
po placu i Nowym Świecie ubrany jak asymilant, 
pod ramię z gojką biorącą od nich pranie, Cze-
szką i  ateistką? Czy zareagowałby lepiej niż na 
wieść o tym, że jego jedyna córka pragnie się da-
lej uczyć, skończyć gimnazjum, ba! Może nawet 
wstąpić na uniwersytet?

Nie.
Och, jak bardzo nie!
– Państwo wybaczą – Jakobe puścił ramię 

Jany, i w zamian złapał za kościsty łokieć siostry. – 
Dowiem się, w czym rzecz.

Odeszli głębiej w cień za straganem: Jakub 
był bardzo, bardzo blady, oddychał płytko i zagry-
zał usta. Mirełe, przeciwnie, poczuła nagle niezwy-
kły spokój i pewność, że wszystko się jakoś ułoży 
– nie wiedziała jeszcze jak, ale z pewnością Jakub 
pomoże jej przekonać mame i tate, teraz, gdy ona 
wie o nim… co, właściwie?

– Jakobe – szepnęła, podnosząc na brata 
szeroko otwarte oczy. – Co teraz?

– Przysięgnij – powiedział niskim, zimnym 
głosem, od którego poczuła lęk, jak wcześniej 
w domu. – Przysięgnij, że im nie powiesz, Mirełe. 
Nie możesz powiedzieć!

– Wszystko mogę – wzruszyła ramionami, 
hardo unosząc podbródek i dziwiąc się w duchu 
własnemu tupetowi. – Czy ja co wiem, czy rozu-
miem? Prosta dziewczyna, wszystkiego cztery 
klasy skończone – powiedziała z naciskiem, wpa-
trzona w twarz brata, przerażona własną odwagą, 
bezczelnością, brakiem szacunku. Jakub wypro-
stował się, zmrużył oczy, podkręcił wypomadowa-

ne (gdzie on chowa te maści?!) wąsy.
– Rozumiem. Oboje chcemy być… inni, tak?
Mirełe odwróciła wzrok, spojrzała na tęt-

niący życiem plac. Co on powiedział, ten pan 
Laskowski? Wszyscy żyjemy pod jednym niebem. 
Żydzi, Polacy, Niemcy, Rosjanie, chłopcy i dziew-
częta, różnych wiar i jednego serca.

– Nie, Jakobe. Chcemy być tacy, jak wszy-
scy – w swojej prawdzie.

Brat zaśmiał się, krótko i drwiąco, potargał 
jej włosy nad czołem: kompletnie nieporządnie! – 
Jakaś ty mądra, mała! Szkoda byłoby nie posyłać 
cię dalej do szkoły.

– Nie pamiętam, kiedy ostatnio się śmia-
łeś – odpowiedziała cichutko, grzebiąc czubkiem 
bucika w kurzu pod stopami. Dłoń brata opadła, 
zakreśliła w powietrzu smutny łuk.

– Dawno, Mirełe. Dawno temu.
W milczeniu wrócili do straganu, przy któ-

rym księgarz obsługiwał już kolejnych klientów, 
a Jana i pan Laskowski rozmawiali po czesku, 
przyciszonymi głosami, wyraźnie zainteresowani 
wymianą zdań między rodzeństwem Meierów.

– Odprowadzę cię do domu – zapropono-
wała szybko Jana, zerkając znacząco na Jakuba. – 
Niedobrze, żebyś chodziła tu dzisiaj sama.

– Dziękuję, Jano – Jakub zwrócił się do ja-
snowłosego pana Laskowskiego, wyciągnął zza 
pazuchy kilka złożonych kartek. – Czy możemy?...

– Oczywiście, szanowny panie Meier: 
przejdźmy się, porozmawiajmy. Dobrego dnia, 
panno Jano – i tobie, panienko.

Mirełe zamrugała, zaczerwieniła się, dy-
gnęła szybko, nie wiedząc, jak odpowiedzieć. Jana 
ujęła ją za ramiona, delikatnie pokierowała jej kro-
kami przez plac, z powrotem ku Targowej: w stro-
nę domu.

