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I Rada Seniorów
Przedstawiciele seniorów chcą poprawiać 
komfort życia najstarszych mieszkańców. 
Pierwsza Rada Seniorów w Żyrardowie.
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SolidarniSolidarni  
z Ukrainąz Ukrainą

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca na Placu Jana Pawła II o godzinie 17:00 rozpoczęły się żyrardow-
skie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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Strażacka brać na granicy 

Od września trwa zbiórka na rzecz pomocy strażakom z okolic Lwowa, 
by wzorem polskich jednostek OSP usprawnić działania w Ukrainie  

strona   v

Od 24 lutego w Ukrainie 
panuje wojna. Obywate-
le Ukrainy proszą o azyl 
w Polsce. By pomóc im 
znaleźć pomoc w powiecie 
żyrardowskim, zamiesz-
czamy komunikaty w języ-
ku polskim i ukraińskim.

В этом выпуске вы най-
дете информацию о по-
мощи и льготах для бе-

женцев из Украины.
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ŻYRARDOWIANIE W OBLICZU WOJNY W UKRAINIE

 Tysiące Ukraińców znalazło już 
schronienie w domach na zie-
miach żyrardowskich. Tony da-
rów wyjeżdżają na granicę, setki 
paczek trafia do potrzebujących 
rodzin. Mieszkańcy powiatu żyrar-
dowskiego otworzyli swoje drzwi 
dla rodzin, które w wyniku wojny 
zostały z niczym, choć jak same 
mówią, najważniejsze, że uszły 
z życiem.
24 lutego światem wstrząsnęła infor-
macja o wybuchu wojny w Ukrainie. 
Nikt nie spodziewał się, że w XXI wieku, 
po krwawej historii dwóch wojen świa-
towych, możemy doświadczyć starć 
zbrojnych. W tej sytuacji Polacy nie 
tylko otworzyli granice, ale i serca dla 
uchodźców, głownie kobiet i dzieci, któ-
re uciekały z terenów objętych walką. 
Już 25 lutego w Żyrardowie pojawili się 
pierwsi obywatele Ukrainy, którzy szu-
kali na naszych ziemiach schronienia. 
Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, jakie są 
potrzeby, jakie są oczekiwania i jak zor-
ganizować akcję pomocową, a mimo to 
spontanicznie setki mieszkańców Ży-
rardowa zorganizowało się, by pomóc 
tym, którzy w pośpiechu uciekali ze 
swoich domów. 26 lutego w Centrum 
Kultury w Żyrardowie odbyło się spo-
tkanie z obywatelami Ukrainy, podczas 
którego nie tylko usłyszeliśmy przeraża-
jące i wzruszające historie uciekających 
przed bombami rodzin, ale również 

dowiedzieliśmy się, jakie są najpilniejsze 
potrzeby przybyłych do Żyrardowa. 
Żyrardów i Mszczonów – miasta 
z pomocowym potencjałem
Po tym spotkaniu Urząd Miasta Ży-
rardowa we współpracy z Centrum 
Usług Wspólnych, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Fundacją z Mi-
łości do Dziecka i innymi instytucjami 
zorganizowali zorganizowaną siatkę 
pomocową, która miała odpowiadać 
na wszystkie potrzeby Ukraińców. Już 
w pierwszych dobach pojawiły się infor-
macje o mieszkaniach, pokojach, pię-
trach domów i domach otwartych dla 
nowoprzybyłych uchodźców. Były to 
nie tylko mieszkania w zasobach Mia-
sta, ale przede wszystkim pomoc opie-
ra się na ludziach ogromnego serca, 
którzy przyjmują emigrantów pod swój 
dach. To dzięki nim w Żyrardowie uda-
ło się już przyjąć setki rodzin. Podob-
na sytuacja jest w Mszczonowie, gdzie 
spokojnie można mówić o tysiącach 
Ukraińców, którzy już zostali przyjęci 
do polskich domów. Najczęściej nowo-
przybyli to rodziny i znajomi obywateli 
Ukrainy, którzy już wcześniej osiedlili się 
na naszych ziemiach, by podjąć pracę, 
a często zacząć nowe życie. Dziś za nimi 
przybywają całe rodziny, które oczekują 
pomocy. 
Zarówno w przypadku Żyrardowa 
jak i Mszczonowa trudno mówić dziś 

o konkretnych liczbach. Nie można zli-
czyć tych, którzy pomoc już otrzymali. 
Bardzo często o kolejnych Ukraińcach, 
władze Żyrardowa i Mszczonowa do-
wiadują się zupełnie przez przypadek 
lub w razie konieczności innej pomocy 
niż znalezienie mieszkania i otrzyma-
nie paczki żywnościowej. Z pewnością 
atrakcyjnością Mszczonowa są miej-
sca pracy, bo już dziś do Urzędu Mia-
sta i Gminy Mszczonów zgłaszają się 
obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć 
pracę. Warto wspomnieć, że to właśnie 
Mszczonów był miejscem przyjęcia na-
szych sąsiadów zza wschodniej granicy 
co roku w sezonie letnim. Kusiła ich pra-
ca sezonowa, która w tym roku może 
stać się ratunkiem dla tych, którzy będą 
usiłowali podjąć nowe życie w Polsce. 
- Nasi mieszkańcy, ale też urzędnicy, 
wolontariusze i stowarzyszenia pracu-
ją przede wszystkim serca. Oni pracują 
z miłości do bliźniego. Decyzja o pomo-
cy to był zryw, który nawet ciężko jest 
dziś zatrzymać – opowiada Adam Le-
miesz, wiceprezydent Żyrardowa. – Mi-
jają dwa tygodnie naszej pracy i musimy 
też zacząć porządkować nasze spon-
taniczne działania. Ciągle czekamy na 
rozwiązania prawne rzeczy, które i tak 
już się dzieją. A pamiętajmy, że my, jako 
urzędnicy, urząd, musimy poruszać się 
w granicach prawa. Jednak Prezydent 
Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski podjął błyskawiczne decyzje zmie-
rzające do wsparcia i pomocy obywa-
telom Ukrainy. Na tym etapie musimy 
tez koordynować działania, których jest 
cała masa – dodaje wiceprezydent.
Wiejska gościnność 
Również w Radziejowicach i Puszczy 
Mariańskiej prowadzone są akcje po-
mocowe. Do 9 marca przyjęto w Gminie 
Radziejowice ok. 80 osób narodowości 
ukraińskiej, w tym ok 60 dzieci. Gmina 
Radziejowice nie ma zarezerwowanych 
miejsc zakwaterowania, Ukraińcy prze-
bywają w prywatnych domach. Tutejszy 
ośrodek pomocy społecznej koordynu-
je działania mające na celu zgromadze-
nie oraz przekazanie osobom potrze-
bującym pomoc w formie: artykułów 
spożywczych, środków higienicznych, 
opatrunkowych, chemicznych, odzie-
ży, pościeli, niektórych mebli a nawet 
sprzętów RTV i AGD. Pobyt niektórych 
osób, na terenie Gminy Radziejowice 
ma charakter przejściowy, krótkotrwały. 
Osoby te zatrzymują się tu na kilka dni, 
by potem kontynuować swoją podróż 
do innego miasta lub kraju. Na terenie 
Gminy w Hotelu Artis przebywają rodzi-
ny zastępcze (pobyt przewidziany na 
tydzień). Produkty żywnościowe i środki 
higieniczne przyjmowane są w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej, OSP 
Radziejowice i Korytów, a także w szko-
łach na terenie gminy. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Puszczy Mariańskiej infor-

muje, że do 8 marca posiadamy 
odnotowano przybycie 125 osób 
z Ukrainy. Liczba ta z pewnością jest 
większa, bo nie wszyscy zgłaszają od 
razu swoją obecność. Miejsca noc-
legowe głównie zgłaszane są przez 
osoby prywatne i są wykorzystywa-
ne na bieżąco. W Puszczy Mariań-
skiej zgłosiły się trzy rodziny chętne 
ugościć obywateli Ukrainy. Na tere-
nie Gminy są trzy obiekty hotelowe, 
do których kierowane są osoby na 
podstawie porozumień z Wojewo-
dą. W parafii Radziwiłłów został udo-
stępniony Dom Rekolekcyjny dla 
uchodźców z Ukrainy. 
Już od poniedziałku 28 lutego wy-
dawana jest żywność, środki higie-
niczne, odzież, podstawowe wypo-
sażenie mieszkań, materace oraz 
leki. Posiadane produkty pozyska-
ne zostały od mieszkańców Gminy 
podczas zbiórek organizowanych 
przez Stowarzyszenia, parafie, oraz 
strażaków z terenu Gminy Puszcza 
Mariańska. Wójt Gminy udostępnił 
pomieszczenia na zorganizowanie 
magazynu na zebrane dary. Lista 
potrzebnych artykułów znajduje 
się na stronie GOPS w Puszczy Ma-
riańskiej.  Wszystkie rodziny które 
zgłaszają sie do GOPS otrzymują in-
formacje tłumaczone na język ukra-
iński. 
PCPR na straży ukraińskich ro-
dzin
Ogromnym wsparciem dla uchodźców 
w Żyrardowie jest Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, które odpowiada za 
pomoc w zapewnieniu potrzeb miesz-
kaniowych – umieszczanie przybyłych 
do powiatu żyrardowskiego rodzin 
ukraińskich w prywatnych mieszka-
niach polskich rodzin. Pracownicy PCPR 
w Żyrardowie zgromadzili rzeczy pierw-
szej potrzeby (koce, pościel, ręczniki 
środki czystości i higieniczne) niezbęd-
ne dla osób umieszczonych w prywat-
nych mieszkaniach. 
- Jestem niesamowicie rzeczona jedno-
ścią i otwartością na pomoc. Tym, że 
dzisiaj ludzie są gotowi pozbyć się swo-
jego kawałka wygód – mówi Agnieszka 
Karwat, Dyrektor PCPR w Żyrardowie. 
– Bardzo cieszy mnie też ta jedność 
wśród osób przebywających na Ukra-
inie i tych, którzy do nas przyjechali, 
a którzy wierzą, że będzie wszystko do-
brze. Ja sama żyję w nieco innej rzeczy-
wistości od dwóch tygodni. Nasz urząd 
działa w specjalnym trybie, rezygnuję 
też z życia prywatnego, ale wiem, że tak 
trzeba. Tak podpowiada mi serce. Sta-
ram się, jak mogę, by choć w niewielkim 
stopniu ułatwić tym ludziom życie – tłu-
maczy Agnieszka Karwat.
Działania PCPR skupiają się również na 
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aklimatyzacji Ukraińców. Przygotowa-
no cykl spotkań w ramach organizacji 
czasu wolnego rodzinom ukraińskim.  
6 marca odbyły się zorganizowane za-
jęcia dla dzieci i ich opiekunów oraz po-
częstunek i drobne upominki w przed-
szkolu „Zielony ogródek”, prowadzone 
przez animatorki ukraińskiego pocho-
dzenia dla ponad 80 osób. Transport 
z Żyrardowa zapewniła firma EMKA 
SA. Kolejne spotkanie zaplanowane 
jest w Oratorium Świętego Jana Bosko 
w Żyrardowie w sobotę 12 marca w go-
dzinach 11:00 – 14:00.
Zorganizowano naukę języka ukraiń-
skiego dla dzieci i dorosłych. Pierwsze 
zajęcia organizacyjne z lekcją pokazową 
odbyły się w sobotę 5 marca o godzinie 
11:00 (I grupa), o godzinie 12.15 (II gru-
pa) Kolejne zajęcia będą odbywały się 
w każdy czwartek i sobotę w 4 grupach. 
Lokalny Punkt Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem miesz-
czący się w siedzibie PCPR w Żyrardo-
wie przyjmuje osoby, które przybyły do 
Polski od 24 lutego 2022 r. Ukraińcy 
mogą zostać objęci pomocą specjali-
stów, psychologów, terapeutów, leka-
rzy psychiatrów, prawników oraz spe-
cjalistów z innych dziedzin.
PCPR jest również w trakcie tworzenia 
bazy pracodawców gotowych zatrud-
nić obywateli Ukrainy. Utworzenie na 

terenie PCPR Powiatowego Punktu In-
formacyjno - Doradczego dla Uchodź-
ców. Punkt zajmuje się m.in. udziela-
niem informacji w języku ukraińskim 
w sprawach zapewnienia podstawo-
wych potrzeb rodzinom ukraińskim, 
w tym mieszkaniowych, edukacyjnych, 
zdrowotnych, dotyczących legalnego 
zatrudnienia oraz współpracą z insty-
tucjami, urzędami, organizacjami poza-
rządowymi i innymi w sprawach udzie-
lenia pomocy osobom potrzebującym.
PCPR zaangażował się również w ścisłą 
współpracę z Miastem Żyrardów, CUS 
Żyrardów i Fundacją z Miłości do Dziec-
ka w ramach utworzonego zespołu Ko-
ordynującego „Żyrardów dla Ukrainy”. 
NGOsy w słusznej sprawie
Znając potencjał organizacji pozarządo-
wych trudno się dziwić, że również sto-
warzyszenia i organizacje pozarządowe 
mają swój czynny udział w pomoc dla 
obywateli Ukrainy. Stowarzyszenie Ży-
rardów Nosi działa na terenie Żyrardo-
wa na rzecz środowiska dzieci i rodzi-
ców, ze szczególnym uwzględnieniem 
mam w ciąży oraz dzieci w przedziale 
wiekowym 0-6 lat, dlatego naturalną 
kwestią było zorganizowanie wsparcia 
do docierających do nas rodzin z Ukra-
iny. - Jesteśmy matkami, kobietami, 
rodzicami, każdy z nas na pierwszym 
miejscu stawia zdrowie i bezpieczeń-
stwo swoich najbliższych, a w szczegól-
ności dzieci. Dlatego sytuacja konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie nie mogła być 
dla nas czymś obojętnym. W związku 
z tym zdecydowaliśmy się na zorganizo-
wanie zbiórki rzeczowej, tak żeby mamy 
z dziećmi, które pojawiają się w naszym 
mieście mogły zostać zabezpieczone 
na start w podstawowe rzeczy – mówi 
Paulina Drozd, Prezes Stowarzyszenia 
„Żyrardów Nosi”. - Nasza najmłodsza 
wolontariuszka, która przychodzi na 
dyżury z mamą ma dwa miesiące. Cie-
szymy się, że nasze lokalne otoczenia 
nie pozostało obojętne w tej sytuacji, 
mówiąc kolokwialnie lawina dobra za-
równo rzeczowego jak i nie materialne-
go otacza nas z każdej strony – dodaje 
Drozd.

Zbiórka trwa cały czas, tak samo jak wy-
dawanie zgormadzonych rzeczy: wózki, 
łóżeczka dziecięce, foteliki, wanienki, 
pościel, kocyki, drobne zabawki, odzież 
dla małych dzieci, środki higieniczne dla 
kobiet i dzieci (pieluchy, mokre chus-
teczki, podpaski, żele do mycia ciała), 
jedzenie dla niemowląt i małych dzieci 
(kaszki, słoiczki, mleka modyfikowane).  
- Codziennie do naszego punktu zgła-
sza się od kilku do kilkunastu rodzin. 
Chociaż większość z nas nie mówi w ję-
zyku ukraińskim to staramy się używać 
translatorów, odpowiednich aplikacji 
tak żeby każdemu przekazać to, cze-
go potrzebuje lub pokierować w inne 
miejsce, gdzie zostanie udzielona mu 
pomoc – opowiada Paulina.
17 marca o godzinie 16.00 w Żyrardo-
wie przy ulicy 1 Maja 60 Stowarzyszenie 
„Żyrardów Nosi” i PCPR zaprasza kobie-
ty w ciąży ukraińskiego pochodzenia 
na spotkanie informacyjne z położną 
i tłumaczem dotyczące udzielenia pod-
stawowych informacji na temat opieki 
okołoporodowej w Polsce. 
Największą zbiórkę na terenie Żyrardo-
wa zorganizowało stowarzyszenie Przy-
mierze dla Żyrardowa na czele z Jac-
kiem Czubakiem. W pięciu miejscach 
w Żyrardowie trwa zbiórka najpilniej-
szych rzeczy, które pozwolą ukraińskim 
rodzinom na łatwiejszy start w Polsce. 
Do tej pory zbiórka zaowocowała kil-
kutonowym transportem żywności, 
ubrań, środków higienicznych, które zo-
stały zawiezione na granicę z Ukrainą. 
Ogromnym wsparciem w działaniach 
Żyrardowa jest Fundacja „Z miłości do 
dziecka” i Dorota Białobrzeska, która 
czterokrotnie jechała już na granicę po 
odbiór rodzin potrzebujących pomocy. 
Dorota, podobnie jak kilku innych spo-
łeczników z Żyrardowa, znajduje miesz-
kania dla uchodźców lub rodziny, które 
są skłonne dzielić razem z Ukraińcami 
dach nad głową. – Od momentu wybu-
chu wojny nie mamy czasu na żadne 
refleksje z tym związane. Zdarzyło się, 
że popłynęły mi łzy, kiedy mój brat opo-
wiadał mi historię chłopca, który chodzi 
z moim bratankiem do klasy. Chłopiec 
szybko po przyjeździe do Polski zaczął 
chodzić do szkoły, ale okazało się, że kla-
sa ma zaplanowaną wycieczkę, na którą 
on nie będzie mógł pojechać, bo mamy 
nie stać – opowiada Dorota Białobrze-
ska. – Ostatecznie chłopiec pojechał 
na tę wycieczkę, ale to też pokazuje, że 
do momentu zetknięcia się z konkret-
nym problemem, nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć wszystkich potrzeb, które ci 
ludzie mają. Czasem tak drobna rzecz, 
jak wyjazd na wycieczkę może stać się 
przyczyną smutku lub wielkiej radości – 
dodaje prezes fundacji. 
Dorota Białobrzeska wraz z mężem 
angażują się w transport ludzi z Ukra-
iny, co niejednokrotnie zajmuje im całe 
dnie i noce, jak wyjazd w sobotę 26 
lutego, kiedy od północy do 13:00 cze-
kali na mamę z sześciotygodniowym 
niemowlęciem. Ostatnio, w związku 
z otwarciem Punktu Informacyjno-Wy-

tchnieniowego, Dorota została również 
wolontariuszką i szuka wolontariuszy 
chętnych do udzielania pomocy Ukra-
ińcom przyjmowanych w punkcie. 
Również Caritas Polska działający przy 
parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia 
w Żyrardowie zaangażowała się w po-
moc w tworzeniu wyprawek dla dzieci, 
które rozpoczynają naukę w szkołach. 
W Punkcie Informacyjno-Wytchnienio-
wym już teraz pojawiają się dary, które 
Caritas przeznaczył na pomoc Ukraiń-
com. Niebawem zostaną przywiezione 
również nowe łóżka, które mają choć 
w niewielkim stopniu zwiększyć kom-
fort podczas pierwszych chwil po przy-
byciu do Żyrardowa.

