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Symboliczną rocznicę nadania praw miejskich 
Mszczonów obchodził 22 marca 2022 r. W nie-
dzielę, 13 marca, w sali teatralno-kinowej MOK 
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SĄD ORZEKŁ. WOJCIECH J. SKAZANY NA 2 LATA I 6 MIESIĘCY WIĘZIENIA.

 Były prezydent Żyrardowa Woj-
ciech J. został uznany winnym 
i skazany na 2 lata i 6 miesięcy wię-
zienia bez zawieszenia. Na poczet 
kary zaliczono mu czas aresztowa-
nia. Sąd wymierzył również karę 
grzywny w wysokości 40 000 zł 
i zarządził przepadek mienia w wy-
sokości 80 000 zł. Były prezydent 
otrzymał też zakaz zajmowania 
funkcji kierowniczych w jednost-
kach publicznych na 8 lat. Wyrok 
jest nieprawomocny. Prezydent 
nie stawił się na ogłoszeniu wyro-
ku. 

Działki nad morzem
13 lipca 2018 wszystkie stacje telewizyj-
ne w Polsce zaczęły dzień od szokującej 
informacji, że prezydent Żyrardowa zo-
stał zatrzymany przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne na zlecenie prokura-
tury Okręgowej w Ostrowie Wielko-
polskim, która zarzuciła mu ustawienie 
przetargu na nieruchomość w Rewalu. 
W tym samym dniu zatrzymano dwóch 
przedsiębiorców z Rewala i Gryfic. 
Dzień później pojawiło się też więcej 
szczegółów w sprawie. Prokuratura po-
informowała, że prezydentowi Żyrardo-
wa zarzucono przekroczenie pomiędzy 

2016 a 2017 rokiem uprawnień funk-
cjonariusza publicznego w toku dwóch 
organizowanych przez urząd miejski 
procedur przetargowych. W zamian 
za korzyść majątkową w wysokości 80 
tys. zł miał przekazywać dwóm pozo-
stałym podejrzanym istotne informacje 
dotyczące przetargów na sprzedaż le-
żących w nadmorskim pasie w Rewalu 
nieruchomości, stanowiących własność 
i będących w użytkowaniu wieczystym 
Urzędu Miasta w Żyrardowie. 
W dniu 29 grudnia w Centrum Kultury 
w Żyrardowie, rozstrzygnął się prze-

targ ustny nieograniczony na sprze-
daż dwóch nieruchomości położonych 
w Gminie Rewal będących w użytkowa-
niu wieczystym gminy Miasta Żyrardów. 
Nieruchomość położona w gminie Re-
wal przy ulicy Klifowej 20, składająca 
się z działki o nr ewidencyjnym 323/1 
(pow. 2251 m²) przy ulicy Piastowskiej 
21 oraz z działki (stanowiącej drogę 
wewnętrzną) o nr ewidencyjnym 323/2 
(pow. 200 m2) przy ulicy Piastowskiej. 
Nieruchomość zabudowana wolno-
stojącym dwukondygnacyjnym bu-
dynkiem wczasowym o powierzchni 
użytkowej 171,20 m2. Cena wywoław-
cza wynosiła 1 079 000  zł a podczas 

licytacji osiągnięto cenę  1 544 657,93 
zł. Nieruchomość zakupiło konsorcjum 
małżonków Anna i Andrzej D. oraz Mał-
gorzata i Marek R. To ten przetarg zain-
teresował Centralne Biuro Antykorup-
cyjne i stał się źródłem kłopotów byłego 
prezydenta Żyrardowa.
Areszt, zwolnienie i ponowny 
areszt
14 lipca 2018 roku Wojciech J.i został 
zwolniony przez sąd za poręczeniem 
- sąd zastosował wobec podejrzanego 
nieizolacyjne środki zapobiegawcze: 
dozór policji, poręczenie majątkowe 
w wysokości 200 tys. zł i zakaz zbliżania 
się do potencjalnych świadków, mogą-
cych mieć związek z przedmiotem po-
stępowania. Prokuratura złożyła zaża-
lenie na tą decyzję i 26 lipca 2018 roku 
sąd zdecydował o trzymiesięcznym 
areszcie dla Wojciecha J.. 
Wobec dwóch biznesmenów prokura-
tor zastosował wolnościowe środki za-
pobiegawcze.
Sądowe tryby mielą powoli. W spra-
wie odbyło się siedem rozpraw przed 
Sądem Rejonowym w Żyrardowie 
w dniach 31 marca, 23 czerwca, 30 
czerwca, 1 września i 16 grudnia 2021 
roku oraz 10 lutego i 21 marca 2022 
roku, na której zapadł wyrok.
2 lata i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności
Sąd Rejonowy w Żyrardowie po rozpo-
znaniu sprawy oskarżonego Wojciecha 
J. uznał go za winnego tego, że w latach 
2016-2017 w Żyrardowie w związku 
z pełnieniem funkcji publicznej Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa, działając 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
podczas realizacji przez Urząd Miasta 
Żyrardowa publicznych przetargów 
ustnych, nieograniczonych, ogłoszo-
nych na dzień 15 września 2016 roku 
oraz 29 grudnia 2016 roku, w których 
wystawiono na sprzedaż nieruchomo-
ści położone w gminie Rewal. Wszedł 
w porozumienie i nawiązał osobiste 
i telefoniczne kontakty z zainteresowa-
nymi zakupem nieruchomości inwe-
storami tj. z Markiem R. i Andrzejem D. 
przekazując im istotne informacje do-
tyczące wyżej wymienionych postępo-

wań przetargowych, między innymi na 
temat liczby potencjalnie zaintereso-
wanych zakupem, ich nastawienia do 
sprzedawanych nieruchomości oraz 
uwzględniając z nimi warunki przetar-
gu do oczekiwań i możliwości wyżej wy-
mienionych inwestorów, składając mię-
dzy innymi wniosek o zmianie sposobu 
sprzedaży nieruchomości jako dwóch 
odrębnych nieruchomości, uzgadnia-
jąc termin przetargu, czym umożliwił 
Markowi R. i Andrzejowi D. zakup nie-
ruchomości w osiągalnej dla nich ce-
nie, jednocześnie działając na szkodę 
właściciela nieruchomości Miasta Ży-
rardów, które to działania podejmował 
w zamian za otrzymanie korzyści ma-
jątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych, 
a w rezultacie przyjmując 23 lutego 
2017 roku 80 tysięcy zł. – tj. popełniając 
przestępstwo z artykułu 228 paragraf 
1 kodeksu karnego w zbiegu z art. 305 
paragraf 1 kodeksu karnego w związ-
ku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu 
karnego i za popełniony czyn na pod-
stawie Artykułu 229 paragraf 1 kodek-
su karnego w związku z artykułem 11 
paragraf 3 Kodeksu Karnego wymierza 
mu karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności.
Zakaz zajmowania stanowisk 
kierowniczych w organach ad-
ministracji publicznej
Sąd orzekł wobec Wojciecha J. tak-
że karę grzywny w kwocie 40  000 zł, 
a także środek karny w postaci zakazu 
zajmowania stanowisk kierowniczych 
w organach administracji publicznej 
na okres 8 lat. Orzekł również wobec 
oskarżonego Wojciecha J. przepadek 
równowartości osiągniętej korzyści ma-
jątkowej w kwocie 80 000 zł. 
Sąd uznał także oskarżonych Andrzeja 
D. i Marka R. za winnych tego, że w la-
tach 2016-17 w Żyrardowie, działając 
wspólnie i w porozumieniu, w trakcie 
realizacji przez Urząd Miasta Żyrardo-
wa publicznych przetargów ustnych, 
nieograniczonych, ogłoszonych na 
dzień 15 września oraz 29 grudnia 2016 
roku na sprzedaż nieruchomości poło-
żonych w gminie Rewal weszli w poro-
zumienie z Wojciechem J. prezyden-
tem miasta Żyrardowa, który przekazał 
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im istotne informacje dotyczące wyżej 
wymienionych postępowań, m.in. na 
temat danych osób potencjalnie zain-
teresowanych uczestnictwem w prze-
targu, uzgadniali termin i warunki prze-
targu co do ich oczekiwań i możliwości 
zakupu nieruchomości w osiągalnej 
dla ich cenie - czym działali na szkodę 
właściciela nieruchomości - Miasta Ży-
rardów, w zamian udzielając w dniu 23 
lutego 2017 roku pełniącemu funkcję 
Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojcie-
chowi J. korzyść majątkową w kwocie 80 
000 zł – tj. przestępstwo z artykułu 229 
paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu 
z artykułem 305 paragraf 1 kodeksu 
karnego w związku z artykułem 11, pa-
ragraf 2 kodeksu karnego i za popeł-
niony czyn na podstawie artykułu 229 
paragraf 1 kodeksu karnego, w związku 
z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu kar-
nego wymierza każdemu z nich karę 