– Kto to był, Jano? – zapytała, kiedy zanu-
rzyły się ponownie w cienie pomiędzy domkami 
z cegły, a gwar targowiska zastąpiły pokrzykiwa-
nia dzieciaków, szczekanie kundli podwórzowych, 
i narzekania gospodyń podających obiad w kuch-
niach, których szeroko otwarte okna wpuszczały 
do domów niespotykane  jesienne ciepło. – Ten 
pan Paweł?

Dziewczyna uśmiechnęła się lekko, na 
wpół do siebie, sięgnęła po zapomniany kawałek 
wstążki zwisający smętnie z kolczastej gałązki aka-
cji.

– Dobry człowiek – powiedziała wreszcie, 
spoglądając na Mirełe oczyma błękitnymi jak nie-
bo. – Dobry, mądry człowiek.

Koniec 

Tekst powstał w ramach konkursu „MÓJ ŻYRAR-
DÓW. Gdzie te stare dobre czasy!?” organizowa-
nego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Żyrardowie w ramach obchodów roku 
Pawła Hulki-Laskowskiego.

R E K L A M A
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Czas pandemii Covid-19 to trudny 
czas dla dzieci i młodzieży, którzy 
nagle zetknęli się z zupełnie nie-
znaną dla siebie sytuacją. I choć 
najczęściej da się słyszeć głosy 
sprzeciwu do świata, zamiast krzy-
czeć, energię można spożytkować 
na obserwację siebie, swojej ro-
dziny i reakcją w postaci kreatyw-
nych zadań umożliwiających od-
nalezienie się dzieciom i młodzieży 
w nowych realiach życia szkolne-
go. O zagrożeniach dla psychiki 
dzieci i młodzieży i sposobach na 
radzenie sobie z pandemią Co-
vid-19 rozmawiamy z Karoliną 
Król, psychologiem i logopedą z ga-
binetu Szpatułka w Żyrardowie, 
wykładowcą na Uniwersytecie 
Warszawskim. 
Jak dziś zmienia się świadomość 
rodziców w kwestii psychiki dzieci 
i młodzieży?
Myślę, że ta świadomość rośnie. Jest 
coraz więcej badań klinicznych, roz-
mów, nawet tych w mediach społecz-
nościowych. Coraz więcej mówimy 
o objawach psychosomatycznych. 
Znacznie baczniej obserwujemy swoje 
dzieci.
Wspomniała Pani o mediach spo-
łecznościowych. Właściwie rzadko 
słyszy się o tym, że portale społecz-
nościowe przynoszą nam jakiekol-
wiek korzyści. Tu znów w przy-
padku psychiki dzieci i młodzieży 
zwraca się uwagę na ich szkodliwe 
działanie…
Wydaje mi się, że we wszystkim sło-
wem kluczem powinna być „RÓWNO-
WAGA”. Z pewnością media społecz-
nościowe pomagają nam dziś w tym, 
byśmy za bardzo nie byli odcięci od 
świata wirtualnego, od cyberprzestrze-
ni. Z drugiej strony trzeba znaleźć rów-
nowagę, między byciem online i real-
nym życiem. Natomiast na to również 
musimy znaleźć czas. To właśnie to się 
liczy. Najważniejsze, żeby dużo z dzieć-
mi rozmawiać, mówić o bezpieczeń-
stwie w sieci, ale też pokazywać pozy-
tywne aspekty korzystania z Internetu. 
Zwłaszcza teraz, kiedy młodzież uczy 