Wsparcie kulturalne
W wielu miastach Polski odbywają się 
koncerty, których celem jest wsparcie 
ukraińskich rodzin kulturą. Jest to tez 
możliwość zbiórek, które pomogą nieść 
pomoc uchodźcom jak najdłużej. Na 
pomysł organizacji koncert „Mszczo-
nowskie serca dla Ukrainy”. PCPR w Ży-
rardowie organizuje spotkania z ani-
matorami dla najmłodszych. Gminne 
Centrum Kultury „POWOZOWNIA” 
otwiera świetlicę dla najmłodszych jako 
przestrzeń do integracji. 
Niewidzialna ręka
Piękno tych wszystkich działań widać 
we wdzięczności napływowych uchodź-
ców. To, co jednak może wielu zasko-
czyć, wśród najbardziej aktywnych 
działaczy na terenie powiatu żyrardow-
skiego są ludzie, których nie zobaczy-
my w mediach, którzy nie afiszują się 
z przynoszonymi darami i głośno nie 
chwalą się podjętymi działaniami. 
Wśród urzędników, radnych, dyrekto-
rów jednostek podległych, ludzi, których 
mijamy codziennie na ulicy wielu jest 
tych, którzy codziennie poświęcają swój 
czas na pomoc gościom zza granicy. To 
ludzie, którzy pomocy nie przeliczają 
na wydane złotówki, na wypracowane 
godziny. Są tu i działają pod wpływem 
serca, a to serce często jest już w zupeł-
ności wystarczające, by wesprzeć dru-
giego człowieka w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie.



4 ŻPŻ • CZWARTEK • 10 MARCA 2022

3 marca w Resursa odbyło się 
pierwsze posiedzenie Rady Senio-
rów. To pierwsza taka Rada w Ży-
rardowie i ma służyć jako organ 

doradczy Prezydenta Żyrardowa. 
Radni zostali wybrani w wyborach 
demokratycznych.

To pierwsza Rada Seniorów w Żyrardo-
wie, jednak już teraz wiadomo, że po-
wołani radni nie będą siedzieć z założo-
nymi rękami. Seniorzy planują wspólne 
spotkania dla całej swojej społeczności 
i poznawanie swoich potrzeb, by jako 
przedstawiciele seniorów poprawiać 
komfort życia najstarszych mieszkań-
ców.

Podczas posiedzenia odbyły się wybo-
ry na przewodniczącego i wiceprze-
wodniczącego.

Przewodniczącą Rady Seniorów zo-
stała Krystyna Lenarczyk, wiceprze-
wodniczącym - Wojciech Grundman. 
– Mieszkańcy wybrali naprawdę super 
grupę. Byliśmy na dwudniowym szko-
leniu, na którym mogliśmy się poznać. 
Każdy z nas ma głowę pełną pomysłów 
i chcielibyśmy chociaż część z nich wcie-
lić w życie – mówiła Krystyna Lenarczyk, 
Przewodnicząca Rady Seniorów. – My-
ślimy o seniorach nie tylko z Klubów 

Seniora, gdzie przychodzą ludzie ak-
tywni. W pierwszej kolejności chcemy 
zintegrować środowiska seniorskie, bo 
wiemy, że one są, ale tak naprawdę my 
jako seniorzy się nie znamy. Chcemy 
zorganizować większe spotkanie, na 
którym seniorzy będą mogli się wypo-
wiedzieć, co możemy dla nich zrobić – 
wyjaśnia Krystyna Lenarczyk. 

Poza Radą Seniorów w Żyrardowie ma 
zostać powołana również Rada Mło-
dzieżowa, która podobnie jak seniorzy, 
ma być organem doradczym prezy-
denta. 

WAŻNE

MAZOWSZE SOLIDARNE Z UKRAINĄ

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY SENIORÓW 

Specjalny pociąg dla Uchodźców, zbiórka naj-
potrzebniejszych rzeczy, pomoc psychologicz-
na oraz rehabilitacja dla dzieci, milion złotych 
z budżetu Mazowsza na pilną pomoc oraz spe-
cjalny projekt unijny – samorząd Mazowsza an-
gażuje się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy 
uciekających przed wojną.
Mazowsze zrywa współpracę z rosyjskimi ob-
wodami
Zarząd oraz radni województwa mazowieckiego 
podjęli decyzję o zerwaniu współpracy z obwoda-
mi rosyjskimi – obwodem moskiewskim, obwodem 
smoleńskim oraz dumą obwodu moskiewskiego. Jak 
podkreślił marszałek Adam Struzik wobec bezprece-
densowego ataku Federacji Rosyjskiej na demokra-
tyczny Naród Ukraiński dalsza współpraca z obwoda-
mi rosyjskimi nie może być pod żadnym względem 
kontynuowana. – Jesteśmy całym sercem z naszymi 
sąsiadami. Deklaruję, że będziemy udzielali potrzebnego 
wsparcia i pomocy. Ginie coraz więcej ludności cywilnej, 
co  tym bardziej skłania do zaprzestania jakiejkolwiek 
współpracy z Federacją Rosyjską. Zwłaszcza, że od kilku 
lat z uwagi na prowadzoną przez stronę rosyjską polity-
kę, jakiekolwiek kontakty ustały.
Marszałkowskie szpitale gotowe do współpra-
cy, wsparcie psychologiczne dla dzieci 

Marszałkowskie szpitale przygotowują się na przy-
jęcie pacjentów z Ukrainy. W placówkach będzie 
wskazany specjalny kontakt dla Obywateli Ukrainy. 
Obsługiwać będą go ukraińskojęzyczni pracownicy. 
– Również w naszym szpitalu wojewódzkim pacjenci 
z Ukrainy będą mogli uzyskać pomoc medyczną w swo-
im ojczystym języku – informuje wicemarszałek Rafał 
Rajkowski. 
Dodatkowo w Warszawie, w przychodniach Mazo-
wieckiego Centrum Neuropsychiatrii na Koszykowej 
79 B, dzieci i młodzież z Ukrainy będą mogły liczyć na 
bezpłatną pomoc psychologiczną i  psychiatryczną. 
To niezwykle ważne, bo trauma związana z wojną 
i ucieczką z kraju jest szczególnie destrukcyjna dla 
najmłodszych. 
Mazowsze uruchamia również bezpłatną rehabili-
tację dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Pacjenci będą 
przyjmowani w Mazowieckim Centrum Neuropsy-
chiatrii w Zagórzu. Działania są już uzgodnione z NFZ, 
a wszystkie świadczenia są bezpłatne. Co ważne, ko-
ordynatorką tego wsparcia jest doświadczona lekar-
ka z Ukrainy pracująca w centrum.
Miliony od Mazowsza dla Ukrainy
Władze województwa rozpoczęły prace nad spe-
cjalnym projektem unijnym, którego celem ma być 
długofalowe wsparcie Uchodźców przebywających 

na terenie Mazowsza. Będzie on obejmował pomoc 
psychologiczną, zapewnienie asystentów rodzin-
nych, wsparcie zakwaterowania, kursy języka polskie-
go, a także zapewnienie miejsc w żłobkach i przed-
szkolach dla dzieci. Na jego realizację samorząd 
Mazowsza chce przeznaczyć 15 mln zł z UE. – Chcemy 
pomóc samorządom lokalnym, które dają schronienie 
mieszkańcom Ukrainy. W ramach tego wsparcia będzie 
można m.in. pokrywać koszty zakwaterowania, zakupu 
środków higienicznych czy ubrań. Projekt będzie realizo-
wało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – pod-
kreśla członek zarządu województwa mazowieckie-
go, Elżbieta Lanc.
Samorząd Mazowsza przeznaczył również milion 
złotych z budżetu województwa na pilną pomoc dla 
Ukrainy. 
Pociąg humanitarny do granicy
Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję 
o uruchomieniu specjalnego pociągu humanitarne-
go w barwach Kolei Mazowieckich, który pomaga 
w transporcie Uchodźców z Ukrainy. Co ważne osoby 
przewożone pociągiem KM mogą liczyć na wsparcie 
ze strony lekarza, pedagogów, pielęgniarek i tłuma-
cza. – Sytuacja wymaga pełnej mobilizacji i zaangażo-
wania. Decyzje muszą zapadać w trybie pilnym, tak, aby 
jak najwięcej mieszkańców Ukrainy mogło otrzymać po-
moc. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu pociągu 
humanitarnego – podkreśla wicemarszałek Wiesław 
Raboszuk.
Zbiórka darów
W urzędzie marszałkowskim zorganizowana została 
zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców 
Ukrainy. Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu 
województwa mazowieckiego kontaktowała się w tej 
sprawie z partnerami z Ukrainy. Rozmowa dotyczyła 
najpilniejszych potrzeb. – Sytuacja na Ukrainie jest dra-
matyczna. Mieszkańcy są przerażeni, ale też zdetermino-
wani do obrony Ojczyzny. Rozmawialiśmy o potrzebach 
i o tym, jak Mazowsze może ich wspomóc w tej strasznej 
sytuacji. To czas próby dla wszystkich, również dla nas, 
samorządowców. Trzeba stanąć na wysokości zadania 
– podkreśla Janina Ewa Orzełowska. 

 
Informacja prasowa  

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie
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NA MAZOWSZU PRZEWAŻAJĄ KOBIETY!

W Polsce 8  marca tradycyjnie obchodzimy 
Święto Kobiet. Na Mazowszu mieszka ich po-
nad 2,8 mln, co stanowi 52,1 procent wszyst-
kich mieszkańców. Na 100 mężczyzn przypada 
aż 109 pań. Mazowszanki żyją średnio o 8 lat 
dłużej od panów, a największą grupę stanowią 
te  w  wieku 35-39 lat. Są  lepiej wykształcone 
od mężczyzn i coraz więcej jest ich także w sa-
morządach. Co drugi sołtys jest sołtyską.
W województwie Mazowieckim mieszka ponad 2,8 
mln kobiet, co  stanowi 52,1 procent mieszkańców 
naszego regionu. Tym samym na 100 mężczyzn przy-
pada 109 kobiet, a w samej Warszawie nawet więcej. 
Największą grupę stanowią kobiety w wieku 35-39 
lat, które żyją średnio o 8  lat dłużej niż mężczyźni. 
Statystyki pokazują również, że kobiety o wiele częściej 
niż mężczyźni kończą studia na wyższych uczelniach. 
Wśród absolwentów z wyższym wykształceniem jest 
w  województwie blisko  61 procent  absolwentek. 
W  gronie doktorantów to  również panie stanowią 
większość.
Marszałek Adam Struzik docenia aktywność kobiet 
i  ich wkład w  rozwój regionu. –  Coraz więcej pań 
odnosi sukcesy w samorządzie, biznesie czy działalności 
społecznej. Nie byłoby sukcesu Mazowsza, gdyby 
nie przedsiębiorcze, silne, ale też wrażliwe społecznie 
kobiety. Każdego dnia udowadniają, że samorealizacja 
na  różnych polach jest możliwa i  staje się źródłem 
olbrzymiej satysfakcji – podkreśla.
14 kobiet w samorządzie Mazowsza
Kobiety coraz częściej i z większą otwartością wcho-
dzą w świat polityki, dzięki czemu w organach sta-
nowiących i  wykonawczych samorządów stopnio-
wo ich przybywa. Wśród 51 radnych województwa 
mazowieckiego jest 14 pań, a dwie z nich zasiadają 
w zarządzie województwa – Elżbieta Lanc (w zarządzie 
od  2014 r.) i  Janina Ewa Orzełowska  (w zarządzie 
od 2010 r.). Obie udowadniają, że współczesne ko-
biety potrafią być aktywne, pracować zawodowo, 
a  jednocześnie dbać o domowe ognisko. – Kobiety 
coraz częściej i z większą otwartością wchodzą w świat 
polityki, co uważam za duży plus. Wbrew stereotypom 
często bywają silniejsze psychicznie od  mężczyzn i  le-
piej radzą sobie ze stresem – podkreśla rosnącą rolę 
kobiet Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa 
mazowieckiego.
Większość mazowieckiego urzędu to kobiety
Kobiety stanowią blisko  70  proc.  wszystkich pra-
cowników urzędu marszałkowskiego i połowę kadry 
dyrektorskiej.  127 kobiet  obejmuje stanowiska 
kierownicze. Są  szefowymi departamentów 

i  liderkami licznych społecznych inicjatyw 
funkcjonujących w samorządzie. Mazowszanki także 
coraz chętniej angażują się w  inicjatywy społeczne. 
W  dwóch ostatnich edycjach programu Budżet 
Obywatelski Mazowsza, realizowanego przez 
samorząd województwa, ponad 40 proc. projektów 
przygotowały kobiety i to one liczniej niż mężczyźni 
uczestniczą w głosowaniu na poszczególne z nich.
Co drugi sołtys jest sołtyską
Zaangażowanie w  instytucje samorządu wiejskiego 
stanowiło domenę mężczyzn. Pomimo uzyskania 
praw wyborczych w 1918 r., aktywność kobiet w sa-
morządzie wiejskim bądź gminnym należała do rzad-
kości. Po wyborach w 1990 r. odsetek kobiet w gmi-
nach wiejskich ledwie przekraczał 9 proc., po 2014 
r. był już niemal trzykrotnie większy i cały czas rośnie. 
Wynika to z obserwowanego na przestrzeni kilku de-
kad wzrostu kompetencji społecznych i kulturowych 
kobiet wiejskich,   często lepiej wykształconych niż 
mężczyźni, ale też zmieniających się ról społecznych 
kobiet i mężczyzn w polskim społeczeństwie. Według 
danych GUS w 2020 r. na Mazowszu było 7285 soł-
tysów, z czego aż 3248 to kobiety, co stanowi niemal 
połowę! Panie udowadniają, że bardzo dobrze radzą 
sobie w tej roli. Są zaangażowane, przedsiębiorcze 
i energiczne.
Pań w samorządach przybywa
Rośnie liczba kobiet zasiadających na fotelach wój-
tów, burmistrzów i prezydentów miast w wojewódz-
twie mazowieckim. Jednak wciąż jest ich tam bardzo 
mało, bo tylko jedna na dziesięć osób piastujących 
te stanowiska to kobieta. Tę  funkcję na Mazowszu 
pełni obecnie 40 pań. Twierdzą one, że potrafią pa-
trzeć szerzej na samorząd i pod tym kątem mogą 
mieć nad mężczyznami przewagę w  zarządzaniu 
miastem czy gminą. Biorąc pod uwagę współczyn-
nik feminizacji w samorządach wojewódzkich, woje-
wództwo mazowieckie zajmuje ósme miejsce w Pol-
sce. Łosicki i płoński to pod tym względem najbardziej 
sfeminizowane powiaty, a wśród miast znalazły się 
Ząbki, Wołomin, Kobyłka i Wyszogród. Wciąż niewie-
le jest kobiet w warszawskiej polityce – na 18 dzielnic 
rządzą tylko czterema. Joanna Potocka-Rak, starosta 
ciechanowski zaznacza, że  w  każdym środowisku 
zdominowanym przez mężczyzn, trzeba po prostu 
nauczyć się funkcjonować, ale przede wszystkim nie 
bać się zacząć działać. – Samorządy każdego szcze-
bla potrzebują kobiet. Jesteśmy lepiej zorganizowane, 
niejednokrotnie lepiej przygotowane z doskonałym wy-
kształceniem i doświadczeniem zawodowym, a mimo 
wszystko to mężczyźni mają więcej odwagi, by walczyć 
o siebie. Coraz więcej kobiet angażuje się w działalność 

społeczną, polityczną. Wszystkie Panie, które chcą coś 
zrobić serdecznie zachęcam do takiej aktywności.
Doceniamy aktywność kobiet
Na terenie Mazowsza działają liczne organizacje 
zrzeszające mieszkanki miast i obszarów wiejskich. 
Są to zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje 
pozarządowe, jak i lokalne grupy. Pielęgnują one re-
gionalne tradycje i kulturę, aktywizują mieszkańców, 
edukują i  rozwijają potencjał swoich miejscowości. 
Samorząd Mazowsza dostrzega, docenia i wspiera 
tę  kobiecą aktywność poprzez programy wspar-
cia, organizację konkursów czy wydarzeń. W  tym 
roku władze Mazowsza przeznaczyły  3 mln zł  dla 
aktywnych gospodyń  z  terenów wiejskich.  Janina 
Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa 
podkreśla, że  organizacje takie jak koła gospo-
dyń wiejskich są siłą sprawczą wielu ważnych przed-
sięwzięć. –  Na mazowieckiej wsi nie brakuje kobiet 
energicznych i przedsiębiorczych. To kobiety, które nie 
boją się wyzwań i  często realizują inicjatywy, których 
nie podjąłby się niejeden mężczyzna. Są w stanie zrobić 
wiele na rzecz swoich lokalnych społeczności. – dodaje. 
Do  przedstawicielek społeczności wiejskiej adreso-
wany jest również konkurs „Najaktywniejsza Liderka 
Wiejska w  województwie mazowieckim”, a  w kon-
kursie Mazowiecka Lady D. nagradzane są kobiety 
z  niepełnosprawnościami i  te  działające na  rzecz 
osób niepełnosprawnych, których  postawa może 
być wzorem do naśladowania.
Zdrowie Mazowszanek jest dla nas ważne
Mieszkanki naszego województwa mogą również 
liczyć na wsparcie w sferze zdrowia, np. dzięki pro-
gramowi wczesnego wykrywania raka piersi, czy le-
czenia niepłodności metodą in vitro. Samorząd wo-
jewództwa od lat systematycznie inwestuje również 
środki w  modernizacje oddziałów ginekologiczno-
-położniczych swoich placówek, aby zapewnić kobie-
tom przyjazne i komfortowe warunki w szpitalach.
Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Mazowieckiego

R E K L A M A



6 ŻPŻ • CZWARTEK • 10 MARCA 2022ŻYRARDÓW | Жирардів
NA UKRAINĘ PRZYBYŁ PIERWSZY TRANSPORT POMOCY HUMANITARNEJ OD ŻYRARDOWIAN

ПЕРШИЙ ТРАНСПОРТ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  ВІД ЖИРАРДОВЯН ПРИБУВ ДО УКРАЇНИ

Drodzy Mieszkańcy! Dziękując 
za wasze wielkie serca, empatię 
i hojność, uprzejmie informujemy, 
że Wasze dary, gromadzone w ra-
mach akcji charytatywnej Stowa-
rzyszenia Przymierze dla Żyrardo-
wa ,,Podziel się dobrem - Solidarni 
z Ukrainą”, będą na bieżąco prze-
kazywane Towarzystwu Pomocy 
Polakom ,,Wielkie serce”, które 
prowadzi Polską Szkołę na Ukra-
inie (Ob. Lwowski, Nowy Rozdół). 
Organizacja ta tam na miejscu roz-
dysponowywać będzie dary. Pierw-
szy transport wyjechał do Ukrainy 
w ubiegłym tygodniu.
Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan 
Krzysztofa Chrzanowskiego, patronu-
jący akcji zbierania darów, spotkał się 
w ubiegłym tygodniu z Mirosławą To-
mecką, prezes Towarzystwa Pomocy 
Polakom ,,Wielkie serce”, aby omówić 
szczegóły organizacyjne i podziękować 
za pomoc w przekazywaniu darów od 
żyrardowian dla obywateli Ukrainy, 
zgodnie z realnym zapotrzebowaniem 
tam na miejscu. 