jednego roku pozbawienia wolności. 
Sąd zawiesił wykonanie orzeczonej wo-
bec oskarżonych Marka R. i Andrzeja D. 
kary pozbawienia wolności warunkowo 
zawiesza na okres dwóch lat tytułem 
próby. Orzekł również wobec oskarżo-
nych Marka R. i Andrzeja D. karę grzyw-
ny w wysokości 20 000 zł. 
Zasądził od oskarżonego Wojciecha 
J. na rzecz Skarbu państwa kwotę 
9462,38 zł tytułem kosztów  postępo-
wania w tym opłatę w kwocie 8400 zł, 
a od oskarżonych Andrzeja D i Marka 
R.  na rzecz skarbu państwa kwoty po 
4891,96 zł tytułem kosztów postępo-
wania, w którym opłaty w kwotach po 
4180 zł. 
Uzasadnienie wyroku
Sąd w niniejszej sprawie ustalił nastę-
pujący stan faktyczny. W dniu 14 lipca 
2016 roku Urząd Miasta w Żyrardowie 
ogłosił przetarg na sprzedaż czterech 
działek sąsiadujących ze sobą,  położo-
nych w gminie Rewal. Teren działek był 
w użytkowaniu wieczystym gminy i mia-
sta Żyrardów. W tym czasie prezyden-
tem Żyrardowa był oskarżony Wojciech 
J. Przetarg miał się odbyć 15 września 
2016 roku. Cena wywoławcza nieru-
chomości wynosiła ponad 3 miliony 
złotych. Z zabezpieczonego w sprawie 
materiału dowodowego wynika (przede 
wszystkim z rozmów zabezpieczonych 

z Wojciechem J. i Markiem R., które 
były prowadzone na przestrzeni kilku 
miesięcy), że Wojciech J. w trakcie re-
alizacji pierwszego przetargu nawiązał 
poza procedurą przetargową osobisty 
kontakt z zainteresowanym zakupem 
inwestorem Markiem R. przekazując 
informacje na temat liczby potencjal-
nie zainteresowanych zakupem działki 
osób, ich nastawienia do sprzedawa-
nych nieruchomości oraz taktyki, którą 
mają oni przyjętą na licytację. 
Zabezpieczone rozmowy telefo-
niczne
O powyższym świadczy kilka okoliczno-
ści. Już wcześniej Marek R. był zaintere-
sowany zakupem działkami w Rewalu, 
które sprzedawał Żyrardów. Zakup 
tych działek pozostawał jednak poza 
możliwościami finansowymi Marka R., 
o czym wiedział Wojciech J., co wynika 
chociażby z rozmowy zabezpieczonej 

pomiędzy mężczyznami z 5 sierpnia 
2016 roku, z której wiadomo, że Woj-
ciech J. spotkał się wcześniej z Markiem 
R. na terenie Rewala. 
5 września 2016 roku, a więc jeszcze 
przed finałem tego pierwszego prze-
targu, który miał się odbyć 15 września 
2016 roku, Wojciech J. przeprowa-
dził rozmowę z Markiem R. w sprawie 
przetargu, który zakończył się 14 lipca 
2016 roku, a który dotyczył innych nie-
ruchomości sprzedawanych w Rewalu. 
W trakcie tej rozmowy Wojciech J. po-
informował Marka R., że jeżeli chodzi 
o przetarg, który miał się odbyć 15 
września 2016 roku, to „nie ma w nim 
żadnego zainteresowania” i użył nawet 
sformułowania, że on „tego nie pod-
grzewa”, co zdaniem Sądu należy ro-
zumieć, że nie będzie on podejmował 
działań mających na celu pozytywne 
sfinalizowanie tego przetargu dla Ży-
rardowa. A tym samym będzie ogłoszo-
ny kolejny przetarg i podejmie działania 
umożliwiające zakup nieruchomości 
przez Marka R. 
Marek R. informuje wówczas Wojciecha 
J., że będzie miał zainteresowanego na 
zakup drugiej nieruchomości, a nawet 
dwóch pozostałych działek. Z kontek-
stu tej rozmowy wynika, że mężczyźni 
już wcześniej rozmawiali o możliwości 
podziału sprzedawanej nieruchomości 

na dwie mniejsze, a co ważne – pod-
czas pierwszego przetargu (który jesz-
cze trwał) nieruchomość była sprzeda-
wana jako całość.  
Postępowanie przetargowe z 15 wrze-
śnia nie odbyło się z uwagi na brak 
wpłaty wadium ze strony potencjalnych 
inwestorów. W ocenie Sądu zabezpie-
czone rozmowy prowadzone przez 
Wojciecha J. i Marka R.  ewidentnie 
i jednoznacznie wskazują, że Wojciech 
J. wszedł w porozumienie w sprawie 
sprzedaży. W szczególności z pierwszej 
rozmowy z 8 września 2016 roku wyni-
ka, że Wojciech J. poinformował Marka 
R., że w dniu 14 września 2016 roku na 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta złoży 
wniosek o zmianę uchwały w sprawie 
sprzedaży nieruchomości na sprzedaż 
czterech działek z podziałem na dwie 
części po dwie działki i zmniejszy cenę 
wywoławczą. 
Wcześniej w tym samym dniu 8 wrze-
śnia 2016 roku mężczyźni kontaktują 
się po raz kolejny i podczas tej kolejnej 
rozmowy Wojciech J., informuje Marka 
R., że musi podjąć decyzję, czy nieru-
chomość będzie sprzedawana jako ca-
łość czy będzie sprzedawana w dwóch 
częściach, bo w poniedziałek przygoto-
wuje materiał na nadzwyczajną sesję 
i umawiają się w tej sprawie na telefon 
na piątek około godziny. 17:00. 
9 września 2016 roku mężczyźni po-
nownie się kontaktują – w trakcie tej 
rozmowy Marek R. wnosi, żeby nieru-
chomość była sprzedawana w dwóch 
częściach (trzeba tutaj dodać, że w tym 

czasie nie zakończył się jeszcze pierw-
szy przetarg, w których nieruchomość 
ta była sprzedawana jako całość). 
Wojciech J. odpowiada, że „tak będzie 
prowadził procedurę, żeby ta nieru-
chomość była sprzedawana w dwóch 
częściach”. 
12 września 2016 roku Wojciech J. po-
nownie telefonuje do Marka R. i infor-
muje, że w środę ma nadzwyczajną 
sesję , na której „dorzuci do tej sesji po-
dział działki na dwie” i prosi koniecznie 
o spotkanie. Mężczyźni ustalają, że po 
sesji zdzwonią się i ustalą termin spo-
tkania - i nasuwa się w tym momencie 
pytanie, w jakim celu Wojciech J. prosi 

Marka R. o spotkanie po sesji. Zdaniem 
Sądu odpowiedź nasuwa się sama, bo 
w trakcie tego spotkania zażąda od 
Marka R. gratyfikacji finansowej za po-
dejmowane działania mające na celu 
umożliwienie Markowi R. zakup nieru-
chomości. O tym świadczą też pozo-
stałe dowody w sprawie, a mianowicie 
z zabezpieczonych rozmów prowadzo-
nych przez Marka R. z Andrzejem D. 
jeszcze jednym kolegą. 
„Rynek jest taki, jakim dyktują 
go kupcy”
To było satysfakcjonujące dla Marka R. 
i jego wspólnika Andrzeja D., którzy nie 
byli w stanie kupić  w całości nierucho-
mości, a byli za to zainteresowani zaku-
pem tylko dwóch działek - i tak też się 
stało. W dniu 14 września 2016 roku 
na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Żyrardowa podjęto uchwałę o sprze-
daży nieruchomości w Rewalu jako 
dwóch odrębnych, a nie jak dotychczas 
w całości - zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami poczynionymi przez Woj-
ciecha J. z Markiem R.. Działania byłego 
prezydenta w ocenie sądu podejmo-
wane przed kolejnym przetargiem jed-
noznacznie wskazują, że kolejny ustny 
nieograniczony przetarg na sprzedaż 
nieruchomości w Rewalu nastąpił na 
warunkach uzgodnionych z Markiem 
R. Nieruchomość została podzielona 
na dwie nieruchomości. Cena wywo-
ławcza jednej wynosiła 1  097 000 zł, 
kolejnej 1 670 000 zł. Przetarg został 
ogłoszony w dniu 18 października 2016 
roku. 