się zdalnie i ma ograniczony kontakt 
z rówieśnikami, są po prostu zamknię-
ci. Wydaje mi się, że pokazanie, jak 
w mądry sposób korzystać z mediów 
społecznościowych, może być piękne. 
A te kontakty społeczne są nam po-
trzebne.
Warto pamiętać, że to właśnie my do-
rośli powinniśmy być wzorem dla dzie-
ci, również w wirtualnym życiu. Tu nie 
chodzi o to, żeby dzieci jedynie straszyć 
i pokazywać jedynie negatywne aspek-
ty życia w sieci.
Czy zauważalne są zmiany w życiu 
dzieci i młodzieży w związku z pan-
demią? Chyba w ostatnim czasie 
pojawił się w społeczeństwie taki 
kult strachu.
Istotne jest, żeby każdy rodzic obser-
wował swoje dziecko i zauważał ewen-
tualne różnice, które mogą się pojawić. 
Zauważalne są problemy ze snem, 
utrata lub wzmożony apetyt. To, co 
wcześniej cieszyło już nie cieszy. Dziec-
ko nie podejmuje lubianych wcześniej 
aktywności, izoluje. To nas powinno 
niepokoić. 
Chciałabym jednak zwrócić uwagę 
na to, że faktu przebywania dziecka 
w domu w związku z nauką zdalną 
nie musimy postrzegać jedynie jako 
problemu związanego z jego odosob-
nieniem od grupy rówieśniczej, ale 
przekuć to, w coś kreatywnego. Czas 
lockdownu to okres takiej konieczno-
ści w poszukiwaniu rozwiązań w sy-
tuacjach kryzysowych. Warto zwrócić 
uwagę, że to, co początkowo jawi nam 
się właśnie jako problem, dla dzieci 
może stać się elementem kreatywne-
go rozwiązywania wyzwań. Przecież ich 
również dotyczy tęsknota za wspólnym 
wyjściem z rówieśnikami i sami muszą 
znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Dla 
nich to są sytuacje kryzysowe! TO na-
prawdę czas samodzielnego myślenia, 
ale też ogromnej samodzielności. Prze-
cież Ci młodzi ludzie również muszą 
sobie ułożyć jakiś plan dnia. Za to na-
prawdę należy dzieci chwalić. Oni rów-
nież próbują sobie zorganizować swoją 
przestrzeń i czas. Oni też rozwijają swój 
zmysł planowania. 
Najczęściej rodzice narzekają, 
że lockdown, to czas traumy dla 
dzieci i dorosłych. Nie wiem, czy 
ktokolwiek postrzega to jako moż-
liwość rozwijania nowych umiejęt-
ności. To ciekawe spostrzeżenie.
Ale właśnie o to chodzi! Przecież to 
umiejętność tworzenia planu dnia, or-
ganizacji przestrzeni życiowej, w której 
toczy się życie rodzinne, prywatne i to 
szkolne. Z drugiej strony duża odpo-
wiedzialność spoczęła na dzieciach 
pod kątem ich obowiązkowości i zor-
ganizowaniu. Tu możemy podpowia-
dać, jak wykorzystać nowe technolo-
gie, żeby sobie to ułatwić. Aplikacje 
z harmonogramem dnia, plany dnia 
czy kalendarze. Jest mnóstwo cieka-