Wielkie słowa uznania należą się miesz-
kańcom, instytucjom, organizacjom, 
firmom zaangażowanym akcję charyta-
tywną, prowadzenie zbiórki darów, ich 
segregowanie i przygotowywanie do 
transportu.  
• Osiedlowy Dom Kultury,
• Centrum Kultury w Żyrardowie,
• Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrar-

dowie,
• Klub Osiedlowy Koliber,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrar-

dowie,
• Hufiec ZHP Żyrardów im. Harcerzy 

Młodego Lasu,
• Straż Miejska w Żyrardowie,
• Szkolne koło wolontariatu w Szkole 

Podstawowej Nr 2, 
• Szkolne koło wolontariatu w Ze-

spole Szkół Nr 1 ,,Elektryk”. 
Niezwykle trudnym zadaniem, wyma-
gającym ciężkiej, wielogodzinnej pracy 
wielu osób, było przygotowanie pierw-
szego transportu darów do Ukrainy. 
Wolontariusze spisali się na medal! 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do Marty i Tomasza Jagiełło, którzy na 

własny koszt podjęli się transportu da-
rów.
Dziękujemy także firmom, które prze-
kazały kartony niezbędne do pakowa-
nia produktów:
• Mondi, 
• Technopol. 
Dziękujemy Muzeum Lniarstwa, które 
na czas prowadzenia zbiórki stało się 
punktem zbiorczym i koordynującym 
akcją charytatywną. 
Zbiórka trwa nadal. Wciąż można przy-
nosić do punktów zbiórki rzeczy, które 
wyślemy transportem humanitarnym 
do Ukrainy, jak również przekażemy 
osobom, które znalazły schronienie 
w naszym mieście.
Aktualnie nie przyjmowane są już ubra-
nia, których jest nadmiar. 
Najpotrzebniejsze rzeczy to:
• żywność długoterminowa, konser-

wy, herbata, cukier, 
• środki czystości,
• artykuły higieniczne i opatrunkowe, 
• leki, m.in. paracetamol, ibuprofen 

(prosimy o dołączanie paragonów),
• baterie, latarki, powerbanki,

• koce itp.,
• termosy, czajniki elektryczne, kubki, 

talerze
• pieluchy i żywność dla dzieci.
Przypominamy, że dary przyjmowane 
są w następujących punktach:
• KAUFLAND ŻYRARDÓW, ul. Skro-

waczewskiego 27 (zbiórka prowa-
dzona przez OSP Żyrardów), 

• Osiedlowy Dom Kultury, ul. Witten-
berga 5,

• Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrar-
dowie, ul. Moniuszki 15,

• Klub Osiedlowy Koliber, ul. Filipa de 
Girarda 12,

• Centrum Kultury w Żyrardowie, 
Plac Jana Pawła II nr 3,

• Muzeum Lniarstwa, ul. Dittricha 18,
• (w godzinach funkcjonowania insty-

tucji).
Dziękujemy za to,  

co już ofiarowaliście,  
prosimy o więcej! 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Перший транспорт гуманітар-
ної допомоги  від жирардовян 
прибув до України
Шановні Жителі! Дякуємо Вам 
за ваші великі серця, співчуття 
і щедрість, інформуємо Вас про 
те, що ваші подарунки, зібра-
ні в рамках благодійної акції 
Przymierze dla Żyrardowa ,,Podziel 
się dobrem - Solidarni z Ukrainą” 
буде систематично передава-
тися Товариству допомоги По-
лякам ,,Wielkie serce” (Велике 
Серце), які керують Польською 
Школою в Україні (Львівська 
обл., Новий Розділ). Ця органі-
зація там, на місці, буде розпо-
діляти гуманітарну допомогу. 
Перший транспорт виїхав до 
України минулого тижня.
Мер міста Жирардова Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski (Луцян Кши-
штоф Чарновскі), який курує акцією 
збору гуманітарної допомоги, зу-
стрівся минулого тижня з Mirosławą 
Tomecką (Мирославою Томецкою), 
головою Товариства допомоги По-
лякам ,,Wielkie serce” (Велике Сер-
це), щоб обговорити організаційні 
деталі і подякувати за допомогу в 
передачі гуманітарної допомоги від 
жирардовян для громадян України, 
відповідно до реальних потреб там 
на місці. 

Багато слів вдячності заслужено на-
лежать жителям, установам, органі-
заціям, компаніям, що займаються 
благодійністю, проведенням збору 
гуманітарної допомоги, їх поділом і 
підготовкою до транспортування.  
• Житловий Будинок Культури 

(Osiedlowy Dom Kultury)
• Культурний центр в Жирардові 

(Centrum Kultury w Żyrardowie)
• Молодіжний будинок культури 

в Жирардові ( Młodzieżowy Dom 
Kultury w Żyrardowie)

• Житловий клуб Колібрі (Klub 
Osiedlowy Koliber)

• Добровільна пожежна служба 
в Жирардові (Ochotnicza Straż 
Pożarna w Żyrardowie)

• Загін ZHP Жирардов ім. Юних 
лісових скаутів (Hufiec ZHP 
Żyrardów im. Harcerzy Młodego 
Lasu)

• Міська варта в Жирардові (Straż 
Miejska w Żyrardowie)

• Шкільне волонтерське коло в 
початковій школі № 2 (Szkolne 
koło wolontariatu w Szkole 
Podstawowej Nr 2)

• Шкільний волонтерський гур-
ток у колективі шкіл № 1,, Елек-
трик” (Szkolne koło wolontariatu 
w Zespole Szkół Nr 1 ,,Elektryk”)

Надзвичайно складним завданням, 
що вимагає важкої багатогодинної 

роботи багатьох людей, була під-
готовка першого транспорту гума-
нітарної допомоги до України. Во-
лонтери виконали чудову роботу! 
Особливу подяку  ми адресуємо Мар-
ті і Томашу Ягелло (Marty i Tomasza 
Jagiełło), які власним коштом взялися 
за перевезення гуманітарної допо-
моги.
Ми також дякуємо компанії, які по-
жертвували коробки, необхідні для 
упаковки продуктів:
• Монді (Mondi)
• Технополь (Technopol)
Ми дякуємо музею лляного полотна 
(Muzeum Lniarstwa), який на час про-
ведення збору став місцем збору та 
координації благодійної акції. 
Збір далі триває. Ще можна прино-
сити в пункти збору речі, які ми від-
правимо гуманітарним транспортом 
в Україну, а також передамо тим, хто 
знайшов притулок в нашому місті.
На даний момент одягу маємо в над-
лишку, більше не приймаємо. 
Найнеобхідніші речі:
• продукти тривалого зберігання, 

консерви, чай, цукор, 
• чистячі засоби,
• гігієнічні та туалетні приналеж-

ності, 
• ліки, нп. парацетамол, ібупрофен 

(будь ласка, прикріпіть чеки).
• акумулятори, ліхтарі, повербанк.

• ковдри і т.д,
• термоси, електричні чайники, 

чашки, тарілки
• підгузники та дитяче харчуван-

ня.
• Нагадує мо, що подарунки при-

ймаються в наступних пунктах:
• Кауфланд ЖИРАРДІВ, вул. Скрова-

чевського, 27 (збір під керівниц-
твом ОСП Жирардів), (KAUFLAND 
ŻYRARDÓW, ul. Skrowaczewskiego 
27 (zbiórka prowadzona przez OSP 
Żyrardów),

• Житловий будинок культури, вул. 
Віттенберга, 5 (- Osiedlowy Dom 
Kultury, ul. Wittenberga 5)

• Молодіжний будинок культури 
в Жирардові, вул. Монюшки, 
15, (Młodzieżowy Dom Kultury 
w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15,)

• Клуб Колібрі, вул. Філіпа де Жира-
ра, 12, (Klub Osiedlowy Koliber, ul. 
Filipa de Girarda 12,)

• Культурний центр в Жирардо-
ві, площа Іоанна Павла II № 3, 
(Centrum Kultury w Żyrardowie, 
Plac Jana Pawła II nr 3)

• Музей льону, вул. Дітріха, 18,(в го-
дини роботи установи), (Muzeum 
Lniarstwa, ul. Dittricha 18)

Дякуємо за те,  
що Ви вже запропонували,  

але ми просимо більше!
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DZIECI Z UKRAINY PRZYJMOWANE SĄ 

DO MIEJSKICH SZKÓŁ 
ДІТЕЙ З УКРАЇНИ ПРИЙМАЮТЬ ДО МІСЬКИХ ШКІЛ 

OBSŁUGA OBYWATELI UKRAINY 
W URZĘDZIE MIASTA 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В МЕРІЇ МІСТА

Сім›ї, які втекли з охопленої війною України, які знаходять 
притулок у нашому місті, можуть записати дітей до жирар-
довських шкіл. На даний момент (понеділок, 7 березня) в му-
ніципальних освітніх установах, в основному в СП № 2 і СП № 6, 
знаходиться 27 дітей, але ситуація дуже динамічна. 

З питань, пов›язаних з освітою, батьки дітей з України можуть зверта-
тися до відділу освіти адміністрації міста Жирардова, тел. 46 858 15 69.

Rodziny uciekające z ogarniętej wojną Ukrainy, które znajdują 
schronienie w naszym mieście, mogą zapisywać dzieci do żyrardow-
skich szkół. Aktualnie (poniedziałek, 7 marca) w miejskich placów-
kach oświatowych, głównie w SP nr 2 i SP nr 6, jest 27 dzieci, ale 
sytuacja jest bardzo dynamiczna. 

W sprawach związanych z edukacją, rodzice dzieci z Ukrainy mogą kontak-
tować się Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 69.  

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

В адміністрації міста Жирардув відведене робоче місце для ро-
боти з громадянами України в питаннях реєстрації(мельдун-
ку), надання номеру соціального страхування (PESEL) та видачі 
свідоцтва про реєстрацію (мельдунек) та свідоцтва про надан-
ня номера соціального страхування (PESEL).

Для реєстрації (мельдунку) необхідно: паспорт, бланк заяви про тим-
часове перебування, підписаний власником або основним орендарем 
приміщення, а також свідоцтво про право власності або договір орен-
ди цього приміщення.

Якщо у вас виникли проблеми з оформленням реєстраційних докумен-
тів, ви можете подати заяву на отримання номера соціального страху-
вання (PESEL) -для перевірки паспорт.  

За видачу свідоцтва про реєстрацію (мельдунек) та свідоцтва про на-
дання номера соціального страхування (PESEL) стягується податкова 
комісія в розмірі 17 злотих.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa wyznaczone jest stanowisko do 
obsługi obywateli Ukrainy w sprawach meldunkowych, nadania 
nr PESEL i wydania zaświadczenia o zameldowaniu i/lub numerze 
PESEL. 

Do zameldowania potrzebne są: paszport, formularz zgłoszenia pobytu 
czasowego podpisany przez właściciela bądź głównego najemcę lokalu oraz 
do wglądu akt własności lub umowa najmu tego lokalu. Jeżeli masz problem 
z dopełnieniem formalności meldunkowych, możesz złożyć wniosek 
o nadanie numeru PESEL – do wglądu paszport. Za wydanie zaświadczenia 
o zameldowaniu i/lub numerze PESEL pobierana jest opłata skarbowa 
w wysokości 17 złotych.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

R E K L A M A
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Завдяки зусиллям мера міста Жирардув 
Люціан Кшиштоф Хшановскі (Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego), при співпраці 
з ПЦПР в Жирардові, громадськими орга-
нізаціями, зокрема Тернопільським Фон-
дом (Fundacją Ternopilską) і Фондом  “З 
любов”ю до дитини” (Fundacją ,,Z miłości 
do dziecka”,), від 7 березня 2022 р.на те-
риторії підрозділу ОПС в місті Жирардув 
на вулиці Sławińskiego 6, почав роботу 
Інформаційний центр для українських і 
польських громадян, що надають допо-
могу біженцям. 
Пункт працює 7 днів на тиждень, з 8: 00 до 22: 

00. Після 22: 00 проводиться телефонне чер-
гування. Пункт обслуговується співробітни-
ками Центру соціальних послуг в Жирардові, 
міською адміністрацією, представниками ОСП 
і фонду, а також волонтерами. 
Контактний телефон 887 791 220. 
У пункті підготовлено 10 місць для відпочинку 
біженців з України. 
В пункті ви можете отримати інформацію з та-
ких сфер:
• легалізації перебування,
• медична допомога, 
• вакцинація та тестування covid,
• психологічна допомога,

• правовова допомога,
• догляд за дітьми та освіта,
• проживання,
• ринок праці, 
• функціонування організацій, що несуть до-

помогу біженцям,
• транспорт
Люди, які бажають працювати в пункті в 
рамках волонтерства, будь ласка, відправ-
те свої заявки на адресу електронної пошти: 
wolontariat@cus-zyrardow.pl
Якщо ви хочете надати біженцям житло, зв›я-
жіться з нами за тел. 887 791 220 або безпосе-
редньо в пункті.

Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Żyrar-
dowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, 
przy współpracy z PCPR w Żyrardowie, or-
ganizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją 
Ternopilską i Fundacją ,,Z miłości do dziec-
ka”, od dnia 7 marca 2022 r., na terenie 
jednostki OSP w Żyrardowie przy ulicy Sła-
wińskiego 6, rozpoczął działanie Punkt In-
formacyjny dla obywateli ukraińskich oraz 
obywateli polskich, udzielających pomocy 
uchodźcom. 
Punkt funkcjonuje 7 dni w tygodniu, w godz. 8:00 
- 22:00. Po godz. 22:00 prowadzony jest dyżur te-
lefoniczny. Punkt obsługiwany jest przez pracow-

ników Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, 
Urzędu Miasta, przedstawicieli OSP i fundacji oraz 
wolontariuszy. 
Telefon kontaktowy 887 791 220. 
W punkcie przygotowanych zostało 10 miejsc noc-
legowych na pobyt wytchnieniowy dla uchodźców 
z Ukrainy. 
W punkcie można uzyskać informacje z zakresu:
• legalizacji pobytu,
• pomocy medycznej, 
• szczepień i testów covid,
• pomocy psychologicznej,
• pomocy prawnej,

• opieki nad dziećmi i edukacji,
• zakwaterowania,
• rynku pracy, 
• funkcjonowania organizacji niosących pomoc 

uchodźcom,
• transportu. 
Osoby chętnie do pracy w punkcie w ramach wo-
lontariatu prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń 
na adres mailowy: wolontariat@cus-zyrardow.pl 
Osoby, które chciałyby udostępnić uchodźcom 
miejsce noclegowe, zapraszamy do kontaktu pod 
nr tel. 887 791 220 lub bezpośrednio w punkcie.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

MIASTO ŻYRARDÓW URUCHAMIA PUNKT INFORMACYJNY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY 
МІСТО ЖИРАРДУВ ЗАПУСКАЄ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ 
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Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Pol-
ski w związku z agresją militarną Rosji na te-
ren Ukrainy, i którzy zgłoszą się z problemem 
zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni 
specjalistycznej, czy szpitala przysługuje ade-
kwatna pomoc medyczna. Świadczenia udzie-
lane obywatelom Ukrainy rozlicza Narodowy 
Fundusz Zdrowia.
Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają za-
świadczenie wystawione przez  Straż Graniczną 
RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w do-
kumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt 
na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 
lutego 2022 r., w  związku z  konfliktem zbrojnym 
na terytorium Ukrainy.
Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają 
podpisany kontrakt z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach 
internetowych Urzędu do  Spraw Cudzoziemców, 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Mazo-
wieckiego i Ministerstwa Zdrowia. Bezpośrednie lin-
ki do komunikatów dostępne są na stronie Miasta 
www.zyrardow.pl / Aktualności. 

Pozostałe formy wsparcia w  zakresie opieki 
zdrowotnej
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 800 137 200 - 
jeden bezpłatny numer dla całej Polski.  
Informacje na temat szczepienia przeciw Co-
vid 19 dla cudzoziemców narodowości ukraiń-
skiej dostępne są na stronie https://www.gov.
pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-
-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej.  
Test w kierunku COVID 19 (punkt pobrań w Ży-
rardowie przy ul. Ziołowej 17)
Dla obywateli Ukrainy którzy  okażą zaświadczenie 
wystawione przez  Straż Graniczną RP lub odcisk 
stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podró-
ży, potwierdzające jej legalny pobyt na  terytorium 
RP, po  przekroczeniu granicy od  24 lutego 2022 
r. w  związku z  konfliktem zbrojnym na  terytorium 
Ukrainy.
Do  wykonania i  odebrania wyni-
ku testu potrzebne są następujące dane: 
Imię i  nazwisko,Data urodzenia, Numer pasz-
portu, datę wystawienia, do  kiedy obowiązu-
je, kto wystawił (najlepiej zrobić ksero), w  przy-
padku gdy  osoba nie  posiada paszportu dane 

z  innego dokumentu podróży albo  z  zaświad-
czenia wydanego przez  Straż Graniczną RP, 
Adres zamieszkania na Ukrainie, Adres pobytu tym-
czasowego w Polsce.
Wsparcie prywatnych placówek opieki zdro-
wotnej
Bezpłatną pomoc medyczną dla osób przyjeżdża-
jących z Ukrainy oferują m.in. placówki Grupy LUX 
MED w całej Polsce. W pilnych przypadkach można 
kontaktować się pod numerem polsko – ukraińskiej 
infolinii pod nr tel. 22 45 87 007 oraz wysyłając maila 
na: ua.kontakt@luxmed.pl.
Również Centrum Medyczne Damiana w  Warsza-
wie przygotowało dla obywateli Ukrainy pakiet po-
mocy, oferując m.in. telefoniczne wsparcie psycho-
logiczne. Od 28 lutego pod numerem 22 566 22 20 
dyżuruje psycholog. Porady są udzielane w  języku 
ukraińskim.
Każdy Obywatel Ukrainy, który potrzebuje pomocy 
oraz  każdy kto chce wesprzeć naszych Sąsiadów 
dotkniętych dzianiami wojennymi znajdzie szczegó-
łowe informacje dotyczące wsparcia dla uchodźców 
na stronie: ttps://pomagamukrainie.gov.pl/

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Громадянам України, які прибули до Поль-
щі у зв›язку з військовою агресією Росії на 
території України, і які звертаються з про-
блемами зі здоров›ям до сімейного ліка-
ря, в спеціалізовану клініку, або в лікарню, 
мають право на адекватну медичну допо-
могу. Допомога, що надається громадянам 
України, оплачує Національний фонд охо-
рони здоров›я.