„Przeprowadził to, co miał prze-
prowadzić”
Po Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Żyrardowa, 15 września 2016 roku 
Wojciech J. zadzwonił do Marka R. i po-
informował go o przebiegu sesji: „prze-
prowadził to, co miał przeprowadzić” 
i ponownie naciska na spotkanie, bo 
w ocenie Wojciecha J. „nie jest to roz-
mowa na telefon”. W tej rozmowie rów-
nież informuje, że przetarg odbędzie 
się 29-30 grudnia. 
Dzień później, 16 września 2016 roku 
Wojciech J. wydał zarządzenie infor-
mujące o przeznaczeniu na sprzedaż 
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w drodze przetargowej nieruchomości 
położonych w gminie Rewal z podzia-
łem na dwie działki. 
11:00 czy 12:00 ?
W trakcie kolejnych rozmów Wojciecha 
J. z Markiem R. ustalili oni dogodny dla 
Marka R.  termin przetargu na dzień 
29 grudnia na godzinę 12:00, o czym 
świadczą rozmowy prowadzone po-
między mężczyznami. Między innymi 
jedna z rozmów 21 września 2016 roku, 
gdzie Wojciech J. zadzwonił do Marka 
R. i poinformował, że przetarg zostanie 
ogłoszony na początku października, 
że odbędzie się 28-29 grudnia. Tutaj 
Marek R. „kręci nosem” i odpowiada, 
że lepiej, żeby przetarg był 29 grudnia. 
Później Wojciech J. dopytuje o godzinę 
przetargu - czy pasuje im lepiej godzi-
na 11:00 czy 12:00 – tutaj Marek R. 
odpowiada, żeby była to godzina 12:00 
i w trakcie tej rozmowy również Woj-
ciech J. naciska na osobiste spotkanie 
z Markiem R. do 10 października, bo do 
15 października musi ogłosić przetarg. 
Po rozmowie z prezydentem Marek R. 
dzwoni do swojego kolegi - również ta 
rozmowa jest zabezpieczona w aktach 
sprawy - informuje swojego kolegę, że 
Wojciech J. chce się z nim spotkać. Ko-
lega odpowiada i uświadamia Marka 
R., że pewnie Wojciech J. chce od niego 
„wyciągnąć jak najwięcej” - w ramach 
przysługi. Kolega wręcz go odwodzi od 
spotkania, od przekazywania jakichkol-
wiek korzyści finansowych, uświadamia 
go, że przysługi nie powinno być, bo 
przetarg jest ustny i nieograniczony. 
Jednak z tej rozmowy wynika, że Marek 
R. się waha, chce być lojalnym wobec 
Wojciecha J., nawet tłumaczy, że prze-
cież poszedł im na rękę, że przetarg 
zostanie ogłoszony na dwie odrębne 
nieruchomości, co umożliwi im zakup 
jednej z nich. 
„Trochę zaoszczędził”
W dniu 3 października 2016 roku Ma-
rek R. dzwoni do Wojciecha J. w spra-
wie spotkania, Wojciech J. naciska na 
to spotkanie, bo „przecież w paździer-
niku są pewne daty do potwierdzenia 
i ogłoszenia”. Mężczyźni umawiają się 
na piątek na 7 października 2016 roku. 
Wojciech J. rezerwuje dla Marka R. dwie 
godziny od godziny 13:00 do 15:00. 
Z zabezpieczonych rozmów wynika, że 
7 października na terenie Żyrardowa 

odbyło się spotkanie Marka R. z Wojcie-
chem J.. 
Klub sportowy w potrzebie
Po spotkaniu, od razu o godzinie 15:00 
Marek R. dzwoni do swojej żony i infor-
muje ją, że „trochę zaoszczędził” i z tre-
ści tej rozmowy wynika, że pieniądze, 
które mają oni przekazać Wojciechowi 
J., mają być przeznaczone dla klubu 
sportowego, a więc potwierdzają się 
przypuszczenia, w jakim celu Wojciech 
J. naciska na spotkanie z Markiem R. 
przed ogłoszeniem przetargu. Marek 
R. zdecydował się na przystąpienie do 
przetargu z Andrzejem D., który po są-
siedzku ze sprzedawanymi nierucho-
mościami posiada własną nierucho-
mość, na której prowadzi działalność 
z zakresu usług turystycznych. 
13 października Wojciech J. wysyła wia-
domość do Marka R. informując, że 
przetarg został ogłoszony na 29 grud-
nia na godzinę 12:00, co jest zgodne 
z wcześniejszymi ustaleniami męż-
czyzn. To wszystko jeszcze potwierdza 
Wojciech J., dzwoniąc do Marcina R. 14 
listopada 2016 roku, informując, że bę-
dzie w Rewalu i chce się z nim spotkać. 
Tego samego dnia Marek R. dzwoni 
do Andrzeja D. i informuje go, że na 
następny dzień jest umówiony z Woj-
ciechem J.. Mężczyźni rozmawiają, że 
Wojciech J. obniżył cenę nieruchomości 
o 100 000 zł. Rozmawiają na temat cen 
nieruchomości z pierwszego i kolejne-
go ogłoszonego przetargu, prowadzą 
rozmowy, o ile została obniżona cena 
nieruchomości, którą chcą kupić. 
Wpłynęły trzy wadia
Spotkanie panów Wojciecha J. i Marka 
R. odbyło się 15 listopada 2016 roku. 
Później mężczyźni ponownie kontaktu-
ją się 21 grudnia 2016 roku, gdy Marek 
R. dzwoni do Wojciecha J., dopytując, 
czy są jacyś zainteresowani zakupem 
nieruchomości, czy zostało wpłacone 
jakieś wadium. Wojciech J. zobowiązu-
je się pozyskać te informacje i zobo-
wiązuje się oddzwonić do 23 grudnia. 
Oddzwania dopiero 27 grudnia i infor-
muje, kto wpłacił wadium. Mówi, kto 
jest zainteresowany zakupem nieru-
chomości - podaje imiona i nazwiska 
zainteresowanych. 
Po uzyskaniu tej informacji Marek R. 
dzwoni do Andrzeja D. i informuje, że 

na działki, których zakupem są zaintere-
sowani, wpłynęły trzy wadia. Mężczyźni 
ustalają, że Marek R. poprosi Wojciecha 
J., żeby podczas przetargu wystawili do 
sprzedaży jako pierwszą tę działkę, któ-
ra nie była w ich kręgu zainteresowania 
i tę działkę kupi biznesmen z Poznania 
i może nie będzie wtedy licytował dział-
ki, którą oni chcą kupić. 
„Nie powiedział ci, że ze swoje-
go ci zminusuje”
Przed przetargiem Marek R.  spotyka 
się z Wojciechem J. 28 grudnia 2016 
roku wieczorem na kolacji, kiedy przy-
jeżdża do Żyrardowa, by następnego 
dnia przystąpić do procedury przetar-
gowej. Po spotkaniu z Wojciechem J. 
Marek R. dzwoni do żony i informuje, 
że z Wojciechem J. ustalił, żeby licyto-
wać tutaj użył takiego sformułowania 
„do bólu i najwyżej nie podpiszą aktu 
notarialnego”. Na co żona Marka R. od-
powiada: „Nie powiedział ci, że ze swo-
jego ci zminusuje” - i teraz należy zadać 
pytanie, z czego miał zminusować? 
Zdaniem Sądu odpowiedź jest jedna -  
z korzyści majątkowej, którą zażądał od 
Marka R. i Andrzeja D.  
29 grudnia 2016 roku Marek R., wie-
dząc, kto przystąpi do przetargu, kon-
taktuje się ze swoim znajomym o imie-
niu Janusz i dopytuje, czy zna Mariusza 
K.- osobę, która wpłaciła wadium. Ko-
lega obiecuje się skontaktować z Ma-
riuszem K., bo go zna i dopyta, czy na 
pewno jest zainteresowany zakupem 
tych dwóch nieruchomości, między in-
nymi tej nieruchomości, którą chce ku-
pić Marek R. i Andrzej D..
Po kontakcie telefonicznym kolegi z Ma-
riuszem K. informuje Marka R., że jest 
on zainteresowany zakupem wszyst-
kich czterech działek, jednak zgadza się 
na kontakt telefoniczny z Markiem R..  
Z rozmowy Marka R. ze swoim ojcem 
wynika, że rozmawiał on z Mariuszem 
K. i ustalił z nim że, jak wylicytuje pierw-
szą działkę, to nie przystąpi do licytacji 
kolejnej, czyli tej, którą chciał kupić Ma-
rek R. i Andrzej D., co satysfakcjonuje 
Marka R.. Informuje też ojca, że szuka 
kontaktu do kolejnej osoby, która wpła-
ciła wadium. 
Co jeszcze istotne 29 grudnia Marek 
R. w rozmowie telefonicznej ze znajo-
mym informuje kolegę, że celowo nie 
przystąpił do pierwszego przetargu, bo 
wiedział, że ten przetarg nie dojdzie do 
skutku, że nikt nie będzie zaintereso-
wany zakupem całości nieruchomości, 
że w następnym przetargu będzie niż-
sza cena i że miał uzgodnione, że dział-
ka zostanie podzielona.
Zgodnie z planem
Przetarg odbył się w  terminie ustalo-
nym przez Marka R. z Wojciechem J.. 
Forma sprzedaży w ocenie sądu jest 
konsekwencją ustaleń pomiędzy Woj-
ciechem J. a Markiem R. Do przetargu 
przystąpiło trzech oferentów. Nieru-
chomość została sprzedana konsor-
cjum małżonków R. i D. za kwotę 1 544 
000 zł. Druga działka została zakupiona 