wych gadżetów i aplikacji, które mogą 
zachęcić nasze dzieci do bycia bardziej 
samodzielnymi, a przy okazji przekuć 
to życie w sieci w coś pożytecznego! Ja 
też słyszę, że wszyscy narzekają. Często 
za bardzo skupiamy się na tych emo-
cjach, głównie negatywnych, na unika-
niu obowiązków. Z drugiej strony doro-
śli często też nie potrafią zwolnić i tego 
samego uczą swoje dzieci. A wystarczy 
odpowiednio zorganizowany plan dnia 
i życie naprawdę staje się łatwiejsze. 
Dziecko, które nauczy się organizować 
swój czas, po pandemii, po nauczaniu 
zdalnym wróci z zupełnie nową umie-
jętnością, która naprawdę jest przy-
datna w życiu codziennym. To też jest 
nauka wytrwałości w dążeniu do celów. 
My naprawdę możemy pomóc naszym 
dzieciom w odnoszeniu sukcesów 
w fajny i kreatywny sposób. 
A czy rodzice nie uczą dzieci unika-
nia problemów i permanentnego 
narzekania na obecną sytuację? 
Bo właściwie narzekają głównie 
rodzice, dorośli... 
Z pewnością warto najpierw zacząć od 
siebie. Czy ja przypadkiem nie korzy-
stam z jakiegoś sposobu radzenia sobie 
ze stresem nadmiernie. Bardzo często 
radzimy sobie ze stresem w sposób 
emocjonalny, unikowy lub właśnie za-
daniowy. Jeżeli ten nacisk jest za duży, 
to my sami musimy nad sobą praco-
wać, żeby nie przenosić negatywnych 
wzorców na dziecko. Choć warto pod-
kreślić, że już sama rozmowa o tym, jak 
ludzie sobie radzą ze stresem jest waż-
na. Czasem warto powiedzieć dziecku, 
że przechodzimy w życiu trudny czas, 
że nie radzimy sobie z daną sytuacją. 
Możemy z dziećmi rozmawiać o swo-
ich obawach i wspólnie szukać roz-
wiązania, bo przecież wspólnie mamy 
przejść przez to jako rodzina. Oczywi-
ście słowa  i forma muszą być dosto-
sowane do wieku dziecka. Ale musimy 
rozmawiać z dziećmi i przede wszyst-
kim musimy dzieci słuchać i być wobec 
nich szczerzy. Jeśli nie będziemy z nimi 
rozmawiać stracimy autorytet rów-
nież w sytuacjach, kiedy jest on nam 
potrzebny. Natomiast dobrze jest po-
kazać, szczególnie nastolatkom, tego 
ludzkiego oblicza rodzica, dzięki temu 
stajemy się bardziej wiarygodni. Co cie-
kawe młodsze dzieci mniej słuchają, ale 
więcej czytają z mowy niewerbalnej. 
Co wyjaskrawiła pandemia w rela-
cji rodzic – dziecko?
Odnoszę wrażenie, że dla wielu rodzi-
ców wyjście do pracy było formą od-
cięcia się od rodzinnych problemów, 
od życia codziennego. I nagle pojawia 
się nowe wyzwanie, jakim jest łączenie 
obowiązków zawodowych z domowy-
mi i rodzicielskimi. To jest trudne, bo 
mając swoje obowiązki w pracy, nie 
można odciąć się od problemów życia 
codziennego, bo jestem w tym domu, 
bo właśnie tu pracuję. Ciężko jest odło-

żyć coś na potem, bo te problemy – 
praca, dom, rodzina, ciągle się gene-
rują, a nierozwiązane narastają. Więc 
dziś dla wielu rodziców łączenie tych 
obowiązków jest trudniejsze, ale też 
wyjaskrawiły się emocje, bo nie mamy 
czasu ich stłumić, a wręcz eskalują. 
To pełnienie dwóch ról na raz jest dla 
wielu rodziców bardzo trudne. Jeżeli 
ktoś nie dojdzie sam ze sobą emocjo-
nalnie i znajdzie tej równowagi, to nie 
przekaże tej właściwej ścieżki dziecku. 
Moim zdaniem pandemia wyjaskrawi-
ła paradoksalnie problemy psychiczne 
rodziców, którzy nie są w stanie dźwi-
gnąć tej sytuacji sami, a przez to mają 
problem z wskazaniem drogi dzieciom. 
Dopiero kiedy my sami dojdziemy do 
źródła naszych problemów i podej-
miemy próbę zmiany, będziemy mogli 
usiłować ukierunkować nasze dzieci. 
Dopóki sami nie jesteśmy ułożeni, nie 
będziemy wiarygodni ani dla dzieci, ani 
dla młodzieży. 
Podsumowując, co powinno zwró-
cić naszą uwagę u dzieci, by nie 
przespać momentu, w którym 
będą potrzebować pomocy?
Przede wszystkim z pewnością objawy 
psychosomatyczne, o których wspomi-
nałam, czyli bezsenność, wahania ape-
tytu, ale też spadek samooceny, po-
gorszenie realizacji założonych celów, 
łatwiejsze odpuszczanie i emocjonalne 
podejście. Zwłaszcza te nagłe zmiany. 
I z takimi objawami coraz częściej przy-
chodzą do mnie rodzice z dziećmi, a to 
są już takie symptomy depresji. 
Policyjne statystyki też nie są za-
chęcające, bo pokazują, że z roku 
na rok coraz więcej osób, rów-
nież w powiecie żyrardowskim, 
podejmuje próbę samobójczą, 
popełnia samobójstwo lub umie-
ra w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach. W 2019 roku stwierdzono 
22 takich przypadków. 2020 rok – 
51, a w 2021 roku takich zdarzeń 
odnotowano aż 64. Jak dzieci mogą 
prosić o pomoc, kiedy same czują, 
że problemy, które mają je przera-
stają?
Wydaje mi się, że umiejętność prosze-
nia o pomoc modelują rodzice. Dzieci 
trzeba nauczyć prosić o pomoc, ale 
jednocześnie nie można mówić o tym, 
że ludzie popełniają samobójstwa, bo 
nie potrafią prosić o pomoc. Na to 
składa się za dużo czynników, choć 
z pewnością bardzo ułatwiłaby zada-
nie psychoedukacja i działania profi-
laktyczne, co niestety w Polsce kuleje. 
Sama suicydologia, czyli nauka o samo-
bójstwach, nie jest odpowiednio dofi-
nansowana nawet pod kątem rozwo-
ju badań i edukowania specjalistów. 
A statystyki są zatrważające i bardzo 
zasmucają. Myślę, że to bardzo duży 
problem, który z pewnością powinien 
zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne 
u dzieci i młodzieży. 