Це стосується громадян України, які мають сві-
доцтво, видане прикордонниками Польщі або 
відбиток штампа прикордонної служби РП у 
проїзному документі, що підтверджують легаль-
не перебування на території Республіки Поль-
ща, після перетину кордону від 24 лютого 2022 
р.у зв›язку зі збройним конфліктом на території 
України.

Правила будуть охоплювати медичні установи, 
які мають контракт з Національним фондом охо-
рони здоров›я. 

Детальна інформація доступна на веб-сайтах 
управління у справах іноземців, Національного 
фонду охорони здоров›я, Мазовецького Воєво-
ди та Міністерства охорони здоров›я. Прямі по-
силання на повідомлення доступні на сайті міста 
www.zyrardow.pl Новини. 

Інші форми підтримки в сфері охорони здоров›я

Телеплатформа першого контакту 800 137 200-
один безкоштовний номер для всієї Польщі.  

Інформація про вакцинацію проти Covid 19 для 
іноземців української національності доступна на 
сайті https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-
przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-
ukrainskiej. 

Тест в напрямку COVID 19 (пункт збору в Жирар-
дові на ul. Ziołowej 17

Для громадян України, які покажуть свідоцтво, 
виданне прикордонниками Польщі або відби-
ток штампа прикордонної служби РП в проїзно-
му документі, що підтверджують його легальне 
перебування на території Республіки Польща, 
після перетину кордону від 24 лютого 2022 року. 
у зв›язку зі збройним конфліктом на території 
України.

Для виконання і отримання результату тесту не-
обхідні наступні дані:

ПІБ,

Дата народження,

Номер паспорта, дата видачі, дата закінчення, 
хто видав (найкраще зробити ксерокопію), в разі, 

якщо у людини немає паспорта дані з іншого 
проїзного документа або з свідоцтва, виданого 
прикордонником Республіки Польща,

Адреса проживання в Україні,

Адреса тимчасового перебування на території 
Польщі

Підтримка приватних медичних установ

Безкоштовну медичну допомогу людям, які при-
їжджають з України, пропонують  установи між 
іншим групи LUX MED по всій Польщі. У термі-
нових випадках ви можете зв›язатися за теле-
фоном польсько-української гарячої лінії за тел. 
22 45 87 007 та надіслати електронний лист за 
адресою: ua.kontakt@luxmed.pl.

Також медичний центр Даміана у Варшаві під-
готував для громадян України пакет допомоги, 
запропонувавши між іншим телефонну психоло-
гічну підтримку. З 28 лютого за номером 22 566 
22 20 чергує психолог. Поради надаються укра-
їнською мовою.

Кожен громадянин України, який потребує допо-
моги, і кожен, хто хоче підтримати наших сусідів, 
постраждалих від військових дій, знайде деталь-
ну інформацію про підтримку біженців на сайті: 
ttps://pomagamukrainie.gov.pl/

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH V
БАЗОВЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ БІЖЕНЦІВ
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WSTĘPOWAĆ DO WOT
WSPÓLNIE KREUJEMY POLITYKĘ 

ZDROWOTNĄ MIASTA!

Drodzy Rodzice! Przypominamy, że w dniach od 8 do 21 marca br. odby-
wa się rekrutacja na wolne miejsca w publicznych przedszkolach i od-
działach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 6, 7 na rok 
szkolny 2022/2023.
Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego, dostępne-
go pod adresem: www.zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępo-
wania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowa-
nia uzupełniającego zostały określone w załączniku do Zarządzenia Nr 33/22 
Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określe-
nia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowa-
nia uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ży-
rardów.
Kryteria przyjęć do przedszkola i oddziału przedszkolnego
W przypadku większej liczby dzieci, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z ro-
dziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, 
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastęp-
czą. Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 64 punkty.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postę-
powania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bra-
ne są pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XL/271/17 Rady Miasta 
Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postę-
powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów.
4. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkol-
nego 
Wniosek wraz z dokumentami można pobrać ze strony Miasta www.zyrardow.
pl/ Mieszkaniec/ Oświata oraz w systemie informatycznym pod adresem: www.
zyrardow.przedszkola.vnabor.pl.  

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W odpowiedzi na duże zainteresowanie obywateli, 6 Mazowiecka 
Brygada Obrony Terytorialnej organizuje szkolenia dla zaintereso-
wanych służbą w WOT.
W ostatnich dniach zaobserwowano siedmiokrotny ogólnokrajowy wzrost 
zainteresowania służbą w WOT. W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Tery-
torialnej również nie ma dnia, by rekruterzy nie odbierali telefonów od no-
wych ochotników. Zatem jeśli jesteś chętny/a przyłączyć się do WOT i

•	 posiadasz polskie obywatelstwo
•	 jesteś pełnoletni/a
•	 jesteś zdrowy/a fizycznie i psychiczni

Znajdź właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) i  złóż wniosek 
o  powołanie do  Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie niezbędne in-
formacje można znaleźć na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/6bot/jak-
-wstapic/ oraz w 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, ul. Sadków 
9, 26-610 Radom, kontakt: 6mbot.sekretariat@ron.mil.pl, tel. 261 511 000

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Urząd Miasta Żyrardowa opracowuje Strategię polityki zdrowotnej 
dla miasta Żyrardowa na lata 2022-2027. Zachęcamy mieszkańców 
do wspólnego kształtowania przyszłej polityki zdrowotnej Miasta.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych elektronicznych kwestionariu-
szy, byśmy mogli przygotować strategię w oparciu o Państwa oczekiwania. 
Badanie zostało zlecone przez Urząd Miasta Żyrardowa. Ankiety są anoni-
mowe, można je wypełniać do 8 kwietnia 2022 r. Zachęcamy!
Ankieta dotycząca dzieci: https://forms.gle/75PUuwYwuCJZ3d7i8 
(ankietę wypełniamy osobno w odniesieniu do każdego dziecka)
Ankieta dotycząca dorosłych: https://forms.gle/JJP8V8yVoyKyokcx8.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 
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Niezłomnego Zdrowia.
Roześmianej radości.

Zawsze  modnej miłości.
Szczęścia wierniejszego niż pies.

Samych pogodnych dni.
Nadziei i Zrozumienia.

Zdrowia Dobrego.
Wszystkiego Najlepszego.

Wiary, co góry przenosi.
Słodyczy, pokoju i spokoju.
Obfitości, ciepła i dostatku 

w sprawach osobistych, 
zawodowych i społecznych.

Jerzy Koźlicki
Członek Zarządu Wojewódzkiego 

Prezes Zarządu Powiatowego  
Polskiego Stronnictwa Ludowego 

w Żyrardowie, 

Kazimierz Drążkiewicz

Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego
Asystent Biura Poselskiego 

Marszałka Piotra Zgorzelskiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego 

w Żyrardowie

Z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet 

Wszystkim Koleżankom i Paniom Powiatu Żyrardowskiego
życzy

 

ż y c z e n i a
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KOMUNIKAT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMINY MSZCZONÓW 
ОГОЛОШЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ГМІНИ МЩОНУВ

Burmistrz wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej i Radnymi RM 
rozpoczęli koordynację zintegro-
wanej, gminnej akcji pomocowej, 
związanej ze wsparciem osób po-
szkodowanych w wyniku wojny, 
toczącej się na terytorium Ukrainy.
Szczególną wagę w ramach rozpoczę-
tych działań pragniemy przykładać do 
okazywania pomocy naszym rodakom, 
którzy mieszkają na obszarach zagro-
żonych działaniami zbrojnymi (poprzez 
kierowanie wsparcia do ich organizacji 
i działających tam parafii).

Informujemy, że w ramach wspólnych działań samo-
rządowych konkretne czynności spoczęły na gmin-
nych jednostkach budżetowych:
• Centrum Usług Społecznych,
• Gminne Centrum Informacji,
• Centrum Usług Wspólnych wraz z wybranymi 

gminnymi szkołami.
Działania jednostek budżetowych wspierają lokalne 
organizacje pozarządowe:
• Hufiec ZHP Mszczonów,
• Pomagam w Potrzebie Wolontariat,
• Monika Kubiak wraz z Kołem Mazowieckiej 

Wspólnoty we Mszczonowie,
• Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 

(Strzelcy Mszczonów).
Pragniemy zaprosić także do udziału w gminnej akcji 
wszystkich zainteresowanych MIESZKAŃCÓW GMI-
NY MSZCZONÓW oraz MIEJSCOWYCH PRZEDSIĘ-
BIORCÓW!
Wszelkie zgłoszenia (szczegóły poniżej) przyjmują te-
lefonicznie i mailowo:
• CUS Mszczonów, adres: 96-320 Mszczonów, 

ul. Grójecka 45, e-mail: mops@mszczonow.pl, 
pod numerami telefonów:
• 665 513 060, 693 388 846 (w godzinach 

8:00 - 20:00)
• +48 46 857 12 73 (w godzinach 8:00 - 

16:00)
• Gminne Centrum Informacji, adres: 96-320 

Mszczonów, ul. Żyrardowska 4, e-mail: gci@
mszczonow.pl, pod numerami telefonów:
• 605 869 094 (w godzinach 8:00 – 20.00) 
• +48 46 857 30 71 (w godzinach 8:00 - 

16:00)
Miejsca zbiórek ofiarowywanych darów dla potrze-
bujących obywateli Ukrainy wyznaczone zostały 
w godzinach urzędowania tj. 8.00-16.00 w:
• Centrum Usług Społecznych: Mszczonów, ul. 

Grójecka 45
• Gminnym Centrum Informacji: Mszczonów, ul. 

Żyrardowska 4
W godzinach popołudniowych i wieczornych zbiórkę 
prowadzić będą natomiast:
• Wolontariusze „Pomagam w Potrzebie” Wo-

lontariat i Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego (w magazynie WOLONTARIATU: 
Warszawska 28, w godzinach: 8:00 - 10:00 oraz 
18:00 - 20:00 - numer kontaktowy koordyna-
torki WOLONTARIATU – Monika Kubiak 515 
070 297).

• Harcerze Hufca ZHP Mszczonów (w siedzibie 
Hufca, Warszawska 23 - godziny zbiórek należy 
uzgadniać telefonicznie z druhną Aleksandrą 
Sęk 695 777 191 lub kontrolować na profilu 
Hufca na FB https://www.facebook.com/Hu-
fiecZhpMszczonow)

• OSP Mszczonów (remiza OSP, Pl. Piłsudskie-
go 2) – codziennie w godz. 10:00-12:00 oraz 
16:00-18:00

SZCZEGÓŁOWE LISTY OCZEKIWANYCH DARÓW 
PUBLIKUJEMY PONIŻEJ!
Centrum Usług Społecznych (CUS) i Gminne Cen-
trum Informacji (GCI) przyjmować będą ponadto 
telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców dotyczące 

szczególnych form pomocy takich jak:
• ZAPEWNIENIA POTRZEB MIESZKANIO-

WYCH UCHODŹCOM – CUS
665 513 060, 693 388 846, +48 46 857 12 73
e-mail: mops@mszczonow.pl

• PROPOZYCJE PRACY DLA UCHODŹCÓW – 
GCI
605 869 094, +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

• USŁUGI TRANSPORTOWE – GCI, CUS
GCI: 605 869 094, +48 46 857 30 71, 
e-mail: gci@mszczonow.pl

• CUS: 
665 513 060, 693 388 846, +48 46 857 12 73, 
e-mail: mops@mszczonow.pl

• MOŻLIWOŚĆ TŁUMACZENIA – CUS
665 513 060, 693 388 846, +48 46 857 12 73
e-mail: mops@mszczonow.pl

• CATERING DLA UCHODŹCÓW mieszkają-
cych w naszej gminie – CUS, GCI
GCI: 605 869 094, +48 46 857 30 71, 
e-mail: gci@mszczonow.pl
CUS: 665 513 060, 693 388 846, 
+48 46 857 12 73, 
e-mail: mops@mszczonow.pl

• WOLONTARIUSZE gotowi zaangażować 
się w gminną akcję pomocy uchodźcom 
– GCI
605 869 094, +48 46 857 30 71
e-mail: gci@mszczonow.pl

WSZELKIE INNE SPOSOBY WSPARCIA (w zależności 
od możliwości darczyńców indywidualnych, czy też 
instytucjonalnych) – CUS, GCI
PORADY PRAWNE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 
dla mieszkańców Ukrainy przebywających już na 
terenie Mszczonowa świadczone są w CUS po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicznym.

LISTA OCZEKIWANYCH DARÓW:
• śpiwory
• bielizna termiczna
• polary
• czapki z polaru i rękawice
• ciepłe skarpety
• koce
• latarki
• świece do pomieszczeń
• zapałki
• noże
• powerbanki
• baterie
• bidony
• apteczki (z wyposażeniem)
• materiały opatrunkowe (plastry, bandaże, opa-

ski elastyczne)
• środki do przemywania ran
• leki przeciwbólowe
• chusteczki do dezynfekcji (oraz woda utlenio-

na, octenisept)
• środki higieniczne (pampersy, podpaski, papier 

toaletowy)
• maść na oparzenia
• chusteczki zwykłe i ręczniki papierowe
• artykuły spożywcze o długi okresie ważności do 

spożycia: (w szczególności konserwy, makaro-
ny, kasze, ryż, soki, kawa, herbata itp.)

• mleko modyfikowane
• naczynia jednorazowe
• butelki i smoczki dla dzieci
• art. higieniczne dla dzieci
Wsparcie finansowe prosimy kierować na rachunek:
Urząd Miejski w Mszczonowie:

PKO Bank Polski S.A. 
08 1020 1042 0000 8502 0349 0448

Cel: Pomoc dla Ukrainy

ОГОЛОШЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 
ГМІНИ МЩОНУВ
Пані та Панове,
Міський голова разом із головою міської ради 
та радниками міста розпочав координацію 
комплексної допомоги, пов’язаної з підтримкою 
постраждалих внаслідок війни на території 
України.
Особливу увагу хочемо звернути на розпочаті 
нами акції допомоги співвітчизникам, які про-
живають у зонах ризику та зонах військових дій. 
Спрямовуємо підтримку на організації та парафії, 
які діють на цих територіях.
Інформуємо, що в рамках спільної діяльності міс-
цевого самоврядування окремі заходи викону-
ють бюджетні одиниці міста:
• Центр Соціальних Служб (Centrum Usług 

Społecznych),
• Комунальний Інформаційний Центр 

(Gminne Centrum Informacji),
• Центр Спільних Послуг (Centrum Usług 

Wspólnych) з вибраними муніципальними 
школами.

Діяльність бюджетних підрозділів підтримують 
місцеві громадські організації:
• Hufiec ZHP Mszczonów, 
• Pomagam w Potrzebie Wolontariat, 
• Monika Kubiak wraz z Kołem Mazowieckiej 

Wspólnoty we Mszczonowie, 
• Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 

(Strzelcy Mszczonów). 
Також запрошуємо до участі в акції ґміни всіх за-
цікавлених ЖИТЕЛІВ ГМІНИ МЩОНОВ та МІСЦЕ-
ВИХ ПІДПРИЄМЦІВ!
Усі заявки (деталі нижче) приймаються за теле-
фоном та електронною поштою:
• Центр Соціальних Служб (Centrum Usług 

Społecznych), (з 8:00 до 20:00) за телефона-
ми:
665 513 060 
693 388 846
+48 46 857 12 73 (з 8:00 до 16:00)
електронна пошта: mops@mszczonow.pl 
адреса: 96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45. 

Комунальний Інформаційний Центр (Gminne 
Centrum Informacji) (з 8:00 до 20:00) за телефона-
ми:

605 869 094
+48 46 857 30 71 (з 8:00 до 16:00)
електронна пошта: gci@mszczonow.pl
адреса: 96-320 Mszczonów, ul. Żyrardowska 4

Пункти збору допомоги потребуючим громадя-
нам України діють в робочий час (8.00-16.00) за 
адресою:
1. Центр Соціальних Служб (Centrum Usług 

Społecznych) Mszczonów, ul. Grójecka 45
2. Комунальний Інформаційний Центр 

(Gminne Centrum Informacji) Mszczonów, ul. 
Żyrardowska 4

У денні та вечірні години збір проводитимуть:
• Волонтери «Pomagam w Potrzebie» Волон-

терство і Історична Спільнота Мщонова: 
ul. Warszawska 28,  в години: 8:00 - 10:00 та 
18:00 - 20:00, контактний телефон коорди-
натора ВОЛОНТЕРСТВА - Моніка Кубяк 515 
070 297).

• Пластуни Загону ZHP Mszczonów: ul. 
Warszawska 23 - час збору необхідно узго-
дити по телефону з Олександрою Сенк 695 
777 191 або перевірте профіль на FB https://
www.facebook.com/HufiecZhpMszczonow)

• OSP Mszczonów (Pl. Piłsudskiego 2) щоденно  
у годинах: 10:00 - 12:00 та 16:00 - 18:00

ДЕТАЛЬНІ СПИСКИ ПОТРІБНИХ РЕЧЕЙ ПУБЛІКУ-
ЄМО НИЖЧЕ!
Центр Соціальних Служб (CUS) та Комунальний 
Інформаційний Центр (GCI) також прийматимуть 
телефонні повідомлення від мешканців щодо 
конкретних форм допомоги, таких як:
• ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЖЕНЦЯМ ЖИТЛА - 

Центр Соціальних Служб (CUS)
665 513 060, 693 388 846, +48 46 857 12 73 
електронна пошта: mops@mszczonow.pl

• ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ - 
Комунальний Інформаційний Центр 
(GCI)
605 869 094, +48 46 857 30 71,  
електронна пошта: gci@mszczonow.pl

• ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ - GCI, CUS
605 869 094, +48 46 857 30 71 
електронна пошта: gci@mszczonow.pl

• CUS
665 513 060, 693 388 846, +48 46 857 12 73 
електронна пошта: mops@mszczonow.pl

• ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПОСЛУГИ - Центр Соці-
альних Служб (CUS)
665 513 060, 693 388 846, +48 46 857 12 73 
електронна пошта: mops@mszczonow.pl

• ХАРЧУВАННЯ для БІЖЕНЦІВ, які прожи-
вають у нашій спільноті - CUS, GCI
GCI: 605 869 094, +48 46 857 30 71 
електронна пошта: gci@mszczonow.pl
CUS: 665 513 060, 693 388 846,  
+48 46 857 12 73 
електронна пошта: mops@mszczonow.pl

• ВОЛОНТЕРИ готові долучитися до 
спільної акції допомоги біженцям - GCI
605 869 094, +48 46 857 30 71 
електронна пошта: gci@mszczonow.pl

БУДЬ-ЯКІ ІНШІ СПОСОБИ ПІДТРИМКИ (залежно 
від можливостей індивідуальних чи інституцій-
них донорів) - CUS, GCI
ЮРИДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА жи-
телям України, які вже перебувають у Мщонові, 
надаються в CUS за попередньою телефонною 
домовленістю.