przez Mariusza K., tak jak zostało to 
ustalone między Markiem R. a Mariu-
szem K. za 2 miliony złotych. 
W ocenie Sądu te wszystkie okoliczno-
ści jednoznacznie wskazują, że zosta-
ły spełnione znamiona przestępstwa 
realizowanego w artykule 305 par. 1 
kodeksu karnego, a mianowicie przy 
organizowaniu przetargu, w trakcie 
którego wystawiono na sprzedaż nie-
ruchomości w gminie Rewal, Wojciech 
J. wszedł w porozumienie z Markiem R 
i Andrzejem D., udzielił informacji doty-
czących przetargu.
Sąd ustalił, że wszyscy oskarżeni dzia-
łali w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowych. Wojciech J. poprzez przyjęcie 
korzyści majątkowej, a w przypadku 
Marka R. i Andrzeja D. korzyścią mająt-
kową było wejście w posiadanie na do-
godnych dla nich warunkach nierucho-
mości sprzedawanej przez Żyrardów. 
Przyjęcie korzyści majątkowej
Z zabezpieczonych rozmów telefonicz-
nych wynika, że do wręczenia korzyści 
majątkowej doszło w dniu podpisania 
aktu notarialnego 23 lutego 2017.  14 
stycznia Wojciech J. zadzwonił do Mar-
ka R. umówili się, że 23 lutego „dopeł-
nią wszystkich formalności umówio-
nych w sprawie”. Wojciech J. opowiada, 
że „klub ma kłopoty, że potrzebne jest 
wsparcie finansowe dla tego klubu”, 
a z akt sprawy – z rozmów Marka R. 
z innymi osobami wynika, że pieniądze, 
które mieli przekazać, miały być wspar-
ciem dla klubu sportowego. 
W kolejnych rozmowach Marek R. usta-
la z Andrzejem D. miejsce przekazania 
pieniędzy i dopełnienia formalności. 
Z zabezpieczonych rozmów wynika, 
że Marek R. i Andrzej D. z małżonkami 
spotkali się w Urzędzie Miasta w Żyrar-
dowie z Wojciechem J. 23 lutego 2017 
roku o godzinie 11:00, na którym to 
spotkaniu doszło do wręczenia korzy-
ści Wojciechowi J. w kwocie 80 000 zł. 
Po spotkaniu Marek R. rozmawiał tele-
fonicznie ze swoim synem, który dopy-
tuje, czy pieniądze zostały przekazane 
i R. potwierdza, że pieniądze zostały 
przekazane Wojciechowi J.. W zamian 
za pomoc przy realizacji sprzedaży na 
warunkach, które umożliwiały zakup 
nieruchomości przez Marka R. i An-
drzeja D. były prezydent zażądał korzy-
ści majątkowej, gratyfikacji początkowo 
kwocie 200 000 zł. W rezultacie doszło 
do przekazania kwoty  80 000 zł. 
Pieniądze przekazał Marek R. po spo-
tkaniu z Wojciechem J. w jego gabinecie, 
gdy gabinet opuścił Andrzej D. z żoną 
i żona Marka R.. Rzekomo pieniądze 
miały być przeznaczone na cele klubo-
we Klubu Sportowego „Żyrardowian-
ka”, co jednak nigdy nie nastąpiło. Na 
rachunku bankowym „Żyrardowianki” 
po 23 lutego 2017 roku nie zaksięgo-
wano żadnych wpłat na kwotę ponad 
10 tysięcy złotych.  
Wypłaty z rachunków banko-
wych i spłata kredytów
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Oczywiście nie ma bezpośrednich do-
wodów, z których wynika, że pieniądze 
zostały przekazane, jednak jest szereg 
dowodów pośrednich, które analizo-
wane jako całość potwierdzają ten fakt. 
Mianowicie Marek R. 21 lutego 2017r.  
wypłaca ze swojego rachunku banko-
wego kwotę 50 000 zł. Żona Andrzeja 
D. 21 lutego 2017 roku wypłaca kwotę 
40  000 zł. Mężczyźni mieli się zrzucić 
na kwotę 80 000. Każdy z nich miał ze 
swojej strony dać po 40 000 zł. Należy 
podkreślić, że marcu 2017 roku mał-
żonkowie J. spłacają kredyt w łącznej 
kwocie ponad 92 tysięcy złotych.
Z oświadczeń majątkowych Wojciecha 
J. wynika, że w roku 2016 posiadał trzy 
kredyty na łączną kwotę 75 298,56 zł. 
Posiadał także gotówkę - 80 000 zł. 
Ale już 2017 roku nie wykazał zobowią-
zań kredytowych, a stan posiadanej go-
tówki powiększył się do kwoty 170 000 
zł. Wojciech J. zarabiał w tamtym czasie 
w okolicach 160 000 zł rocznie. 
Już po przetargu Marek R. spotkał się 
z Andrzejem D. - co wynika z rozmów, 
i przekazał mu, że na klub trzeba wpła-
cić po 40 000 zł i jest to forma podzię-
kowania za podział nieruchomości. 
Andrzej D. potwierdził, że przekazał 
Markowi R. w dniu podpisania aktu 40 
000 zł. 
Obrońcy Wojciecha J. –  to Ma-
rek R. wziął pieniądze dla siebie
Obrońcy oskarżonego Wojciecha J. 
sugerowali, że Marek R., owszem, 
wziął pieniądze od Andrzeja D., jed-
nak nie przekazał ich Wojciechowi J. 
tylko zatrzymał dla siebie, o czym mia-
ły świadczyć banknoty, które zostały 
zabezpieczone w mieszkaniu Marka 
R.  podczas przeszukania. Faktycznie, 
podczas przeszukania domu zabezpie-
czono pieniądze - między innymi 454 
banknoty o nominałach 100 złotowych, 
łącznie zabezpieczono kwotę ponad 77 
000 zł. Co warto podkreślić tutaj - prze-
szukanie miało miejsce 13 lipca 2018 
roku, a do przekazania pieniędzy miało 
dojść 23 lutego 2017 roku, a więc 1,5 
roku wcześniej. Zdaniem sądu zupełnie 
nielogiczne jest, że Marek R. przecho-
wywałby te pieniądze u siebie w domu 
przez cały czas. 
Marek R. jest biznesmenem, zrozumia-
łym może być, że dysponował gotówką 
i nie ma żadnych dowodów świadczą-
cych o tym, że są to pieniądze, które zo-
stały przekazane mu przez Andrzeja D.. 
Jak zresztą wynika z zebranego mate-
riału dowodowego 23 lutego doszło do 
przekazania pieniędzy Wojciechowi J. 
Wybory, 250  000 zł, 200  000 zł 
i ostatecznie 80 000 zł
Marek R. nie miał żadnego logicznego 
powodu, by pomawiać Wojciecha J. 
o przyjęcie korzyści majątkowej. Męż-
czyźni znali się, ale była to znajomość 
wyłącznie na potrzeby zakupu nieru-
chomości. Poza tym Marek R. i Andrzej 
D. nie są związani z Żyrardowem, są 
związani z zupełnie innymi odległymi 