Kreatywna nauka organizacji czasu
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ELF nowym sponsorem Gosi Rdest!

Najlepsi sportowcy ze stypendium

Silver Gym: Ćwiczenia na 
mięśnie brzucha  

z Tomkiem Srebrnikiem

Zaczynamy od dołu brzucha. Dłonie podkładam pod dolną 
część pośladków, żeby odciążyć lędźwia. Podnosimy do kąta 
90 st. i opuszczamy. Robimy maksymalną ilość powtórzeń.

Bazujemy lekko na górnej części brzucha. Dołączymy też 
boczne mięśnie tułowia, a więc będziemy również trenować 
odcinek piersiowy. Będziemy skręcać tułowie na jeden i na 
drugi bok. 

Klasyczna deska. Deska wzmacnia właściwie cały brzuch, 
a przy okazji jest bezpieczna, bo nie będziemy nadwyrę-
żać mięśni karku. Staramy się, by dłonie tworzyły kąt 90 st. 
z ramionami i przedramionami. Łopatki mamy dociągnięte. 
Pośladki spięte, a miednica wypchnięta. (poniżej zamiesz-
czamy zdjęcia prawidłowej i nieprawidłowej deski)

Kolejne ćwiczenie również będzie polegało na skrętach. 
Przy tym ćwiczeniu przyda nam się ciężarek lub butelka 
wody. Klęcząc z wyprostowanymi plecami, robimy skręty 
tułowia. Dzięki temu ćwiczeniu pracują mięśnie skośne, tzw. 
podzębate oraz dolne partie brzucha. 

Grono partnerów i sponsorów najszybszej Po-
lki w wyścigach samochodowych z roku na rok 
powiększa się. Od tego sezonu na aucie, kom-
binezonie i kasku Gosi Rdest pojawi się logo 
marki ELF, jednego z najsłynniejszych produ-
centów olejów silnikowych i przekładniowych 
oraz płynów eksploatacyjnych.
Marki ELF fanom motorsportu przedstawiać nie trze-
ba. Od dekad wspiera ona najlepszych kierowców 
i motocyklistów na świecie startujących chociażby 
w FIA World Endurance Championship czy MotoGP. 
Dodatkowo jest to sponsor tytularny Alpine Elf Eu-
ropa Cup, cyklu, w którym Gosia Rdest ściga się od 
2019 roku. W minionym sezonie udało jej się zająć 
ósme miejsce w klasyfikacji generalnej i stanąć na 
podium podczas rundy na belgijskim Spa-Francor-
champs. Współpraca z Gosią stanowi początek sze-
roko zakrojonych działań komunikacyjnych marki 