СПИСОК НЕОБХІДНИХ РЕЧЕЙ:
• спальні мішки
• термобілизна
• светри, теплий одяг
• теплі шапки та рукавиці
• теплі шкарпетки
• ковдри
• ліхтарики
• свічки 
• сірники
• ножі
• павербанки
• батарейки
• пляшки з водою
• аптечки
• перев›язувальні матеріали (пластирі, бинти, 

еластичні стрічки)
• засоби для очищення та дезінфекції ран
• знеболюючі засоби
• дезінфекційні серветки (і перекис водню, 

октанісепт)
• засоби гігієни (підгузки, гігієнічні прокладки, 

туалетний папір)
• мазь від опіків
• носові хустинки та паперові рушники
• харчові продукти з тривалим терміном збе-

рігання: (зокрема - консерви, макарони, кру-
пи, рис, соки, кава, чай тощо)

• модифіковане молоко
• одноразовий посуд
• дитячі пляшечки та соски
• засоби гігієнічнi для дітей
Будь ласка, надсилайте фінансову підтримку на 
рахунок:
Urząd Miejski w Mszczonowie

PKO Bank Polski S.A. 
08 1020 1042 0000 8502 0349 0448

Cel: Pomoc dla Ukrainy
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Spotkanie informacyjne dot. 
Programu Czyste Powietrze

PUSZCZA MARIAŃSKA

Uwaga, uwaga! Ogłaszamy kon-
kurs Mazowsze Lokalnie 2022!
14 marca  2022 rusza nabór 
wniosków. W tym roku planujemy 
przyznać około 90 mikrodotacji 
w wysokości od 2000 do 6000 tysię-
cy złotych.
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie młode organizacje poza-
rządowe i grupy nieformalne. Przed 
aplikowaniem o dotację koniecznie za-
poznajcie się z Regulaminem konkursu.
Zapoznaj się z regularminem. 
Jakie projekty mają szansę na dofi-
nansowanie?
W tym roku projekty będzie moż-
na składać w ramach dwóch ście-
żek: „inicjatywy oddolne” oraz „roz-
wój organizacji”.  Grupy, które będą 
chciały składać projekty o charakterze 
samopomocowym, będą mogły to 
zrobić w ramach ścieżki „inicjatywy 
oddolne”.
Dwie ścieżki konkursowe 
Inicjatywy oddolne 
Projekty mieszczące się w sferze pożyt-
ku publicznego, które inicjują wspólne 
przedsięwzięcia na rzecz dobra wspól-
nego w lokalnych społecznościach. 
Projekty w tej kategorii mogą składać 
grupy nieformalne lub młode organiza-
cje pozarządowe.
Eksperci oceniający wnioski będą zwra-
cać uwagę na cztery główne obszary, 
takie jak: zaangażowanie lokalnej spo-
łeczności, wynikające z projektu dobro 
wspólne, formę projektowanych dzia-
łań oraz ich trwałość i spójność.
Dodatkowo podczas drugiego 
etapu oceny wniosków (komisje) 
w ścieżce inicjatywy oddolne projekt 
może uzyskać dodatkowe 6 punk-
tów strategicznych, w przypadku 
gdy grupa nieformalna/ organiza-
cja przewiduje realizację projektu: 
a) dostępnego dla osób z mniejszości 
etnicznych i/lub narodowych / włącza 
mieszkańców i mieszkanki innej na-
rodowości lub etniczności niż polska/ 
uwzględnia ich potrzeby – szczególnie 
premiowane będą projekty na rzecz 
wsparcia i asymilacji imigrantów wojen-

nych z Ukrainy (4 punkty),
b)  zakładającego edukację ekologicz-
ną lokalnej społeczności oraz kształ-
towanie prawidłowych postaw dzieci 
i dorosłych związanych z ochroną śro-
dowiska/  promocję zrównoważonego 
rozwoju (2 punkty).
Rozwój organizacji 
Projekty, których celem jest rozwój 
młodych organizacji – m.in. fundacji, 
stowarzyszeń, klubów sportowych oraz 
ochotniczych straży pożarnych i kół go-
spodyń wiejskich. Zgodnie z regulami-
nem  za młodą organizację uznajemy 
taką, która została zarejestrowana nie 
wcześniej niż 60 miesięcy od dnia zło-
żenia wniosku.
Wśród dofinansowanych działań zna-
leźć się mogą m.in. zakup sprzętu biu-
rowego, sprzętu związanego z meryto-
rycznym obszarem działań organizacji, 
koszty adaptacji lokalu, oprogramowa-
nie komputerowe, podniesienie kwa-
lifikacji pracowników lub wolontariu-
szy, częściowe finansowanie kosztów 
osobowych i usługowych związanych 
z obsługą księgową, prawną lub infor-
matyczną, poszerzenie zakresu świad-
czonych usług.
Dwuetapowa ocena 
Projekty we wszystkich ścieżkach 
będą oceniane dwuetapowo:
I etap – ocena fiszki projektowej złożo-
nej poprzez generator wniosków na 
stronie www.mazowszeloklanie.pl.
II etap (dla zakwalifikowanych) – pre-
zentacja projektu przed komisją oce-
niającą. Informację, czy komisję będę 
się odbywać online czy też stacjonarnie 
podamy w późniejszym terminie.
Wszystkie ważne informacje dotyczące 
konkursu zawiera  Regulamin konkur-
sowy 2022. Jeszcze raz zachęcamy do 
zapoznania się z jego treścią. 

•	 Regulamin konkursu 2022
•	 Wzór wniosku w ramach ścież-

ki “INICJATYWY ODDOLNE”
•	 Wzór wniosku w ramach ścież-

ki “ROZWÓJ ORGANIZACJI”
Informacja prasowa  

Mazowsze Lokalnie 2022

Mazowsze Lokalnie 2022

Wójt Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż dnia  17.03.2022r 
o godz.14.00 w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie 
Gminy Puszcza Mariańska przy ul. Stanisława Papczyńskiego 1 (sala 
USC, parter), odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
o zasadach działania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wcześniej umówić się telefonicznie lub 
drogą mailową:
– tel. 46-831-81-51 wew. 39
– e-mail: czystepowietrze@puszcza-marianska.pl
Osoba do kontaktu: Aneta Błońska
Czyste Powietrze to   kompleksowy program, którego celem jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem                                 w osiągnięciu 
celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz benefi-
cjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
więcej informacji: www.czystepowietrze.gov.pl

Informacja prasowa UG w Puszczy Mariańskiej
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Wystawa „Józef Wilkoń – malarstwo i rzeźba” Zmiany w POWOZOWNI

W Nowym Domu Sztuki prezentujemy wczesne malarstwo Józefa 
Wilkonia, cykl „Nosiwody” powstał w latach 1958-1960 oraz ostat-
nie prace rzeźbiarskie Józefa Wilkonia, grupa „Sarmatów” z 2020 
roku. Wystawa dla zwiedzających udostępniana będzie podczas 
wydarzeń artystycznych organizowanych w Nowym Domu Sztuki 
oraz w dniach: 12, 13, 19 i 20 marca br. Zwiedzanie wystawy w go-
dzinach 13-15.
“W 1955 roku, 66 lat temu, z dyplomem w kieszeni wybrałem się z Krako-
wa do Warszawy, by zobaczyć udekorowaną przez Henryka Tomaszew-
skiego i Wojciecha Fangora na światowy zlot młodzieży. A raczej nie tyle 
na zlot, choć ulice wyglądały na owe czasy imponująco, ale by odwiedzić 
przyjaciela na ulicy Hożej. Drzwi otworzyła mi niebieskooka dziewczyna 
o imieniu Małgosia. Po dwóch tygodniach znajomości osiadłem na stałe 
na Hożej 39, gdzie powstały przedstawione tu obrazy i gwasze. Malowa-
łem cykl postaci, nazwałem je Nosiwody. Było to u schyłku lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Są to figury powstałe z zauroczenia sztuką Paula 
Klee, a także przez profilowe ujęcia – starożytnym Egiptem. Graficzność 
Nosiwodów ma coś z greckich waz. Metaforyczny tytuł pochodzi z mitu 
o czarodziejce Kirke, która zamieniła swoich gości w zwierzęta. Stąd moje 
figury to ryboludy lub ptakoludy, częściej ptakoludy przez uskrzydlenie. 
Przyznaję, że gdziekolwiek sięgnąć, to wszędzie dźwięczy starożytna Gre-
cja: Ikar w marzeniach o lataniu, ptaki Arystofanesa. Ciekawe, że zauważył 
to Andrzej Osęka w pierwszej recenzji z mojej wystawy. Zawsze mówiłem 
pokornie, że my tu na ziemi Europy jesteśmy uczniami Greków.
Powracam do lat pięćdziesiątych. Malowałem Nosiwodów, bo na życie za-
rabiała Małgosia, sprzedając w kiosku kupony totolotka. Dziś, kiedy patrzę 
na te obrazy, ogarnia mnie wzruszenie. One powstały dzięki niej. Mogłem 
znaleźć pracę, miałem także dyplom historyka sztuki. Ale Małgosia zde-
cydowała inaczej, cytuję jej słowa: Jesteś malarzem, aby nim być, musisz 
malować. To się kiedyś zwróci”. Dla tych słów poświęcam wystawę pamięci 
Małgosi Jagoszewskiej, bo tak się nazywała, zanim została Wilkoniową.”
Wypowiedź Józefa Wilkonia zamieszczona w katalogu wystawy „Józef 
Wilkoń po studiach 1958-1969” Warszawa Stara Prochownia grudzień 
2021.
Grupa Sarmatów, ponadnaturalnej wielkości postaci wyrzeźbionych 
w drewnie, została zainspirowana lekturą „Pamiątki Soplicy” Henryka 
Rzewuskiego oraz wrażeniami  Józefa Wilkonia z pobytu w 2020 roku 
na Zamku Królewskim na Wawelu. Rzeźby te były już prezentowane 
w 2021 roku podczas wystawy „Zwierzyniec królewski, Wilkoń na Wa-
welu” oraz w tym samym roku na Zamku w Liwie w ramach ekspozycji 
„Pan Tadeusz Józefa Wilkonia”.
Mamy okazję obejrzeć najwcześniejsze i ostatnie prace artysty po-
wstałe w odstępie prawie sześćdziesięciu lat. Oba cykle choć tak odle-
głe od siebie w czasie i użytymi technikami artystycznymi pokazują, jak 
artysta czerpiąc ze źródeł naszej kultury potrafi jej historyczne tematy 
uwspółcześnić i nadać ich przedstawieniom charakter odzwierciedla-
jący jego indywidualność.

Blanka Wyszyńska Walczak 
historyk sztuki 

Prezes Fundacji ARKA im. Wilkonia

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przy-
jaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym 
spotkał się ze starym przyjacielem”. Tym pięknym cytatem zapocząt-
kujemy nowy rozdział Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” 
w Radziejowicach.
Zgodnie z rozporządzeniem nr 86/2021 Wójta Gminy Radziejowice z  dnia 
10 grudnia 2021 roku przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”.
W wyniku zakończenia procedury konkursowej stanowisko nowej Dyrektor 
objęła Pani Agnieszka Rybarczyk, mieszkanka gminy Radziejowice.
W dniu 01.03.2022r. nastąpiło oficjalne przekazanie stanowiska. W budyn-
ku Powozowni spotkały się: nowa Pani Dyrektor wraz z Panią Wójt Urszulą 
Ciężką oraz dotychczasową Panią  Dyrektor Darią Doleżyczek.
Nowej Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy z okazji wygrania konkursu. 
Życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu oraz owocnej 
współpracy z organem prowadzącym, pracownikami oraz mieszkańcami 
Gminy Radziejowice.
Pani Dyrektor Darii Doleżyczek dziękujemy za dotychczasową współpracę, 
siłę, energię i wielkie serce włożone w każde działanie na rzecz Powozowni. 
Życzymy przede wszystkim spełnienia osobistych planów satysfakcji zawo-
dowej – Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, Dyrektor Agnieszka Ry-
barczyk i zespół pracowników Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”.

 Tekst: A.R.
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Kuchenne rewolucje w Miedniewicach Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – na 

razie blisko 2 tys. wniosków trafiło do ARiMR 

Trwa rekrutacja do gminnych przedszkoli i szkół

Prawdziwą metamorfozę prze-
szła kuchnia w Szkole Podstawo-
wej w Miedniewicach. Zagościł 
w niej wysokiej klasy przemysło-
wy sprzęt, a kuchenne pomiesz-
czenia zostały odświeżone. Go-
towanie weszło w XXI wiek.
Uczniowie miedniewickiej podsta-
wówki chętnie korzystają z przygo-
towywanych w szkole posiłków. Jak 
zdrowe i regularne odżywianie jest 
ważne dla rozwoju dzieci wiedzą 
zarówno rodzice, jak i nauczyciele. 
Dlatego Bogumiła Kamińska, dy-
rektor SP w Miedniewicach zabie-
gała o modernizację wysłużonej już 
kuchni i przyległych pomieszczeń. 
Kilka dni temu prace dobiegły końca.
– Kuchnia była jeszcze węglowa, 
murowana, jak dawniej w domach – 
przypomina dyrektor.
Dziś w jej miejscu stoi wysokiej klasy 
kuchnia z dużymi płytami grzejnymi. 
Jest również kilka zlewów, wyparzar-
ka do naczyń oraz nowe lodówki 
i półki. Wszystko z nierdzewnej stali, 
by było nie tylko estetycznie, ale też 
praktycznie.
– W takiej kuchnia dużo łatwiej utrzy-

mać porządek. Gotuje się świetnie, 
choć niektórzy twierdzą, że ta kuch-
nia nie ma już tego domowego kli-
matu jak poprzednia – przyznaje 
szkolna kucharka.
Jak mówi, praca w takiej kuchni to 
jednak czysta przyjemność.
Szkolna kuchnia zyskała nie tylko 
nowy sprzęt. Odnowiono też po-
mieszczenia, które dostosowano do 
nowego wyposażenia.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni. To 
kuchnia naszych marzeń. Jestem 
przekonana, że posłuży nam długie 
lata – stwierdza dyrektor.
Z efektu prac zadowolony jest rów-
nież Burmistrz Miasta i Gminy Wi-
skitki Rafał Mitura.
– Zależy nam na podnoszeniu stan-
dardów w naszych szkołach. Do-
tychczasowa kuchnia wymagała 
modernizacji i cieszę, że udało się 
ją przeprowadzić – stwierdza bur-
mistrz.

Informacja prasowa: 
Jarosław Pięcej, UMiG Wiskitki

Foto: UMiG Wiskitki, SP Miedniewice

W trwającym od 15 lutego naborze hodowcy loch i prosiąt, których 
gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku 
z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią CO-
VID-19, złożyli do ARiMR blisko 2 tys. wniosków o pomoc. Starają się 
o wsparcie w wysokości prawie 74 mln zł. Połowa złożonych wnio-
sków pochodzi od rolników z woj. kujawsko-pomorskiego i wielko-
polskiego. Termin na ubieganie się o pomoc upływa 29 kwietnia.  
Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich 
przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymują-
ce świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 
2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie 
tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. 
Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł za każdych 10 prosiąt – jednak do 500 
tys. zł dla jednego producenta trzody chlewnej. Może on złożyć więcej niż 
jeden wniosek dotyczący świń urodzonych od 15 listopada 2021 r. do 31 
marca 2022 r., przy czym o pomoc do danej sztuki można się ubiegać tylko 
jeden raz.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR.  Dokumenty można zło-
żyć osobiście,  przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki po-
dawczej  ePUAP  lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce  Poczty 
Polskiej. O terminowości decyduje data wpływu do placówki Agencji.

materiały prasowe ARiMR

Z początkiem marca ruszył nabór do placówek oświatowych na te-
renie gminy. Pierwszy etap to złożenie przez rodziców lub prawnych 
opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przed-
szkolnego lub pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ten etap trwa 
do 22 marca.
Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym pod 
linkiem https://wiskitki.bip.net.pl/

Informacja prasowa UMIG Wiskitki
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca na Placu Jana Pawła II o godzinie 17:00 
rozpoczęły się żyrardowskie obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym 
roku obchody wyjątkowo trwały dwa dni, pod-
czas których odbyło się oficjalne złożenie kwia-
tów zebranych delegacji, msza święta, Bieg 
Tropem Wilczym i okolicznościowy koncert. 

Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Jak w wielu miastach w Polsce, 
w Żyrardowie odbyły się specjalne uroczystości. Ob-
chody rozpoczęły się od apelu na Placu Jana Pawła 
II, podczas którego odczytano apel pamięci. Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa wygło-
sił okolicznościowe przemówienie. 

„(…)Wiele czasu upłynęło nim 4 lutego 2011 roku 
Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patrio-
tyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodzi-
ny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani 
w komunistycznych więzieniach lub po prostu ode-
szli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi 
z żądaniami, by wolna Polska oddała hołd swym naj-
lepszym Synom. Przez długie lata odpowiedzią na te 
apele była jedynie cisza(…)”

Następnie delegacje złożyły kwiaty przy pomniku Żoł-
nierzy AK i tablicy Ku czci Polskich Patriotów.

Bieg Tropem Wilczym 

Nieodzownym elementem obchodów Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Bieg Tro-
pem Wilczym. W tym roku 6 marca ponad 200 osób 
przebiegło symboliczny dystans 1963 m. Kolejny raz 
mieszkańcy Żyrardowa stanęli na starcie biegu, by 
wspólnie upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. Jak pod-
kreśla wiceprezydent Żyrardowa to pierwszy raz, 
kiedy bieg odbywa się w Parku Procnera, a samo 
miejsce okazuje się być stworzone do tego typu 
wydarzeń. – To fantastyczne przedsięwzięcie upa-
miętniające Żołnierzy Wyklętych. Dziś już trochę tę 
historię znamy, bo w ostatnich latach ona w końcu 
jest kultywowana. Cieszymy się, że jako Żyrardów my 
także uczestniczymy w organizacji, a w tym toku w X. 
jubileuszowej edycji biegu – mówi Adam Lemiesz, wi-
ceprezydent Żyrardowa. 

Za rozpoczęcie tradycji Biegu wilczym Tropem wice-

prezydent podziękował Jackowi Mitrowskiemu, który 
10 lat temu wraz z Żyrafa Żyrardów zorganizował 
pierwszy taki bieg na Placu Jana Pawła II. Od tamtej 
pory nieprzerwanie wspiera miasto w organizacji 
tego wydarzenia. 