rejonami Polski. Nie mieli więc żadnych 
podstaw aby uniemożliwić Wojciecho-
wi J. start w kolejnych wyborach, jak to 
zostało zasugerowane przez oskarżo-
nego. 
Marek R. też jasno wyjaśnił, że pienią-
dze zostały przekazane przed podpi-
saniem aktu, w  zamian za dokonanie 
podziału działki na dwie mniejsze nie-
ruchomości, co umożliwiło im zakup 
jednej z nich. Nie kwestionował faktu, 
że spotykał się z Wojciechem J., pro-
wadził rozmowy dotyczące podziału 
działek, uzgodnił z Wojciechem J., że 
ten przeforsuje na sesji Rady Miasta 
podział działki. Uzyskał informacje o za-
interesowanych inwestorach. Opisał, 
że jeszcze przed przetargiem Wojciech 
J. powiedział mu, że potrzebuje 250 
000 zł na klub w zamian za umożliwie-
nie podziału działki. Zaproponował by 
zapłacili 200 000 zł. Ta kwota  jednak 
później ewoluowała, ponieważ była za 
wysoka dla zainteresowanych nieru-
chomością. Ostatecznie stanęło na 80 
000 zł. O tym, że kwota została zmniej-
szona z 200 000 zł do 80 000 zł wynika 
z rozmów prowadzonych przez Marka 
R. z członkami swojej rodziny. 
Pieniądze jednak nie dla klubu
Ze stenogramów wynika, że Wojciech 
J. dwa razy częściej inicjował kontakt 
z Markiem R.. Dzwonił do niego 20 razy 
podczas gdy Marek R. do Wojciecha J. 
tylko 10. Jak wynika z rozmów to Woj-
ciech J. chciał koniecznie się spotkać 
z Markiem R. jeszcze przed podpisa-
niem dokumentów związanych z orga-
nizacją przetargu, wręcz naciskał na to 
spotkanie.
Marek R. potwierdził, że Andrzej D. wie-
dział, że pieniądze przekazane Wojcie-
chowi J. nie trafią do klubu sportowego. 
Jest to gratyfikacja za podział działek.
Nowatorski sposób sprawowa-
nia urzędu
Oskarżony Wojciech J. nie przyznał się 
do popełnienia zarzucanego czynu. 
Całkowicie zaprzeczył, by zażądał, a na-
stępnie przyjął korzyść majątkową za 
umożliwienie wygrania przetargu. Na 
jednej z ostatnich rozpraw złożył wyja-
śnienia, w których podał, że jest ofiarą 
postępowania sądowego, że nie ma so-
bie nic do zarzucenia, że zarzuty prze-
ciwko niemu wynikają z tego, że prowa-
dził nowatorski sposób sprawowania 
urzędu -  biznesowy i bezpośredni. 
Zdaniem Sądu, taki model sprawowa-
nia urzędu stosował tylko w stosunku 
do Marka R.. Nie prowadził takich roz-
mów z innymi uczestnikami przetargu, 
dlatego że w ocenie Sądu tylko w przy-
padku Marka R. liczył na uzyskanie ko-
rzyści majątkowej. 
Z zabezpieczonego materiału dowo-
dowego, w szczególności z rozmów 
prowadzonych z Markiem R. wynika, że 
dzięki działaniom Wojciecha J. przegło-
sowano uchwałę o podziale nierucho-
mości. Inwestorzy Marek R. i Andrzej 
D. z wyprzedzeniem posiadali infor-
macje o szczegółach przetargu, mieli 

nieuprawniony dostęp do informacji 
na temat potencjalnych inwestorów 
i strategii, z którymi Marek R. za pośred-
nictwem swoich znajomych nawiązał 
kontakt. Wojciech J. ustalił z Markiem R.  
termin przetargu, godzinę przetargu, 
kształt tego przetargu. Umożliwiał kie-
rowanie postępowaniem zgodnie z ich 
oczekiwaniami, a także wpływanie na 
pozostałych inwestorów zainteresowa-
nych zakupem nieruchomości, które to 
działania, jak wynika z zabezpieczonych 
rozmów, zostały podjęte przez Marka 
R.. W ocenie sądu powyższe okoliczno-
ści jednoznacznie świadczą o wypełnie-
niu przez oskarżonych znamion przypi-
sanego im przestępstwa. 

Uzasadnienie kary
Zdaniem Sądu zachowanie Wojciecha 
J. zasługuje na szczególne potępienie. 
Pełnił urząd zaufania publicznego. Jego 
zachowanie powinno być nieskazitel-
ne, powinien świecić przykładem. Jego 
wszelkie działania powinny być transpa-
rentne. Wojciech J. został wybrany 
przez społeczność, której zaufanie ewi-
dentnie zawiódł swoim nagannym za-
chowaniem. Został wybrany, by działać 
na korzyść lokalnej społeczności, a nie 
przy okazji, by zyskać jak najwięcej dla 
siebie. W tamtym czasie był najważniej-
szą osobą w mieście. Zawiódł zaufanie 
wielu ludzi.
W ocenie sądu od osób zajmujących 
wysokie stanowiska urzędnicze – (pre-
zydenci miast, starostowie, wójtowie, 
sędziowie, prokuratorzy) należy dużo 
więcej wymagać i surowiej oceniać ich 
niewłaściwe zachowania. Kara musi 
działać odstraszająco dla innych urzęd-
ników. By skończyć w naszym kraju 
z wizerunkiem urzędnika łapówkarza, 
kara musi oddziaływać na całą opinię 
publiczną, dając jasny sygnał, że korup-
cja na wysokich szczeblach władzy jest 
naganna w sposób wyjątkowy i w taki 
właśnie sposób surowy i dotkliwe win-
na być karana. 
Sąd orzekając o wysokości kary wobec 
oskarżonego wziął pod uwagę nastę-
pujące okoliczności, obciążające:
●	 znaczną kwotę, na którą opiewa-

ła korzyść majątkowa. Tutaj nale-
ży zwrócić uwagę, że początkowo 
oskarżony żądał korzyści majątko-
wej w kwocie 200 000 zł. Po nego-

cjacjach przyjął kwotę 80 000 zł,
●	 dopuścił się tego czynu w związku 

z wykonywaniem funkcji zaufania 
publicznego, tym bardziej, że jego 
stanowisko pochodziło z wyboru, 
a dokonując zarzuconego czynu 
sprzeniewierzył się złożonemu ślu-
bowaniu, w którym deklarował za-
chowanie wierności prawu,

●	 całkowity brak jakichkolwiek słów 
skruchy ze strony oskarżonego, 

●	 brak jakiejkolwiek pozytywnej re-
fleksji co do naganności i niedo-
puszczalności swojego zachowa-
nia,

●	 znaczny stopień zawinienia,
●	 niewątpliwie olbrzymi stopień 

społecznej szkodliwości czynu. 
Oskarżony naruszył bowiem jed-
no z podstawowych i niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania 
państwa prawa, jakim jest bez-
interesowność osób pełniących 
funkcje publiczne oraz zaufanie do 
rzetelności działań instytucji pań-
stwowych i samorządu terytorial-
nego. 

Jedna okoliczność łagodząca
Sąd dostrzegł jedynie jedną okolicz-
ność łagodzącą - dotychczasową nie-
karalność oskarżonego. Nie dostrzegł 
żadnych innych okoliczności przema-
wiających na korzyść oskarżonego. 
Sąd podkreślił, że przestępstwo za-
rzucone oskarżonemu jest zagrożone 
karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawie-
nia wolności, a więc ta kara 2 lat i 6 
miesięcy pozbawienia wolności nie jest 
karą bardzo surową. W ocenie Sądu 
przestępstwo korupcji każdorazowo 
powinno spotkać się z natychmiasto-
wą i konsekwentną reakcją ze strony 
wymiaru sprawiedliwości, bo godzą 
w podstawy funkcjonowania demokra-
tycznego państwa prawa.
Adwokat Wojciech Romalski – obrońca 
Wojciecha J. tak skomentował wyrok 
sądu:
„Po prostu nie zgadzam się z wyrokiem 
i na pewno złożymy wniosek o sporządze-
nie pisemnego uzasadnienia tegoż wy-
roku.  Dopiero po przedstawieniu przez 
sąd podejmiemy decyzję co do apelacji. 
Sądzę, że apelacja będzie. Z wieloma 
twierdzeniami sądu podczas ogłaszania 
(wyroku - przyp. red.), krótkich motywów 
wydania takiego wyroku nie zgadzam 
się i mam na to wszystko inne spojrzenie, 
dlatego też poczekamy na uzasadnienie 
na piśmie i wtedy się do tego odniesiemy.”
Obrońcy Wojciecha J. po ogłoszeniu 
wyroku mają 7 dni na złożenie wniosku 
o sporządzenie pisemnego uzasadnie-
nia, a po jego dostarczeniu 14 dni na 
sporządzenie apelacji.

*Tekst powstał w oparciu o wygłoszone 
uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowe-
go w Żyrardowie dnia 21 marca 2022 
roku.
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5 MILIONÓW OD MAZOWSZA 

DLA UKRAINY
NAJLEPSZE SMAKI NA  

MAZOWSZU POSZUKIWANE!