reprezentowanej przez TotalEnergies Marketing Pol-
ska. W najbliższym czasie pojawi się kampania pro-
mocyjna z udziałem zawodniczki.
Gosia Rdest, kierowca wyścigowy:
„Nie ma innej marki oleju tak kultowej i jednoznacz-
nie kojarzonej ze sportami motorowymi jak ELF. Tym 
bardziej cieszy podjęcie ze mną takiej współpracy – 
tak jak kiedyś najsłynniejsze samochody 
z czołowych serii, tak i ja w sezonie 2022 z dumą będę 
eksponowała ELF na masce swojego samochodu. To 
kolejny szczęśliwy zbieg okoliczności, poprzez Alpine 
Elf Europa Cup jesteśmy związani z ELF od dwóch lat 
przez serię i wygląda na to, że utorowało nam to dro-
gę do spotkania w padoku. Pełna pozytywnej energii 
wchodzę w tę relację, aby pewnego dnia to właśnie 
mój samochód z logo ELF został zapamiętany przez 
przyszłe pokolenia sportów motorowych”.
Nicolas Leblond, Dyrektor Generalny TotalE-
nergies Marketing Polska:
„ELF to legendarna marka z bogatą historią nazna-
czoną rywalizacją i sukcesami. Chcemy podzielić się 
naszą pasją ze wszystkimi entuzjastami kierownicy 
i fanami sportów motorowych, którzy na co dzień 
mogą korzystać z produktów ELF. Cieszymy się, że 
Gosia Rdest dołączyła do naszego zespołu i życzymy 
jej wszystkiego najlepszego w nadchodzącym sezo-
nie”.

Informacja prasowa: Gosia Rdest – Life is a Race

 23 lutego 2022 roku odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagród i wyróżnień PMŻ za wybitne 
osiągnięcia sportowe w roku 2021. Nagrodzono 
30 sportowców z 4 stowarzyszeń sportowych. 
Tuż po sobotniej Gali Sportowca Roku w środę 23 
lutego nagrodzono najlepszych sportowców młode-
go pokolenia stypendium sportowym. Prezydent Ży-
rardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski nie krył dumy 
z zawodników, jednocześnie podkreślając, że miasto 
ma bardzo mocną reprezentację żeńską w sportach, 
w których stereotypowo najczęściej widzimy męż-
czyzn. 
Na środowej gali w Resursie nagrodzeni zostali:
-brązowe medalistki Mistrzostw Polski Juniorek w ko-

szykówce dziewcząt U17, zawodniczki UKS TRÓJKA 
Żyrardów: Igę Gejcyg, Milenę Jarkiewicz, Aleksandrę 
Kowalczyk, Zuzannę Ludwiczuk, Kaję Flaszczyńską, 
Darię Łapińską, Weronikę Owczarek, Julię Paradow-
ską, Oliwię Stawczyk, Zuzannę Stefankiewicz, Michali-
nę  Walczak, Wiktorię Wikłak, Oliwię Wojtasik, Karolinę 
Ułan, ich trener Dominikę Sztąberską oraz działacza 
sportowego – Roberta Janiszewskiego.
-medalistów mistrzostw Polski w boksie z KS ROCKY 
– Julię Lubarską, Oliviera Tartanusa oraz ich trene-
rów: Marka Kowalczyka i Józefa Polańskiego
- medalistek Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Sale-
zjańskiej w futsalu i Ogólnopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Salezjańskiej w piłce nożnej – Natalię Stanisławow, 
Julię Kołaczek, Nikolę Nalejską, Wiktorię Domżalską, 
Wiktorię Baczyńską, Oliwię Stefankiewicz oraz ich 
trenerów: Daniela Stalkopera i Michała Siemiątkow-
skiego.
- Mistrzynię Polski w boksie na XXVII Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży – Martynę Koczkodaj i jej tre-
nera Roberta Kosiorka ze Sportowego Żyrardowa.
Sportowcy otrzymali listy gratulacyjne i stypendia bę-
dące nagrodą finansową. Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski zapewnił zebranych, że w kolejnych la-
tach również planuje wspierać sportu w Żyrardowie, 
którego sam jest wielkim fanem. 