I choć nie brakowało medali, pucharów i nagród, tego 
dnia liczyła się dobra zabawa i rodzinnie spędzone 
niedzielne popołudnie. Po biegu dla wszystkich prze-
widziano gorącą i sytą grochówkę, która doskonale 
rozgrzewa podczas pierwszych wiosennych imprez 
plenerowych.

Myśmy rebelianci - piosenki żołnierzy niezłom-
nych 

W Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się koncert 
„Myśmy rebelianci - piosenki żołnierzy niezłomnych” 
zespołu De Press. Koncert rozpoczęli wiceprezydent 
Żyrardowa Adam Lemiesz, Arkadiusz Sowa wice-
przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa oraz gościn-
nie wiceminister Aktywów Państwowych i poseł PiS 
Maciej Małecki.

- To nie pierwszy raz, kiedy taki koncert organizowany 
jest w Żyrardowie. Kilka lat temu gościliśmy na scenie 
zespół Contra Mundum i Smoła Smolińskiego, którzy 
serwowali nam podobny program – podkreślił Adam 
Lemiesz. 

Na scenie pojawił się również Maciej Małecki, po-
seł PiS i wiceminister Aktywów Państwowych, który 
wspominał pułkownika Łukasza Cieplińskiego pseu-
donim „Pług”. - To, że dziś żyjemy w wolnym kraju to 
zasługa tych, którym dziś oddajemy hołd na początku 
marca. Rosjanie i Niemcy chcieli odebrać życie Pol-
skom, ale także chcieli zadać im drugą śmierć. Chcieli 
zabić pamięć o bohaterach AK – mówił ze sceny Ma-
ciej Małecki. – Do tej pory wspomnienie o wojnie to 
była historia, którą słyszeliśmy na lekcjach historii, od 
naszych rodziców, dziadków, a dziś tę historię widzi-
my u naszych sąsiadów na Ukrainie. I armia rosyjska 
dalej tam morduje, niszczy, gwałci i kradnie, opowia-
dając, że robi to w imię wyzwolenia kraju. Właśnie na 
takie wyzwolenie nie zgodzili się Żołnierze Wyklęci 
w 1945 roku. I za to jesteśmy im wdzięczni – dodał 
wiceminister. I choć emocje po koncertach, biegu 
i oficjalnych przemówieniach dopiero opadły, władze 
Żyrardowa już teraz zapowiadają, że w kolejnych la-
tach nadal obchody Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych będą kultywowane. 
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ZA ZDROWIE PAŃ
Z pieśnią na ustach i kwiatem w dłoni odbyły 
się dziś obchody Dnia Kobiet w Żyrardowie.
Na scenie „ludowca” wystąpiła uwielbiana 
przez żyrardowian Orkiestra Uliczna. Przed 
koncertem płynęły najserdeczniejsze życzenia. 
Koncert rozpoczął się od radosnych życzeń pły-
nących ze sceny. Jako pierwszy paniom zaprezen-
towano nagranie wideo z życzeniami prezydenta 
Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. 
Następnie Adam Lemiesz rozbawił publiczność, 
składając paniom „męskie życzenia”. - Bądźcie 
dla nas dobre każdego dnia! – rozpoczął wicepre-
zydent. - …. ale że to Wasze święto, to chciałem 
Wam życzyć, żeby zewsząd i każdego dnia ota-
czało Was dobro. A jednocześnie pragnę podkre-
ślić jak ważne jesteście dla nas, dla rodziny, ale 
także dla naszego kochanego Żyrardowa. 
Wszystkie panie obdarowywane zostały symbo-
licznym tulipanem przez wiceprezydenta Żyrar-
dowa Adama Lemiesza, zastępcę przewodniczą-
cego Rady Miasta Arkadiusza Sowę, Dyrektora 
Wydziału Kultury i Promocji UM Łukasza Kasper-
czyka i Dyrektora Centrum Kultury Roberta Si-
niarskiego.
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Uwaga! Oszuści nie śpią!
Żyrardowscy policjanci ostrzegają 
przed oszustami wyłudzającymi 
pieniądze. Przestępcy wysyłają 
link przekierowujący na fałszywą 
stronę banku, gdzie pojawia się 
komunikat o wpisanie loginu i ha-
sła.
Oszuści próbują wielu sposobów, by 
wyłudzić dane oraz pieniądze z kont 
bankowych. Najczęściej stosują tak 
zwany „phishing” czyli metodę, w której 
podszywają się pod różne osoby, stro-
ny internetowe lub firmy i za pomocą 
komunikatorów wysyłają wiadomości 
zawierające link, dzięki któremu wy-
łudzają: loginy i hasła do kont banko-
wych, numery kart płatniczych, nume-

ry CVV, numery dowodów osobistych 
oraz numery PESEL.
Całkiem niedawno podobna sytuacja 
dotknęła mieszkankę gminy Mszczo-
nów, która otrzymała w wiadomości 
email link przekierowujący na fałszywą 
stronę banku. Niczego nieświadoma 
kliknęła w link i została przeniesiona do 
strony, gdzie podała wszystkie wyma-
gane dane, m.in. login i hasło do konta 
bankowego.  W ten sposób przestęp-
cy uzyskali dostęp do oszczędności. 
Mieszkanka naszego powiatu straciła 
kilka tysięcy złotych.
W związku z pojawiającymi się działa-
niami oszustów w szczególności przy 
pomocy popularnej formy płatności 
apelujemy o ostrożność i przypomina-
my o ważnych zasadach bezpieczeń-

stwa.
Aby nie paść ofiarą przestępstwa oszu-
stów działających tą nową metodą, 
wszyscy użytkownicy komputerów, te-
lefonów komórkowych powinni pamię-
tać o:
• Pamiętajmy o wylogowywaniu się 

z aplikacji za każdym razem po za-
kończeniu jej użytkowania.

• Warto także zabezpieczyć swoje 
konto na Facebooku, aby oszu-
stowi trudniej było włamać się na 
nasze konto i podszyć się pod nas. 
W tym celu należy włączyć tzw. 
dwuskładnikowe uwierzytelnienie 
logowania. Oznacza ono, że logo-
wanie na każdym nowym urządze-
niu trzeba dodatkowo potwierdzić 
otrzymanym kodem SMS-owym.

• Nie otwierajmy maili od nieznanych 
nam nadawców, a co najważniej-
sze zawartych w nich załączników.

• Pamiętajmy, aby nie wpisywać 
w przypadku wystąpienia wątpli-
wości swojego loginu oraz hasła.

• Oszuści często podszywają się pod 
witryny banków lub popularnych 
portali aukcyjnych i społecznościo-
wych.

• Kontrolujmy strony internetowe, 
które przeglądają najmłodsi.

• Zablokujmy te witryny, których we-
dług nas dzieci nie powinny prze-
glądać.

• Pamiętajmy! Przede wszystkim 
o ograniczonym zaufaniu.

Informacja prasowa:  
st. sierż. Monika Michalczyk

28 lutego strażnicy przeprowadzili 
kontrolę przy użyciu drona, mającą na 
celu zlokalizowanie gospodarstw do-
mowych w których mogą być spalane 
substancje niedozwolone. Dron z apa-
raturą pomiarową jest w stanie ujawnić 
przekroczenie dopuszczalnych warto-
ści, co automatycznie powoduje prze-
prowadzenie szczegółowej kontroli 
na terenie nieruchomości. W dbałości 
o środowisko, apelujemy do mieszkań-
ców o niespalanie odpadów. (foto nr 3, 
3A,3B,3C, 3D)
28 lutego na ul. Józefa Mireckiego, 
strażnicy podjęli interwencję w związ-
ku z niezachowaniem środków ostroż-
ności przy trzymaniu psa, który biegał 
luzem na terenie miasta i ugryzł męż-
czyznę. W związku z popełnionym wy-
kroczeniem na właściciela został skie-
rowany wniosek o ukaranie do Sądu. 
(foto 3.3).
Strażnicy w ramach pomocy obywa-
telom Ukrainy przeprowadzili zbiórkę 
żywności, leków, ubrań oraz innych nie-
zbędnych przedmiotów, które w tym 

ciężkim czasie, mogą być przydatne 
naszym sąsiadom zza wschodniej gra-
nicy. Zbiórka była przeprowadzona 
wśród pracowników Straży Miejskiej 
oraz przyjaciół i sympatyków. W dniu 
2.03.2022 r., zebrane produkty zosta-
ły dostarczone, celem dalszego prze-
kazania potrzebującym. (foto nr 14, 
14A,14B) 
2 marca strażnicy pełnili służbę w go-
dzinach porannych przed Niepublicz-
ną Szkołą Podstawową przy ul. Adama 
Mickiewicza, w celu zapewnienia bez-
piecznego dotarcia dzieci do szkoły 
oraz dyscyplinowania kierowców stwa-
rzających zagrożenie i niestosujących 
się do obowiązujących przepisów. 
Strażnicy pełnią takie służby codzien-
nie, rotacyjnie w rejonach poszczegól-
nych szkół. (foto nr 15)
2 marca strażnicy miejscy realizując 
swoje zadania ujawnili wykroczenie 
z art. 88 Kodeksu Wykroczeń, które 
miało miejsce przy ul. Stefana Okrzei, 
gdzie Krystian P., poruszał się po 
zmierzchu rowerem, bez wymagane-
go przepisami oświetlenia, stwarzając 
bezpośrednie zagrożenie dla siebie 

oraz innych uczestników ruchu. Wo-
bec powyższego wykroczenia, funkcjo-
nariusze SM nałożyli mandat karny na 
rowerzystę. (foto nr 20) 
3 marca strażnicy podjęli interwencję 
w związku z nieporządkiem w rejonie 
nieruchomości przy ul. Franklina Ro-
osevelta. Właściciel/zarządca nierucho-
mości zobowiązany jest do utrzymania 
czystości na posesji oraz na chodni-
kach przylegających do nieruchomości. 
Osoba odpowiedzialna została zobligo-
wana do posprzątania zanieczyszczo-
nego terenu. (foto nr 22, 22A)
3 marca przy ul. Czystej, strażnicy 
podjęli interwencję w związku z nieza-
chowaniem środków ostrożności przy 
trzymaniu psa, który biegał luzem na 
terenie miasta i został złapany przez 
osobę odławiającą bezpańskie zwie-
rzęta z terenu miasta. W wyniku tych 
działań znalazł się w schronisku, gdzie 
jak się okazało nie był psem bezpań-
skim. Na właściciela psa, Piotra W. zo-
stał nałożony mandat karny. (foto nr 
23)
3 marca strażnicy udzielili pomocy bez-
domnemu mężczyźnie, dowożąc do 

siedziby Centrum Usług Społecznych, 
w celu udzielenia dalszej pomocy. 
Strażnicy realizują działania pomoco-
we dla osób bezdomnych przez cały 
rok współpracując z CUS, jednak okres 
zimy jest szczególnym czasem, gdzie 
np. zapewnienie noclegu może urato-
wać komuś zdrowie czy życie. (foto nr 
28, 28A)
4 marca za pomocą systemu monito-
ringu miejskiego zauważono w okolicy 
wiaty komunikacji publicznej, przy ul. 
Józefa Mireckiego mężczyznę, który 
spożywa alkohol bezpośrednio z bu-
telki, w miejscu publicznym. Wysłany 
na miejsce patrol SM ujął Marcina P. 
i w związku z popełnionym wykrocze-
niem ukarał ww. mandatem karnym 
(foto nr 29.29A).
6 marca strażnicy realizując swoje za-
dania na terenie miasta, interweniowali 
wobec trzech mężczyzn na ul. Rodzin-
nej, którzy niestosowali się do ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. Wobec po-
wyższego Marek V., Michał K. i Rafał D., 
zostali ukarani w postępowaniu man-
datowym.

Żyrardowscy strażacy przekazali 
sprzęt pożarniczy dla strażaków 
z Ukrainy.
W odpowiedzi na apel komendan-
ta głównego PSP w całym kraju 
trwa zbiórka sprzętu dla straża-
ków z Ukrainy. Do akcji dołączy-
ła również Komenda Powiatowa 
PSP w Żyrardowie oraz jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu żyrardowskiego. 
Funkcjonariusze KP PSP w Żyrar-
dowie w siedzibie komendy w nie-
dzielę i poniedziałek zbierali zgro-
madzony przez druhów z jednostek 
OSP sprzęt pożarniczy.
27 lutego 2022r. do Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Warszawie żyrardow-
scy strażacy przekazali: 9 szt. prądownic 
typu TURBO JET, 76 szt. ubrań specjal-
nych NOMEX, 8 szt. kurtek specjalnych, 
9 par butów specjalnych gumowych, 53 
pary butów specjalnych skórzanych, 35 

par rękawic specjalnych, 10 opakowań 
rękawic nitrylowych, 25 par rękawic ro-
boczych, 36 szt. odcinków węży W-75, 
37 szt. odcinków węży W-52, 55 szt. 
hełmów, 4 komplety aparatów ochrony 
dróg oddechowych wraz z maskami, 
3 szt. rozdzielaczy, 18 szt. kominiarek, 
8 szt. sztormiaków. Zbiórkę sprzętu 
pożarniczego z terenu powiatu żyrar-
dowskiego koordynuje i nadzoruje ko-
mendant powiatowy PSP w Żyrardowie 
bryg. Tomasz Cybul.
Przekazany sprzęt trafi do ukraińskich 
strażaków, którzy codziennie podejmu-
ją działania ratowniczo – gaśnicze w ob-
liczu ataków wojennych na ich kraj. 28 
lutego strażacy zawieźli dary na granicę 
z Ukrainą.

Opracowanie: 
kpt. Katarzyna Piszczek  

KP PSP w Żyrardowie 
Zdjęcia: KP PSP w Żyrardowie

STRAŻ MIEJSKA

POLICJA

W Guzowie przy ulicy Rodu 
Łubieńskich w środę 2 mar-
ca wieczorem wybuchł pożar 
w budynku zaadaptowanym 
na kwatery pracownicze. Ewa-
kuowano 50 osób. Podczas akcji 

gaśniczej strażacy znaleźli zwło-
ki, należące najprawdopodob-
niej do 30-letniego mężczyzny.

Do zdarzenia doszło w środę 2 mar-
ca około godziny 18:00 w Guzowie 
przy ulicy Rodu Łubieńskich. Budy-
nek, w którym doszło do pożaru za-
mieszkiwało około 32 pracowników 
pobliskiej firmy. Podczas akcji gaśni-
czej strażacy znaleźli zwłoki należące 
najprawdopodobniej do mężczyzny 
w wieku około 25-30 lat. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń policjantów i stra-
żaków prawdopodobną przyczyną 
pożaru był wybuch butli gazowej.

Na miejscu pracowali policjan-
ci pod nadzorem prokuratora. 
Strażacy gasili pożar około 11 go-
dzin. Mieszkańcom natychmiast 
udzielono pomocy oraz umiesz-
czono ich w lokalach zastępczych. 

STRAŻ POŻARNA
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 Rozwiązanie:Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy bilety na spektakl "Babski przekręt"  
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Pionowo
1. określona suma pieniędzy 

dana jako gwarancja, porę-
czenie

3. inaczej zagrywka
4. rodzaj drzewa
5. miejscowość, w której miała 

miejsce ostatnia bitwa 
Napoleona

6. wytwórca szklanych przed-
miotów

7. bieg wypadków, los
8. groźny składnik eternitu
10. liczba znajdująca się nad 

kreską ułamkową
16. łodygi z liśćmi niektórych 

roślin np. pietruszki 
18. ojciec 
21. w gorące dni , uciążliwa 

temperatura
23. Łysa ... - w Dolinie Białki 
24. małe, okrągłe zielone 

warzywo
25. pontyfikalne nakrycie 

głowy papieża

26. wielkie u atlety
28. w kuchennej szafce
29. osoba, która nie zawiniła 
31. lokal do gier hazardowych
32. Gollob lub Hajto
34. zjawisko uznane za zapo-

wiedź czegoś
37. objaw świadczący o czymś
39. stolica Estonii
40. włoski, sportowy samo-

chód
41. zielona roślina strączkowa
45. Janko ... 
47. posiada symbol chemicz-

ny Fe
49. rosyjski samochód oso-

bowy
50. jeden z ewangelistów
52. jezioro na Mazurach
53. sport Igi Świątek
55. metalowa kula do rzutów 

w dal
56. osoba chaotyczna, pozo-

stawiająca nieporządek
57. ujma na honorze

58. utwór miłosny
59. Marcin ... - znany polski 

koszykarz
61. rząd stosujący przemoc 

i ucisk polityczny
63. pochodzenie czegoś
67. pot. stare, niepotrzebne 

przedmioty
68. roślina warzywna, której 

częścią jadalną są biało-
-żółte liście

69. gęsta masa o nieprzyjem-
nym wyglądzie

70. osoba z dużą wiedzą 
w danym temacie

72. ptak otaczany kultem 
w starożytnym Egipcie

74. pieczony na Święto Dzięk-
czynienia

75. rasowy koń do jazdy 
wierzchem 

Poziomo
1. jednostka mocy
2. zabezpieczenie przed skut-

kami ryzykownych działań
5. kobieta uprawiająca dyscy-

plinę sportową obejmującą 
kilka konkurencji

9. hołota
11. przygotowanie tekstu do 

druku
12. Maksymilian Maria ... - 

święty
13. zgromadzenie wyborcze
14. ograniczony ścianami 

i dachem
15. przypisywanie przedmio-

tom cech ludzkich
17. zewnętrzny wygląd przed-

miotu
19. wkładany do wózka skle-

powego
20. zły sen
22. obszar położony po 

przeciwnych stronach kuli 
ziemskiej 

26. np. kajzerka 
27. państwo w Ameryce Połu-

dniowej

30. pobłysk czegoś 
33. mała, jadalna bulwa 

o czerwonej skórce
35. książę Monako 
36. jednolity obszar górski
37. woń ulatniająca się 

z ogrzanych cieczy
38. uznanie osoby zmarłej za 

błogosławioną 
42. duży, luksusowy samo-

chód osobowy
43. ból o charakterze napa-

dowym
44. czynniki wywołujące aler-

gię
46. podróżujący ma go ze 

sobą
48. wygięcie warstw skalnych 

bez ich przerwania
51. pierwszy mężczyzna na 

ziemi
54. zły duch
57. zdrobnienie od imienia 

Hanna
58. służy do odprowadzania 

wody z dachu
60. złomowisko samocho-

dowe
62. inaczej jabłko Adama
64. zuchwały, pewny siebie, 

lekceważący innych
65. ozdobny kołnierz 
66. środek znoszący szkodli-

we działanie trucizny
68. powoli zbierający drobne 

kwoty 
71. nauka o budowie i ru-

chach ciał niebieskich 
73. roślina podobna do dyni
74. Jarosław ... - polski poeta, 

prozaik, eseista
76. duża roślina składająca się 

z różaneczników i azalii
77. sztuka i teoria wyrażania 

mów
78. osoba nie podporządko-

wująca się obowiązującym 
przepisom
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STRAŻACKA BRAĆ PO DWÓCH STRONACH GRANICY

Od września trwa zbiórka na 
rzecz pomocy strażakom z oko-
lic Lwowa, by wzorem polskich 
jednostek OSP usprawnić działa-
nia straży pożarnej w Ukrainie. 
Wydarzenia sprzed dwóch tygo-
dni spowodowały, że dziś plany 
ukraińskich strażaków odsunęły 
się w czasie, ale pomoc organizo-
wana przez kolegów po polskiej 
stronie, okazała się zbawienna, 
by nieść pomoc w czasie wojny. 
O zbiórce wśród strażaków na 
rzecz polepszenia warunków pra-
cy strażaków z Ukrainy, rozma-
wiamy z Łukasz Ziębiński, druh 
OSP Antoniew i Michał Orliński, 
organizator akcji pomocy dla 
strażaków z Ziemi Lwowskiej.