Jest decyzja sejmiku. Mazowsze przeznaczy 5 mln zł na dalszą 
pomoc Ukrainie. Władze regionu zakupią środki medyczne i opa-
trunkowe, a także niezbędne wyposażenie.
Jak zauważa marszałek Adam Struzik, od początku agresji Federacji Rosyj-
skiej na niepodległą Ukrainę, samorząd województwa podejmuje szereg 
decyzji mających pomóc mieszkańcom Ukrainy i tym, którzy walczą o jej 
niezależność. – Cały czas trwają zakupy niezbędnego wyposażenia medycz-
nego i potrzebnych rzeczy, jak chociażby zestawów pierwszej pomocy, łóżek 
polowych, kocy, kołder, poduszek, śpiworów. Jesteśmy w stałym kontakcie 
z naszymi partnerami z Ukrainy. Na bieżąco informują nas o potrzebach. 
Pierwsze transporty już za nami. Dziś zwiększyliśmy pulę środków, jaką chce-
my na ten cel przeznaczyć do 5  mln zł. Będziemy na bieżąco obserwować 
rozwój sytuacji i podejmować kolejne decyzje – dodaje.

4 ambulanse już na Ukrainie
Do tej pory samorząd województwa mazowieckiego przekazał na Ukrainę 
cztery ambulanse. Trzy z nich trafiły do Kijowa, a jedna do Chmielnickie-
go, czyli miasta partnerskiego Ciechanowa. Wszystkie przewiozły przez 
granicę również pomoc humanitarną. Do Lwowa trafił także transport 
darów zakupionych ze środków budżetu województwa. To m.in. przeno-
śne zestawy ratownictwa medycznego, elementy wyposażenia apteczek 
medycznych, takie jak: opaski uciskowe, środki antyseptyczne, koce ra-
tunkowe, rękawice, gaza sterylna, ale także kołdry i poduszki. Wszystkie 
towary zostały zabezpieczone i opisane po polsku i ukraińsku. Kolejne za-
kupy są w toku. Mazowsze pracuje także nad uruchomieniem programu 
unijnego, z którego środki byłyby przeznaczone na długofalową pomoc 
uchodźcom z Ukrainy.
– Stale monitorujemy sytuację i staramy się jak najszybciej reagować na na-
pływające do nas potrzeby m.in. wysyłając transporty humanitarne czy prze-
kazując kolejne ambulanse wyposażone w sprzęt medyczny oraz wypełnione 
niezbędnymi rzeczami. Jesteśmy gotowi na długofalową pomoc – zaznaczył 
wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Odbyło się już także pięć kursów pociągu humanitarnego przewożącego 
uchodźców z granicy ukraińskiej na Mazowsze. Do tej pory skorzystało 
z niego ok. 3,5 tys. osób, głównie kobiet z dziećmi. Z kolei podległe samo-
rządowi szpitale uruchomiły linie telefoniczne w języku ukraińskim. Co-
dziennie do placówek jest przyjmowanych kilkudziesięciu potrzebujących 
pomocy medycznej uchodźców. Działa już także pomoc psychologiczna 
i psychiatryczna prowadzona przez lekarzy specjalistów z Mazowieckie-
go Centrum Neuropsychiatrii. W siedzibie centrum w Warszawie powstał 
także punkt opieki dziennej nad dziećmi prowadzony przez doświadczo-
nych pedagogów i psychologów. Wszystkie świadczenia są bezpłatne. 
Dla obywateli Ukrainy chcących podjąć pracę Wojewódzki Urząd Pracy 
uruchomił specjalną infolinię obsługiwaną w języku polskim i ukraińskim. 
Uruchomiono także serię warsztatów dostępnych dla nauczycieli z całego 
województwa. Szkolenia mają im pomóc w prowadzeniu zajęć z ucznia-
mi z Ukrainy, którzy w coraz większej liczbie dołączają do polskich szkół. 
Szeroką ofertę dla obywateli Ukrainy przygotowały także podległe samo-
rządowi województwa mazowieckiego instytucje kultury.

Informacja prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

To już ostatni moment na zgłoszenia do XV edycji konkursu o Laur 
Marszałka. Do udziału zaproszeni są wszyscy producenci regional-
nych przysmaków. Czasu jest niewiele. Nabór trwa tylko do 31 mar-
ca br. 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, konkurs od początku cieszy się dużą 
popularnością. – Konsumenci chętnie wybierają produkty nagrodzone laurem 
marszałka, bo przyznane przez nas wyróżniania to gwarancja, że dany produkt 
jest wysokiej jakości. Przez XIV edycji wręczyliśmy już 198 laurów i 68 wyróżnień, 
a to dowód na to, że jest się czym chwalić! 

Żywność regionalna oparta na tradycyjnych recepturach cieszy się coraz 
większą popularnością – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu 
województwa mazowieckiego. – Mazowieccy producenci od pierwszej edycji 
konkursu udowadniają, jak dobrze potrafią połączyć tradycję z  innowacyjno-
ścią, zachowując przy tym wysoką jakość i wyjątkowe walory smakowe swoich 
wyrobów. Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie i jak co roku, czekam na 
najlepsze i najsmaczniejsze mazowieckiego produkty.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział producenci żywności z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego. Zarówno firmy komercyjne, jak i  podmioty i  organi-
zacje wytwarzające żywność  na  mniejszą skalę, takie jak:  koła gospodyń 
wiejskich,  stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa 
ekologiczne, osoby fizyczne. Ważne, aby mogły  udokumentować swoją 
działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub 
innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na tar-
gach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. 

– Zależy nam na tym, aby najlepsi producenci z regionu zostali dostrzeżeni, 
a ich wyroby zostały docenione. Laur Marszałka to także bardzo dobry spo-
sób na promowanie smacznego i zdrowego jedzenia. Nabór dobiega końca, 
dlatego serdecznie zachęcam do zgłaszania swoich wyrobów. Naprawdę warto 
– dodaje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej komisji rolnictwa 
i terenów wiejskich.

Kategorie

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch grupach: 
przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. Producenci indywidualni 
będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, wyroby cukier-
nicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby i prze-
twory rybne, owoce i warzywa oraz przetwory owocowe, warzywne i pocho-
dzenia roślinnego, produkty mleczarskie, miody oraz napoje (alkoholowe 
i bezalkoholowe).  Przedsiębiorcy zmierzą się w 4 kategoriach: wyroby po-
chodzenia zwierzęcego, roślinnego, napoje i inne. Każdy uczestnik konkur-
su może zgłosić tylko jeden produkt w danym roku.

Jak zgłosić produkt?

Zgłoszenia do konkursu należy składać drogą pocztową lub mailową do 31 
marca br. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa bądź 
pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl.

Szczegóły, regulamin oraz formularze dotyczące konkursu dostępne są na 
stronie www.mazovia.pl.

Informacja prasowa Urząd Marszałkowski w Warszawie
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ZBLIŻA SIĘ ODBIÓR SADZONEK Z AKCJI 

"ODPAD ZDASZ, DRZEWKO MASZ!"

R E K L A M A

Nadchodząca wielkimi krokami wiosna to doskonały moment, by za-
dbać o przydomowy ogródek lub zazielenić balkon i parapety w miesz-
kaniu. Z tego powodu na 1. kwietnia firma EMKA S.A. przygotowała moż-
liwość odbioru sadzonek drzewek i krzewów dla tych uczestników akcji 
“Odpad zdasz, drzewko masz!”, którzy spełniają określone warunki.
W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich edycji akcji, odpady w posta-
ci aluminiowych puszek oraz plastikowych butelek PET należy przynosić do 
umieszczonego przy Alei Partyzantów 8 w Żyrardowie Recomatu. Po wrzuceniu 
odpadu do tego automatu recyklingowego, a następnie zeskanowaniu kodu QR 
z zainstalowanej na smartfonie aplikacji, użytkownik otrzymuje jeden punkt za 
każdą puszkę lub butelkę.
Co ważne - obecna edycja organizowanej przez EMKA S.A. akcji różni się od po-
przednich. Po pierwsze - tym razem osoby zainteresowane odbiorem sadzonek 
nie przynoszą odpadów bezpośrednio do siedziby przedsiębiorstwa, a zbierają 
punkty w Recomacie. Dopiero zgromadzenie na koncie użytkownika 100 punk-
tów uprawnia do odbioru sadzonki. Po drugie - okazji do odbioru drzewek bę-
dzie więcej, niż tylko jedna. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia można 
było odbierać świąteczne drzewka, teraz - na początku wiosny, pojawi się kolejna 
sposobność odbioru sadzonki.
Aby skorzystać z nadchodzącej okazji zamiany punktów na sadzonkę należy 
skontaktować się z przedstawicielem EMKA S.A. pod numerem telefonu 662-
103-505, by umówić się na odbiór sadzonki. Akcja wydawania sadzonek użyt-
kownikom, którzy zgromadzili 100 punktów będzie mieć miejsce w siedzibie fir-
my, przy ul. Jaktorowskiej 15A w Żyrardowie już 1. kwietnia w godzinach od 12:00 
do 18:00.
Kolejne terminy odbioru sadzonek zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, 
każdorazowo będą to jednak rośliny sezonowe. Jak wylicza EMKA S.A., podczas 
poprzednich edycji akcji “Odpad zdasz, drzewko masz!” uczestnicy zadrzewili po-
nad 9 hektarów ziemi, co stanowi równowartość aż 12 pełnowymiarowych boisk 
piłkarskich.

Informacja prasowa EMKA S.A.

ŚWIADCZENIA DLA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH 
UKRAIŃSKIE RODZINY 

Od 16 marca br. Polacy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośred-
nio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, mogą 
ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/dzień/osobę. 
Świadczenie wypłacane będzie za okres nie dłuższy niż 60 dni, choć w uzasadnio-
nych przypadkach okres wypłaty świadczeń może zostać przedłużony. 
Środki będą wypłacane wstecz, czyli bez względu na to, kiedy rodzina złoży wnio-
sek o refinansowanie, to będzie ono przydzielone od momentu, w którym przy-
jęła pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Świadczenie nie będzie wypłacane na 
kolejne dni pobytu, konieczny będzie ponowny wniosek jeśli dalej realizowana 
będzie pomoc w formie zakwaterowania i wyżywienia. 
Świadczenie jest przyznawane na wniosek, który należy złożyć w Urzędzie Miasta 
Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 1. Do wniosku należy dołączyć karty osób 
przyjętych do zakwaterowania. Formularze dostępne są w urzędzie, można je 
pobrać również ze strony miasta www.zyrardow.pl. W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej pod numerem tele-
fonu 46 858 15 80.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele miejskiego zespołu ds. po-
mocy uchodźcom z Ukrainy, Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz, 
dyrektor Centrum Usług Społecznych Agnieszka Stępska i Prezes 
Fundacji ,,Z miłości do Dziecka” Borota Białobrzewska, spotkali 
z przedstawicielami Stabar Sp. z o.o., by porozmawiać o możliwo-
ściach wsparcia obywateli Ukrainy przybywających do Żyrardowa. 
Prezes firmy Stabar, Dieter Berlage, zaoferował miejsca pracy w za-
kładzie produkcyjnym, na stanowiskach ślusarzy i spawaczy. 
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie firmy przy ulicy Jaktorow-
skiej 21 w Żyrardowie. Można też kontaktować się telefonicznie, pod nr 
tel. 46 856 69 40. Umiejętności kandydatów będą weryfikowane podczas 
wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Jednocześnie, doceniając zaangażowanie Miasta i społeczności lokalnej 
w organizację pomocy obywatelom Ukrainy, prezes firmy Stabar zaoferował 
także pomoc rzeczową i finansową dla uchodźców przebywających w Żyrar-
dowie oraz możliwość wyjazdu do Niemiec. 
Pierwsza pomoc od firmy Stabar trafiła już do punktu informacyjno - wy-
tchnieniowego przy ul. Sławińskiego 6.
Stabar Sp z o.o. należy do liderów branży przemysłowych konstrukcji stalo-
wych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.stabar.pl

KOLEJNA FIRMA OFERUJE POMOC 
UCHODŹCOM Z UKRAINY!
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TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI W RAMACH 
BEZPŁATNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH! 

SPOTKANIE DOTYCZĄCE PROGRAMU 
,,CZYSTE POWIETRZE”

DOMY PEŁNE HISTORII ODZYSKUJĄ 
DAWNĄ ŚWIETNOŚĆ 

W Żyrardowie trwa gruntowny remont kilku zabytkowych budynków 
mieszkalnych. Już teraz można podziwiać odtworzone historycznie 
elewacje wraz ze stolarką okienną niektórych z nich. To pierwsze za-
krojone na tak szeroką skalę remonty tych budynków, począwszy od 
fundamentów, poprzez elewacje, części wspólne wewnątrz obiektów, 
na dachu skończywszy. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu 
pozyskanemu przez Miasto z funduszy unijnych i budżetu państwa.   

Budynki remontowane są w ramach projektu „Domy pełne historii - program 
remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na 
obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych 
obszarów Miasta Żyrardowa”.

Zakres prac w każdym budynku jest nieco inny, w zależności od stanu technicz-
nego obiektu. Generalnie są to prace remontowe i termomodernizacyjne części 
wspólnych, tj.: izolacja i ocieplenie fundamentów, remont elewacji, remont klatek 
schodowych, wymiana stolarki okiennej, remont i wymiana stolarki drzwiowej, 
remont dachu i pokrycia, wzmocnienie części belek stropowych, docieplenie da-
chu, remont kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej i centralnego ogrze-
wania. 

W ubiegłym roku zakończono prace w budynku przy ul. Chopina 13. Po zakoń-
czonym remoncie PGM przystąpiło do wykonania niezbędnych prac w lokalach, 
następnie rozpoczął się proces zasiedlenia. Aktualnie dobiegają końca prace 
w budynku przy ul. Limanowskiego 25. Jednocześnie trwają remonty budynków 
przy ul. Chopina 17, Limanowskiego 18, Narutowicza 42, Wyszyńskiego 12 oraz 
przy ul. 1 Maja 31 i 52. Przewidywany termin zakończenia trwających obecnie 
prac to drugie półrocze tego roku. W ramach projektu planowany jest także re-
mont budynku przy ul. Armii Krajowej 10.  

- Warto podkreślić, że roboty budowlane w budynkach zabytkowych są szczególnie 
trudne i pracochłonne - mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. - Zarówno 
czas, jak i warunki atmosferyczne miały negatywny wpływ na stan techniczny obiek-
tów, a szczególnie  drewnianych konstrukcji. Pracownicy Urzędu Miasta, we współpra-
cy z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Żyrardowie, wykonawcami robót, inspek-
torami nadzoru dokładają wszelkich starań, aby wyremontowane budynki na nowo 
odzyskały historyczny wygląd i były komfortowe dla mieszkańców.

Całkowita wartość projektu to 13.421.457,96 zł, z czego pozyskane dofinanso-
wanie wynosi 6.437.324,93 zł. Zakończenie całego projektu planowane jest na 
koniec tego roku. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Dzieci z zaburzeniami autystycznymi, ADHD czy mózgowym poraże-
niem dziecięcym korzystają z bezpłatnych zajęć terapeutycznych i re-
habilitacyjnych. Jest to możliwe, dzięki projektowi realizowanemu przy 
udziale środków zewnętrznych przez Centrum Usług Społecznych.  

Zajęcia prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie. Pro-
gramem objętych jest 10 dzieci. Uczestniczą one w zajęciach integracji senso-
rycznej, warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach z fizjoterapeutą, w spotkaniach 
z psychologiem i pedagogiem. Z porad specjalistów korzystają także rodzice 
podopiecznych. Program zakłada udział każdego dziecka we wszystkich tych za-
jęciach, po jednej godzinie tygodniowo.

Terapia i rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami to jedna 
z wielu bezpłatnych usług społecznych  realizowanych w ramach projek-
tu ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Zapraszamy na spotkanie dotyczące programu „Czyste powietrze”, któ-
re odbędzie się w dniu 28 marca, w godz. 18.00-19.30, w budynku Biblio-
teki Publicznej przy ul. Mostowej 1.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyska-
nia dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

•	 wymianę źródła ciepła,
•	 instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
•	 wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
•	 mikroinstalację fotowoltaiczną,
•	 ocieplenie przegród budowlanych,
•	 stolarkę drzwiową i okienną,
•	 dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współ-
właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, pod-
czas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć 
oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofi-
nansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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 PSYCHOLOGICZNE DLA  
MIESZKAŃCÓW ŻYRARDOWA

Stale poszerzany jest wachlarz bezpłatnych usług realizowanych 
dla mieszkańców przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. 
Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski roz-
strzygnął przetarg na świadczenie porad i wsparcia psychologicz-
nego. Umowę z Wykonawcą podpisała z upoważnienia prezydenta 
dyrektor CUS, Agnieszka Stępska. Usługę realizuje psycholog Miro-
sława Staszewska. 

Dla kogo?

Usługa poradnictwa psychologicznego przeznaczona jest dla wszystkich 
mieszkańców Żyrardowa. Skorzystać z niej mogą osoby dorosłe, dzieci, mło-
dzież, rodziny, małżeństwa. 