Pomoc dla strażaków z Lwowa to 
akcja, która trwa od kilku mie-
sięcy. Jednak w związku z wybu-
chem wojny na Ukrainie zdecy-
dowaliście się na przyspieszenie 
jej finału. 

Łukasz Ziębiński: Adam Krukowski 
z OSP Teresin cały czas powtarzał, 
że któregoś dnia się obudził z myślą, 
że musi zobaczyć, jak wygląda straż 
pożarna w Ukrainie. Zaczął szukać 
kontaktów. Znalazł Towarzystwo 
Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej 
w obwodzie lwowskim. Zadzwoni-
liśmy i umówiliśmy się z Marianem 
Mazurem. To on nas zaprosił. Wozili 
nas po wszystkich miejscowościach, 
gminach. Zwiedzaliśmy jednostki, 
sprawdzaliśmy, czym już dysponują. 

A większość ich sprzętu jest z Polski. 
Pokazali nam torfowiska, ogromne 
tereny, które w przypadku pożaru 
są trudne do ugaszenia. Opowiadali 
nam o swoich planach, marzeniach. 

Michał Orliński: We wrześniu ubie-
głego roku rozpoczęła się zbiórka, by 
wesprzeć naszych rodaków, którzy 
mieszkają na Kresach, a którzy po 
ustaleniu nowych granic po II woj-
nie światowej zostali wcieleni jako 
obywatele Ukrainy. Należy podkre-
ślić, że na terenach Ukrainy nie ma 
jednostek straży pożarnej praktycz-
nie w ogóle, a są bardzo potrzebne. 
Najbliższa jednostka straży pożarnej 
znajduje się ok. 50 km od terenów, 
gdzie mieszkają nasi rodacy, więc 
sam przyjazd jest bardzo długi. Je-
śli jednak zjawiają się na miejscu, 
to praktycznie nie ma już co gasić. 
Łukasz  z Adamem nawiązali bezpo-
średni kontakt z tamtejszymi straża-
kami podczas swojej wizyty w lipcu. 
Po powrocie wspólnie stwierdziliśmy, 
że musimy ruszyć z akcją pomoco-
wą. Zakładaliśmy, że to będzie lo-
kalne działanie, a rozszerzyła się na 
całą Polskę. Momentalnie rosły też 
zasięgi na naszych profilach na Fb. 
Ta akcja przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Dziś możemy śmiało 
mówić, że w przygotowanie sprzętu 
dla strażaków na Ukrainie włączyły 
się jednostki z powiatu sochaczew-
skiego, żyrardowskiego, skierniewic-
kiego, łowickiego, płockiego, mław-
skiego i przasnyskiego. Mieliśmy 

też zgłoszenia przez nasz profil na 
Facebooku z różnych zakątków Pol-
ski, a strażacy paczki wysyłali do nas 
kurierem, pocztą. Jeden strażak ze 
Śląska jest zawodowym kierowcą i to 
on przywiózł nam dary dla lwowian. 
Spotkaliśmy się z nim na MOPie na 
autostradzie. To tylko pokazuje, że 
ta akcja naprawdę odbiła się sze-
rokim echem. Naszym założeniem 
było zakończenie akcji w czerwcu 
2022 roku, kiedy w Ukrainie odbywa-
ją się takie gminne dożynki. Chcieli-
śmy pojechać ze swoimi rodzinami, 
by wspólnie celebrować ten czas 
z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, ale 
obecna sytuacja w Ukrainie wymusi-
ła na nas przyspieszenie tego fina-
łu. Strażacy z Ukrainy poprosili nas 
o przesłanie sprzętu wcześniej. Dla 
nas oczywistym było, że musimy się 
szybko zmobilizować do pakowania 
i segregacji sprzętów, do pakowania 
kartonów. To był jeden dzień solidnej 
pracy i już następnego dnia wyruszy-
liśmy na przejście graniczne w Medy-
ce. 

Dziś wszelkie zbiórki i transpor-
ty na Ukrainę nie są dla nikogo 
zaskoczeniem, a wręcz stały się 
nasza przygnębiającą rzeczywi-
stością. Dlaczego ta pomoc była 
potrzebna już pół roku temu? 
Czemu zdecydowaliście się na tę 
zbiórkę?

Ł.Z.: Na Ukrainie mamy naszego 
przyjaciela Jurka, który już wcześniej 
jeździł po Polsce. Zamarzyło mu się 

wtedy, by na wzór polskich OSP stwo-
rzyć podobne jednostki w Ukrainie, 
szczególnie w obwodzie lwowskim. 
To nie tylko ułatwiłoby pracę zawo-
dowym strażakom z państwowych 
straży, ale przede wszystkim wpły-
nęłoby na bezpieczeństwo miesz-
kańców. To było takie jego marzenie. 
Kiedy w lipcu odwiedziliśmy Jurka, 
mieliśmy szansę zobaczyć jednostki, 
które właśnie zaczęły się tworzyć. Oni 
tam mieli sprzęt z lat 60. Na 4 straża-
ków mają 1,5 munduru specjalnego, 
który też swoje czasy świetności ma 
już dawno za sobą. Mieli ogromne 
braki i właściwie we wszystkim – od 
wyposażenia osobistego, przez ar-
maturę wodną. 

M.O.: Oczywiście jak w przypadku 
każdej inicjatywy społecznej, było 
wielu zwolenników i przeciwników. 
Słyszeliśmy głosy, widzieliśmy ko-
mentarze o tym, że demobilizuje-
my polskich strażaków. A ta zbiórka 
zupełnie nie miała tego na celu. Pro-
siliśmy o sprzęt, który w Polsce stracił 
już unijne certyfikaty ważności i jest 
w pełni sprawny. Na Ukrainie te cer-
tyfikaty nie obowiązują, więc sprzęt 
dalej może być wykorzystywany. Wła-
śnie o taki sprzęt prosiliśmy. A należy 
sobie wyobrazić, że Ci strażacy mu-
szą podjechać na odległość 20, 30 m 
od miejsca pożaru, dysponują jedy-
nie wodą w zbiorniku wozu gaśnicze-
go. Tam nie ma hydrantów. To cały 
proces kolejnego napełniania wozu. 
Tam są polskie szkoły, polska kultu-
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ra. Kiedy Adam i Łukasz pojechali 
tam na miejsce witali ich ze wszystki-
mi honorami – dzieci były w strojach 
ludowych i śpiewały polskie piosenki.  
Pod hotelem chłopaki mieli eskortę 
policji dla ich bezpieczeństwa. 

Co udało Wam się zgromadzić 
i co ostatecznie zawieźliście na 
Ukrainę?

Ł.Z.: Pojechało ponad 90 mundurów 
specjalnych typu Nomex. Ponad 140 
hełmów. Oczywiście rękawice, komi-
niarki, specjalne gumowce, zestaw 
hydrauliczny, pompa, cała armatura 
z prądownicami, aparaty powietrz-
ne, noszaki, dodatkowe maski i butle 
z tlenem. Tego było naprawdę dużo…

Na Ukrainę, poza tym sprzętem 
zawieźliście też paczki z produk-
tami higieny osobistej i środ-
kami medycznymi, które teraz 
w obliczu wojny wydają się być 
niezbędne.

Ł.Z.: Tak, przygotowaliśmy to, bo jak 
wspominaliśmy wcześniej, jesteśmy 
w stałym kontakcie z ukraińskimi 
strażakami. W obliczu wojny powie-
dzieli, że bardzo brakuje im środków 
medycznych, bandaży, środki prze-
ciwbólowe. Udało nam się zorgani-
zować trzy kompletne torby PSR1. 
Takie, jakimi dysponują polscy stra-

żacy ochotnicy. My te torby doposa-
żyliśmy „pod korek” środkami, które 
udało nam się zdobyć. Napełniliśmy 
też butle z tlenem w szpitalu w So-
chaczewie, za co serdecznie dzięku-
jemy prezesowi szpitala. Udało nam 
się pozyskać szyny Kramera, deskę 
ortopedyczną. Bardzo cieszymy się, 
że takie kompletne zestawy również 
udało nam się przekazać. 

Jak wyglądało samo przekazanie 
darów. Przecież dziś niemożli-
wym jest praktycznie przekro-
czenie granicy.

M.O.: Dzięki znajomościom Łuka-
sza, ale też ministra Macieja Małec-
kiego, udało się nawiązać kontakty 

z komendą policji w Medyce, służ-
bą celną, strażą graniczną. Byliśmy 
z nimi w stałym kontakcie i na bie-
żąco informowaliśmy ich o etapach 
naszej drogi. 1,5 km przed granicą 
już czekał na nas samochód policji 
w Medyce, który nas eskortował. My 
sami jechaliśmy na trzy busy – dwa 
strażackie i jeden pożyczony od zna-
jomych zwykły bus. Busy strażac-
kie jechały na tzw. bombach, a cały 
konwój prowadził samochód policyj-
ny. W ten sposób dojechaliśmy pod 
samą granicę, gdzie celnicy też już 
na nas czekali, odprawili i sprawdzili 
bez kolejki. Niestety teraz na grani-
cę naprawdę nie jest łatwo wjechać. 
Musieliśmy przejść całą odprawę, by 
sprawdzić, czy nie transportujemy 
nic niebezpiecznego. 50 m za gra-
nicą czekali nasi przyjaciele, którzy 
przyjechali TIRem. Mieli też kilkoro 
ludzi, co pozwoliło na sprawne prze-
pakowanie samochodów. Cieszę się, 
że podczas tego wyjazdu wszystko 
poszło sprawnie i nie było żadnych 
nieprzyjemnych sytuacji. Pan Bóg 
pozwolił, że w jedną i drugą stronę 
dojechaliśmy szczęśliwie, a to jest 
około 1000 km w dwie strony.

Szykujecie kolejny transport, 
który zakładam ucieszy straża-
ków równie bardzo, jeśli może 
nawet nie bardziej od pierwsze-

go. 

M.O.: Podczas zbiórki udało nam się 
pozyskać trzy wozy strażackie. Z tej 
okazji składamy podziękowania wójt 
gminy Baranów, Rybno i Iłów, a także 
ochotników z tych gmin. To właśnie 
oni przekazali nam wozy strażackie, 
które mamy nadzieję, uda nam się 
jak najszybciej dostarczyć. Obecnie 
jesteśmy w trakcie załatwiania do-
kumentacji do przekazania wozów, 
więc mamy nadzieję, że to wszystko 
uda się sprawnie przekazać. Zoba-
czymy też, co przyniosą kolejne ty-
godnie. Liczymy się z tym, że nasza 
pomoc nie zakończy się razem z na-
stępnym transportem. 

Ł.Z.: Adam jest też bardzo wierzą-
cym człowiekiem i kiedy braliśmy 
STARa  z Erminowa, ukręcił mu się 
wał. Dokładnie naprzeciwko kapliczki 
w miejscu poświęceniu krzyża dla Er-
minowa. W tym czasie w radiu leciał 
Apel Jasnogórski. On się tam zatrzy-
mał i czuł, że to nie może być przypa-
dek. Ten sen i przeczucie wcześniej 
i teraz ta sytuacja z samochodem 
przy kapliczce. I ta akcja faktycznie 
taks ię rozdmuchała na całą Polskę, 
że w pewnym momencie sami mie-
liśmy problem z odbiorem tych pa-
czek. W styczniu byli u nas chłopaki 
z Ukrainy, żeby zobaczyli, jak u nas 
wyglądają te jednostki i samocho-
dy, które udało nam się pozyskać. 
Pojawił się też pomysł, by robić wy-
miany strażaków z Polski i Ukrainy. 
Oni mogą przyjeżdżać do polski na 
szkolenia z naszego sprzętu i my 
tam jeździć, żeby robić im szkolenia 
na miejscu. 

M.O.: Obecnie sprawdzamy potrze-
by strony ukraińskiej i nasze możli-
wości. Tu też należą się podziękowa-
nia dla naszych rodzin – żon i dzieci, 
bo czas, który mogliśmy im poświę-
cić, poświęcaliśmy tej akcji. 

Ł.Z.: Na szczęście nasze rodziny to 
rozumieją. Wiedzą, że musimy po-
magać. W Mościskach, czyli miejsco-
wości, z która się głównie kontaktu-
jemy, Jan Paweł II wkopywał kamień 
węgielny. To jest historia Polski. Po-
magamy historycznie Polakom. 

M.O.: Tak naprawdę nie wiemy, czy 
w przyszłości sami nie będziemy po-
trzebować takiej pomocy. 

Co Wam daje takie działanie? 

Ł.Z.: Ogromną satysfakcję i przy-
jemność. Wydaje mi się też, że ktoś, 
kto nie jest strażakiem, może mieć 
problem ze zrozumieniem tej więzi 
mundurowej. Trzeba poczuć, co się 
czuje, gdy biegnie się z wężem do 
budynku, jak jesteśmy wyposażeni, 
w jaki sprzęt. I teraz, kiedy wiemy, 
w czym oni biegną na pomoc, z jakim 
sprzętem, dla nas to nie do pomyśle-

nia. To przeskok 30, 40 lat. Ten kom-
fort pracy jest niesamowicie ważny. 
A musimy pamiętać, że Ci ludzie po 
prostu chcą tworzyć taki twór jak 
nasze polskie OSP. Nasze jednost-
ki to idea niepowtarzalna na całym 
świecie. W Polsce mamy ok. 400 tys. 
ochotników. To ludzie, którzy dzia-
łają w jednostkach w większości do-
browolnie i za darmo, bo choć gminy 
pokrywają koszty wyjazdów, to i tak 
większość ochotników pieniądze 
za swoją służbę zostawia w jedno-
stce dla jej dalszego rozwoju – na 
zakup sprzętu, węży, uprzęży. Ten 
sprzęt pracuje, więc cały czas trzeba 
w niego inwestować. Inwestujemy 
też w szkolenia. I ci nasi przyjaciele 
z okolic Lwowa chcieli, chcą to od-
tworzyć. I choć oni nie mają takiego 
sprzętu, to należy pamiętać, że mają 
takie same serca do działania i po-
mocy drugiemu człowiekowi. To po-
woduje, że my nie chcemy zostawić 
ich z tym samych. 

M.O.: Kiedyś do nas przyjeżdżali 
Niemcy, Anglicy i to oni nam poma-
gali. Dziś my możemy naszą pomocą 
się odwdzięczyć. 

Mijają dwa tygodnie odkąd 
w Ukrainie rozpoczęła się wojna. 
Czy macie informacje, jak Wasi 
przyjaciele sobie radzą? Bo moż-
na przypuszczać, że u nich może 
być jeszcze spokojnie…

Ł.Z.: Obecnie u nich nie ma działań 
wojennych. Tak naprawdę w ich stro-
nę przewożeni są żołnierze, którzy 
potrzebują pomocy medycznej, ale 
też osoby starsze. Więc cały czas 
jesteśmy w kontakcie. Wiemy, że 
sprzęt, który już do nich trafił, zo-
stał rozdysponowany i jest w akcji. 
Czekają teraz na te trzy samochody, 
a my oczywiście doposażymy samo-
chody w agregaty i środki medyczne. 
Kiedyś Jurek do nas napisał, że cieszy 
się, że na swojej drodze spotkał ta-
kich ludzi jak my. I ciężko jest mnie 
wzruszyć, ale wdzięczność tych ludzi 
doprowadza mnie do łez. 
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Biorę odpowiedzialność za te domy. Katarzyna Niewiadomska

Mówią, że kominiarz przynosi 
szczęście. Tak, bo zapobiega nie-
szczęściu – mówi Katarzyna Nie-
wiadomska. Dla niej najważniejsze 
jest poczucie odpowiedzialności. 
Wie, że jest potrzebna.
Z zawodu ślusarz mechanik. Choć jak 
większość koleżanek marzyła o pracy 
w handlu lub fryzjerstwie…
– Takie były czasy. Jak nie można było 
sobie załatwić praktyk, a ja chciałam 
iść bardzo do handlu albo na fryzjerkę, 
to zostawało, co zostawało. Była szko-
ła samochodowa w Grodzisku Mazo-
wieckim na Kilińskiego i zawodówka 
ucząca na ślusarzy mechaników.  
Pani Kasia wspomina, że praktyki szkol-
ne miała w MIFAM-ie w Milanówku. 
Pracowała na tokarkach, frezarkach. 
MIFAM był kiedyś wiodąca fabryką 
w produkcji narzędzi chirurgiczno-den-
tystycznych, igieł iniekcyjnych. Po trans-
formacji ustrojowej fabryka upadła, 
a dziś w jej miejscu stoi supermarket.
Jak zaczęła się prywatyzacja tata pani 
Kasi – mistrz kominiarki z 50-letnim 
stażem otworzył firmę. Pomagała. 
Pracowała w biurze. Równolegle pra-
cowała w Lidlu na Okrzei. W pewnym 
momencie miała praktycznie na dwa 
etaty – rano u taty, po południu w skle-
pie. W Lidlu szybko awansowała. Zosta-

ła kierowniczką. Lubiła tę pracę. Lubiła 
kontakt z ludźmi. Ale były też i koszty:
– Praktycznie nie widzieliśmy się z mę-
żem.
Bałam się, że kobietę usadzą
Postawiła wszystko na jedną kartę 
i otworzyła własną firmę. Początkowo 
działała na uprawnieniach taty. Łatwo 
jednak zrobiła dyplom czeladnika.
– Egzamin w większości jest praktycz-
ny. Czyszczenie kominów w pełnym 
umundurowaniu. Zdawaliśmy w Piotr-
kowie Trybunalskim i Tomaszowie 
Mazowiecki. Teoretyczny w Skierniewi-
cach.
Jednak już z decyzją o przystąpieniu do 
egzaminów na mistrza kominiarstwa 
zwlekała.
– Bałam się. Bałam się facetów. Bałam 
się, że kobietę usadzą. Nie wiedziałam 
też, jak podejdzie do tego mój tato. 
Mam brata. Jest mistrzem kominiar-
skim. Jak to u nas w rodzinach komi-
niarskich. Ale nie wiedziałam, czy tacie 
spodoba się, że i ja chcę. Do dziś nie 
wiem. Choć jak o mnie teraz opowiada, 
to z dumą.
Biorę odpowiedzialność za te 
domy
Zawsze zależało pani Kasi na opinii taty. 
Tata dał jej zawód. Jej i bratu. Nauczył 

podejścia do klientów.
– Mój tata na swoim egzaminie mi-
strzowskim czyścił piec, gdzie był pie-
czony chleb, gdzie palono węglem, 
drzewem. My mamy przewody po-
wietrzno-spalinowe. Przepisy prawa 
budowlanego muszę śpiewać obudzo-
na o każdej godzinie w nocy. Ale mimo 
że tata nie ma tej wiedzy, której dziś się 
wymaga, jest mi potrzebny. Nauczył 
mnie kultury i szacunku do klienta. To 
ja jestem dla ludzi, a nie oni dla mnie. 
W Żyrardowie mam 300 budynków 
pod opieką. Biorę odpowiedzialność 
za te domy.
Kominiarstwo to trudny zawód. Wielu 
mężczyzn, którzy przychodzą do niej 
do pracy, nie zostaje długo.
– Im się wydaje, że to proste – wziąć 
linę, szczotkę, wejść na dach, puścić 
i koniec. To nieprawda. Trzeba wie-
dzieć, gdzie jest przewód kominowy, 
jak go wytyczyć, jakie rury włożyć, jeśli 
robimy piece gazowe. Trzeba być na 
bieżąco z nową technologią. Bezpie-
czeństwo ludzi jest w naszych rękach. 
Czy to chodzi o wentylację, czy przewo-
dy spalinowe od piecyków gazowych, 
czy te nasze domowe, jak u nas w Ży-
rardowie. Obserwuję Żyrardów od 3 
czy 4 lat. Już jako mistrz. I nie boję się 
spać, że mnie straż obudzi i powie, że 
się palą sadze, że się coś stało. Ja wiem, 
że te kominy są w porządku.
Płakałam ze szczęścia
Pani Kasia nie umie sobie wystawić 
kartki „czynne od do”. Klienci są ważni. 
Jak ją ktoś o coś prosi, to rzuca wszyst-
ko, no bo trzeba. I nie wyobraża sobie 
innej pracy. Rodzina się śmieje, że na-
wet jak jadą na wakacje, to trzeba mó-
wić „opuść tę głowę”, bo patrzy tylko na 
kominy.
– W Albanii nie miałabym za bardzo 
co robić, bo tam nie ma odbioru bu-
dynków, jak u nas. Jedną kondygnacje 
buduje jedno pokolenie. Drugą kondy-
gnację, drugie pokolenie. Nie ma komu 
odebrać – śmieje się.
Ale na przykład we Włoszech już pra-
cowałaby chętnie. Ze wzruszeniem 
wspomina Międzynarodowe Święto 
Kominiarzy w Santa Maria Maggiore, 
gdzie z grupą polskich kominiarzy brała 
udział w uroczystościach.
– To było coś pięknego. Pojechaliśmy 
tam z mężem, jak jeszcze byłam cze-
ladnikiem. Płakałam ze szczęścia. Gdy 
szliśmy przez miasto, w mundurach, 
to oni nas witali tak, jak ludzie witają 
jakichś dostojnych gości. Nawet nie 
wiedziałam, że tak można celebrować 
kominiarstwo.
To dla pani Kasi ważne. Pamięta tatę, 
gdy „poszedł do kominiarzy”. Wstydził 
się, kiedy zakładał mundur. Wtedy tej 
pracy nie szanowano.
– Ludzie myśleli, że nasz zawód zginie. 
I rzeczywiście idą czasy, że nie będzie 

węgla, ale kominiarstwo będzie. Nie 
ma domu bez komina. Ten zawód się 
unowocześnia. W Żyrardowie pali się 
jeszcze węglem, ale jak jedziemy na 
przeglądy do Warszawy, do dzielnic 
takich jak Wilanów, to to jest już inny 
świat. Muszę się ciągle uczyć.
Dwanaście kobiet
Kobiet w tym zawodzie jest mało. Znają 
się dobrze. Utrzymują ze sobą kontakt.
– Jest nas w zasadzie koło dwunastu. 
Wiemy o sobie wszystko. Mamy się 
na fejsie. Spotykamy się. Widzimy się 
co roku, na święcie kominiarskim. Co 
roku gdzie indziej. Poznań, Warszawa, 
Gdańsk. Ludzie myślą, że nam kobie-
tom jest trudniej w tym zawodzie. Dzi-
wią się, że kobieta wejdzie na dach, że 
ma tytuł mistrzowski.
Trudno uwierzyć, kiedy patrzy się na 
panią Kasię, że ta delikatna, otoczona 
w swoim biurze zwierzętami i mnó-
stwem ozdobnych figurek kobieta ceni 
i lubi ryzyko.
– Skakałam na bungee. Lubię adrenali-
nę. Chciałabym jeszcze skoczyć ze spa-
dochronem. Na razie mąż nie pozwala, 
ale zrobię to – śmieje się.
Co jest najważniejsze w zawodzie?
– Najważniejsze dla mnie jest poczucie 
odpowiedzialności. Wiem, że jestem 
potrzebna. Mówią, że kominiarz przy-
nosi szczęście. Tak, bo zapobiega nie-
szczęściu.
Autorka: Beata Kwiatkowska
Zdjęcia: Wojciech Lipiński
Źródło: Stowarzyszenie Nasze Imagi-
narium.
Nasze Imaginarium działa na rzecz 
wzmocnienia sąsiedzkich relacji, ochro-
ny dziedzictwa kulturowego Żyrardo-
wa i zwiększenia wpływu mieszkanek 
i mieszkańców na sprawy miasta. 
Wywiad stanowi część projektu www.
rzemioslozyrardow.pl sfinansowanego 
przez Miasto Żyrardów.
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Dominikana - kiedy jechać, polecane atrakcje

Dominikana  to przede 
wszystkim barwy morza, 
rajskie, przepiękne plaże, 
atmosfera relaksu, odprę-
żenia i przyjemności. Natu-
ra w tej części świata jest 
tak wielokolorowa, pełna 
finezyjnych kształtów i tak 
zachwycająca, że od sa-
mego widoku podnosi się 
poziom szczęścia. To tutaj 
można podziwiać tęczowe 
barwy kolibrów, flamingi 
dostojnie przemieszczają-
ce się po wodzie, szare pe-
likany oraz niesamowite 
wodospady i górskie szczy-
ty. A to dopiero początek 
atrakcji w kraju, który 
idealnie nadaje się na wa-
kacje last minute, choć 
można też je wcześniej za-
planować i wybrać się z go-
tową listą miejsc, które ko-
niecznie trzeba zobaczyć. 
Kiedy najlepiej wybrać się 
na Dominikanę?
Zastanawiając się nad tym, 
kiedy najlepiej  jechać na Do-
minikanę, należy wziąć pod 
uwagę to, na czym odwiedza-
jącym zależy najbardziej, bo-
wiem miejsce to jest niewąt-
pliwie idealnym kierunkiem 
całorocznym na wymarzone 
wczasy. Pewne miesiące jed-
nak są bardziej odpowiednie 
do relaksu bez tłumów, a inne 

zachęcają dlatego, że to czas 
urlopów i świąt. Jeśli chodzi 
o wyjazdy można je podzie-
lić na te w sezonie i poza se-
zonem. Pogoda bowiem jest 
bardzo podobna w całym 
roku. Poza sezonem jest na-
wet nieco cieplej. Najwięcej 
słońca można się spodziewać 
tutaj od lipca do września, 
a najmniej w styczniu i lutym, 
wciąż jest temperatury sięgają 
tutaj ponad 27 stopni Celsju-
sza. 
Wysokie ceny na Dominikanie 
występują oczywiście w trak-
cie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wakacji. Poza tym czasem 
można liczyć na więcej spoko-
ju i niższe ceny. Na Domini-
kanie można wyróżnić porę 
deszczową i suchą, ale nie 
ma to dużego przełożenia na 
pogodę, bowiem jeśli pada to 
nie dłużej niż godzinę i wciąż 
jest naprawdę ciepło. Różnicę 
można odczuć jedynie w gó-
rach, czy też w centrum kraju. 
Co warto zobaczyć na Do-
minikanie?
Dominikana zachwyca ilością 
miejsc do odkrycia. Można 
tutaj zarówno zwiedzać, jak 
i odpoczywać na jednej z nie-
zwykłych, rajskich plaż. Jedną 
z niezaprzeczalnych atrak-
cji jest  wyspa Saona. Często 
bywa ona porównywana do 

edenu na ziemi, a stanowi 
karaibską część Dominikany. 
Można tu zrelaksować się pod 
jedną z palm kokosowych, 
cieszyć się słońcem i jasnym, 
miękkim piaskiem oraz godzi-
nami wpatrywać się w niezwy-
kły turkus tutejszych wód. 
Niewątpliwie niezwykłym 
miastem na Dominikanie 
jest Santo Domingo, a w nim 
przyciąga przede wszystkim 
historyczne centrum. Wiele 
tutaj barwnej architektury, 
kwiatów oraz interesujących 
budynków w stylu kolonial-
nym. Co ciekawe można tutaj 
odnaleźć także zabytki, które 
powstały z koralowca. Czas 
w tym mieście płynie zupełnie 
inaczej, zwłaszcza, że prócz 
zwiedzania można tutaj popa-
trzeć w niebo, czy skorzystać 
z kąpieli na przepięknej kara-
ibskiej plaży.
Trzeba też zajrzeć do  Zona 
Colonial, w którym można zo-
baczyć niezapomniane Museo 
Alcazar de Diego Colón pełne 
niesamowitych dzieł średnio-
wiecznej oraz renesansowej 
sztuki. W Santo Domingo 
czeka też park Kolumbia ze 
słynnym pomnikiem Krzysz-
tofa Kolumba, który znajduje 
się w samym centrum placu. 
Można tutaj również zwiedzić 
świątynię, którą jest Basilica 
Cathedral of Santa Maria la 
Menor. 
Dla miłośników natury
Podróżnicy, którzy kochają 
naturę koniecznie powinni 
odwiedzić park narodowy Los 
Haitises. Powstał on w 1976 
roku, a zachwyca przede 
wszystkim jaskiniami indian 
Taino ulokowanymi na wa-
piennych wyspach, czy lasami 
namorzynowymi. Mnóstwo tu-
taj gatunków ptaków i ssaków, 
a także wyjątkowych roślin. 

Będąc na półwyspie Sama-
na, na którym można znaleźć 
park, trzeba też zobaczyć Wo-
dospad El Limon, do którego 
wiedzie niesamowita droga. 
Jest nią las tropikalny, sam 
wodospad natomiast robi tak 
duże wrażenie, że nie sposób 
o nim zapomnieć. Dodatkowo 
na podróżników czekają tu Ja-
skinie Fun Fun oraz możliwość 
zobaczenia delfinów.  
Pięknym miejscem na Do-
minikanie jest niewątpli-
wie  wyspa Catalina, to ej-
den wśród tropikalnych 
atrakcji.  O jej wspaniałości 
przesądza rezerwat 
mangrowców oraz boska 
plaża z fragmentami rafy 
koralowej -  La Palmilla. Moż-
na tutaj snorklować w natu-
ralnych basenach znajdują-
cych się wokół wyspy albo po 
prostu cieszyć się widokami 
jak z pocztówek. Dominikana 
to także plantacja kakaowca, 
dlatego koniecznie trzeba się 
tutaj napić tego pysznego na-
paru, do którego dodaje się 

często kory cynamonowca. 
Największa firmą zajmującą 
się uprawą tej wspaniałej rośli-
ny jest Rizek Chocolate i wła-
śnie tutaj można zobaczyć, 
gdzie zaczyna się przyjemność 
delektowaniem się kakao.
Dla imprezowiczów
Wakacje na Dominikanie to 
przede wszystkim okazja re-
laksu na tutejszym wybrzeżu. 
Ci, którzy kochają muzykę i ta-

neczne szaleństwa do białego 
rana na pewno odnajdą się 
w  Boca Chica, miejscu zwa-
nym lokalną Ibizą, bo mnó-
stwo tutaj klubów, barów oraz 
restauracji. Muzyka, dobre 
jedzenie, ciekawy klimat - to 
wszystko sprawia, że można 
się tutaj naprawdę dobrze ba-
wić. 
Zwiedzając Dominikanę nie 
wolno pominąć  Rezerwatu 
Damajagua, który kryje w so-
bie aż dwadzieścia siedem ma-
gicznych wodospadów. Zosta-
ły one naturalnie wyżłobione, 
a to dzięki temu, że powstał 
tutaj rów tektoniczny. Co cie-
kawe na odwiedzających cze-
ka tutaj taka atrakcja jak zjeż-
dżanie wodospadami  aż do 
samych lagun, dzięki temu, że 
znajduje się tu kompleks wielu 
zjeżdżalni powstałych prawie 
w całości naturalnie. Dodatko-
wym atutem tego miejsca są 
zapierające dech w piersiach 
widoki.
Miejsce na niezwyły urlop...

Dominikana stanowi niezwy-
kłe miejsce na udane wczasy. 
Ogromna ilość barw, słońca, 
gatunków zwierząt i roślin, 
a także dzikich i przepięknych 
plaż sprawia, że chce się tutaj 
zostać na dłużej, a na pewno 
można tu głęboko wypocząć. 
Poza tym przyciąga tutejsza 
kultura oraz ogrom atrakcji 
turystycznych oraz możliwości 
spędzania wolnego czasu. 

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

Żyrardowianka w Kadrze Polski

Silver Gym: Ćwiczenia  
rozciągające z gumą 

z Tomkiem Srebrnikiem

1 ćwiczenie – przysiad przedni z gumą. Mamy ściągnięte ło-
patki, staramy się nie garbić. Pozycja końcowa jest z mocno 
wysuniętym biodrem. Schodzimy prawie do 90 st., na prze-
miennie robimy ruch do dołu i do góry. W tym ćwiczeniu 
guma zastępuje nam dodatkowe obciążenie.

2 ćwiczenie – martwy ciąg z gumą. Ramiona ustawione 
w kącie 90 st.. Wykonujemy pracę daleko biodrem do przo-
du, ramię lekko wysuwamy do tytułu i wracamy dociągając 
łopatki. Im mocniej wyrzucimy biodro, tym mocniej poczuje-
my, jak rozciąga nam się tył uda.

4 ćwiczenie w podparciu – noga lekko objęta. Zahacza-
my gumę o obręcz barkową. Prostujemy nogę do same-
go końca i wracamy do pozycji początkowej. 

3 ćwiczenie – na zewnętrzną część nogi i mięsień poślad-
kowy. Jedna noga przyciska gumę, druga noga odwodzi 
gumę na zewnątrz. Ćwiczenie wzmacnia stabilizatory, 
bo mamy niestabilną pozycję. Pracujemy noga do boku.

Badminton w Żyrardowie istnieje od ponad 50 
lat i choć nie mówi się o tym głośno, żyrardow-
scy zawodnicy odnoszą sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej. Pod koniec 2021 roku badmin-
toniści zdobyli medale na Mistrzostwa Świata. 
Za to i całokształt sportowych osiągnięć Prezy-
dent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
podziękował podczas spotkania w Resursie. 
- Jestem dumny, że Żyrardów może się pochwalić tak 
wieloma dyscyplinami sportu, w których nasi zawod-
nicy odnoszą sukcesy – mówił Prezydent Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Liczę na dobrą 
współpracę na rzecz rozwoju tej dyscypliny w na-

szym mieście – dodał Prezydent. 
Spotkanie z badmintonistami zostało zaaranżowane 
po tym, jak żaden z reprezentantów nie pojawił się 
na Gali Mistrzów Sportu. Był to sprzeciw zawodni-
ków wobec braku nominacji w miejskim plebiscycie. 
– Mamy lekki żal , że nie znaleźliśmy się wśród zawod-
ników docenionych na miejskiej gali sportu. W ostat-
nich latach wszyscy wracamy z medalami z zawodów 
– mówił Marek Szcześniewski. 
Z rąk prezydenta nagrodzeni zostali: Ewa Młynar-
ska, Grażyna Stefańska, Robert Bieganowski, Adam 
Gębala, Czesław Gwiazda, Jacek Pękacki, Marek 
Szcześniewski. Wśród nich są brązowi medaliści 
Mistrzostw Świata 2021 – Ewa Młynarska i Czesław 
Gwiazda, 80-letni zawodnik, spod którego skrzydeł 
wyszli Ida Wiśniewska i Michał Suski, którzy dziś rów-
nież odnoszą sukcesy w badmintonie. 
- Poziom był bardzo wysoki. Trudy, jakie włożyliśmy 
w ten sukces, powodują, że duma z medali jest jesz-
cze większa – mówiła Ewa Młynarska.  I choć swoimi 
barwami nie reprezentują Żyrardowa, to właśnie tu 
stawiali swoje pierwsze kroki w tym sporcie. Badmin-
toniści wierzą, że młode pokolenie będzie dalej roz-
sławiać Żyrardów, a z obiecaną pomocą i wsparcie 
prezydenta, badminton w Polsce zyska na popular-
ności i prestiżu. 

Julia Mońka została powołana na zgrupowanie 
Reprezentacji Polski Kobiet U-15. Żyrardowian-
ka znalazła się w gronie dwudzistu czterech 
dziewcząt powołanych przez Paulinę Kawalec, 
trenerkę Reprezentacji Polski Kobiet do lat 15. 
„Warto cały czas dbać o swoją przyszłość, Zespół Szkół 
Nr 2 w Żyrardowie daje możliwość łączenia nauki ze 
sportem i Julka z tego korzysta na co dzień” – czytamy 
na profilu Akademii Piłkarskiej Żyrardowianka.
Julka jest uczennicą klasy sportowej w Zespole Szkół 
nr 2 w Żyrardowie, wychowanką Akademii Piłkarskiej 
Żyrardowianka. Obecnie gra w UKS Mazovia Grodzisk 
Mazowiecki na poziomie VI ligi.
- Cieszę się bardzo z powołania do Kadry polski U-15. 
Dowiedziałam się o tym w drodze na zgrupowanie 
naszego klubu. Mój trener podszedł do mnie i po-
wiedział, że dostał informację z kadry. Kiedy przyszło 
potwierdzenie, zaprosił mnie na salkę, gdzie były też 
inne zawodniczki i przy wszystkich pogratulował mi 
powołania – mówi Julka. 14 marca rozpocznie się 
zgrupowanie wszystkich powołanych dziewcząt. – 
Mam lekki stres. Chciałabym wypaść jak najlepiej na 
tym zgromadzeniu – opowiada Julka. 
Za żyrardowską zawodniczkę trzymamy mocno kciu-
ki!