Na czym polega usługa?

Usługa polega na regularnych konsultacjach z psychologiem, których ce-
lem jest wsparcie w rozwiązaniu trudności życiowych. Mogą to być sytuacje 
związane ze stratą osoby bliskiej, trudności w wychowaniu dzieci, konflikty 
rodzinne, trudności w kontaktach społecznych, zagrożenie depresją oraz 
wszystkie inne, które powodują negatywne samopoczucie i pogorszenie 
kondycji zdrowotnej. W ramach usługi zapewniona jest całkowita poufność 
i profesjonalne wsparcie. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi zachęcamy do kontaktu 
z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 
12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, 
bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3. 

Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, 
w siedzibie CUS.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu pań-
stwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

ŻYRARDÓW SOLIDARNY Z UKRAINĄ 
Już blisko 700 uchodźców z Ukra-
iny przebywających w naszym 
mieście skorzystało z darów zbie-
ranych na terenie Żyrardowa. 12 
ton darów od żyrardowian dostar-
czono do Ukrainy.  Około 300 osób 
uzyskało wsparcie w punkcie in-
formacyjnym.  

Przypomnijmy, punt informacyjny zor-
ganizowany został w siedzibie OSP 
Żyrardów przy ul. Sławińskiego 6. Pro-
wadzony jest wspólnymi siłami przez 
Miasto, miejskie instytucje, organizacje 
społeczne i wspierany przez żyrardow-
skie parafie, firmy, wolontariuszy oraz 
wielu mieszkańców o wielkich sercach. 

W dalszym ciągu na terenie Żyrardo-
wa prowadzona jest zbiórka darów dla 
uchodźców z Ukrainy. 

Najpotrzebniejsze produkty to żyw-
ność, kosmetyki i środki czystości, m.in.:

•	 makaron, ryż, kasza,
•	 konserwy mięsne,
•	 zupki chińskie,
•	 mleko, serki, jogurty,
•	 olej, mąka, cukier,
•	 szczoteczki i pasty do zębów,
•	 szampony i żele pod prysznic,
•	 papier toaletowy,
•	 ręczniki papierowe,
•	 mokre chusteczki,

•	 proszek do prania.

Przypominamy, gdzie można dostar-
czać dary:

•	 Osiedlowy Dom Kultury,  
ul. Wittenberga 5,

•	 Młodzieżowy Dom Kultury,  
ul. Moniuszki 15,

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

•	 Centrum Kultury,  
Plac Jana Pawła II nr 3,

•	 Muzeum Lniarstwa,  
ul. Dittricha 18,

•	 Kaufland,  
ul. Skrowaczewskiego 27 (tyl-
ko żywność),

•	 Carrefour,  
ul. 1 Maja 43 (tylko żywność).

W minionym tygodniu Prezydent Ży-
rardowa Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski odwiedził punkt informacyjny oraz 
zbiorczy punk zbiórki darów w Mu-
zeum Lniarstwa. 

- Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak 
wiele można zrobić wspólnymi siłami, jak 
wielu ludzi poświęca swój czas, swoje pie-
niądze, angażując się w pomoc uchodź-
com z Ukrainy - mówi prezydent. - Two-
rzycie jedną wspaniałą rodzinę. Bardzo 
dziękuję wszystkim i każdemu z osobna.   

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA KOLEJNYCH 
DRÓG ROWEROWYCH 

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się prace przy budowie ścieżki 
rowerowej w ul. M. Nietrzebki. Wkrótce ruszy budowa kolejnych tras 
przewidzianych w ramach trzeciego etapu projektu unijnego. Dziś 
Prezydent Miasta Żyrardowa podpisał umowę na budowę ścieżki 
w ul. Parkingowej. Równolegle trwa procedura przetargowa na reali-
zację trasy rowerowej wokół Zalewu Żyrardowskiego. 
W ul. M. Nietrzebki, na odcinku od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego, 
budowany jest ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej, o długości ok. 560 m. Przewidziano także wymianę opraw oświetlenio-
wych na LED na 9 słupach. Wykonawcą jest firma ELD MAR Roboty Drogowe 
Elżbieta Trelińska z Żyrardowa. Planowane zakończenie prac to sierpień tego 
roku. 
W ul. Parkingowej, na odcinku od ul. M. Nietrzebki do ul. kpt. S. Pałaca, po-
wstanie ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego o długości ok. 710 m, odci-
nek chodnika z kostki betonowej oraz przebudowane zostanie oświetlenie 
uliczne. Prace te wykona firma Planeta S.A. z Warszawy, a zakończyć się po-
winny we wrześniu br.    
Największym zadaniem przygotowywanym do realizacji w ramach projektu 
jest budowa drogi rowerowej wokół Zalewu Żyrardowskiego, na odcinku od 
ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. Powstanie tu ścieżka z betonu asfaltowego 
o długości ok. 1.100 m. Zaplanowano także budowę kładki pieszo-rowerowej, 
oświetlenia oraz przejść dla płazów. Do wykonania tego zadania niezbędne 
będzie  umocnienie brzegu zalewu wraz z drenażem. Aktualnie w Urzędzie 
Miasta trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. 
Ścieżki rowerowe budowane są w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych - Etap III” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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645 lat – taką symboliczną rocznicę nadania 
praw miejskich Mszczonów obchodził 22 marca 
2022 r. Z tej okazji w niedzielę, 13 marca, w sali 
teatralno-kinowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się uroczysta, XLIV sesja Rady 
Miejskiej, która rozpoczęła rok świętowania lo-
kalnego jubileuszu.
Zanim Przewodniczący Łukasz Koperski otworzył ob-
rady władz samorządowych, w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela odbyła się okolicznościowa msza święta 
w intencji mieszkańców miasta i gminy, którą odpra-
wił proboszcz ks. kan. Tadeusz Przybylski, dziekan 
Dekanatu Mszczonów. 
W liturgię słowa zaangażowali się przedstawiciele 
samorządu. Czytania z Pisma Świętego jako lektorzy 
przedstawili dyrektor GCI Beata Sznajder oraz Wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski. 
Okolicznościową modlitwę powszechną przeczytała 
zaś Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych RM Barbara Gryglewska.
Po modlitwie w kościele farnym zgromadzeni udali 
się do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Uroczysta 
sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się od wysłuchania 
hejnału miasta, który skomponował śp. Jacek Zie-
lonka, kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. 
Zgromadzeni uczcili również minutą ciszy pamięć 
wszystkich osób zasłużonych dla Ziemi Mszczonow-
skiej.
Kolejnym punktem obrad było odczytanie przez prze-
wodniczącego Łukasza Koperskiego uchwały w spra-

wie zasad używania symboli Gminy Mszczonów, któ-
rą Rada Miejska podjęła w dniu 26 sierpnia 2020 r. 
Prowadzący obrady przedstawił także okolicznościo-
wy referat, w którym opowiedział o procesie powsta-
wania nowego statutu, zawierającego m.in. wizerunki 
herbu, flag, sztandaru oraz insygniów. Najważniejszy 
z gminnych dokumentów obligował również Radę 
Miejską do podjęcia uchwały w sprawie sposobu 
używania naszych lokalnych symboli, którą odczytał 
przewodniczący Łukasz Koperski.
Zarówno prezentacja aktu prawa miejscowego jak 
i referatu były wstępem do podniosłego momentu 
wręczenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej Łuka-
szowi Koperskiemu oraz Burmistrzowi Mszczonowa 
Józefowi Grzegorzowi Kurkowi insygniów, z wizerun-
kiem nowego herbu miasta. Ceremonię ich symbo-
licznego przekazania poprowadził komendant Hufca 
ZHP Mszczonów harcmistrz Przemysław Zawadzki 
a towarzyszyła mu asysta składająca się z harcerzy: 
Gabrieli Sosnowskiej, Wiktorii Majewskiej i Stanisława 
Wiśniewskiego. Młodzi druhowie oprócz przekazania 
nowych symboli władzy samorządowej mieli tego 
dnia jeszcze jedno, niezwykle ważne zadanie. Wła-
śnie im przypadł zaszczyt symbolicznego zmienienia 
flagi miejskiej na zgodną ze statutowymi zapisami, 
czyli zawierającą wizerunek obecnego herbu – baszty 
z trzema erkierami.
Z okazji jubileuszu 645-lecia nadania praw miejskich 
dla Mszczonowa swoje okolicznościowe przemówie-
nia odczytali również przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Przewodniczący Łukasz Koperski pokrótce 
przedstawił historię powstania centralnego punktu 
gminy oraz opowiedział o szansach rozwoju i jego 
walorach. W wystąpieniu pojawiły się także wątki oso-
biste oraz te dotyczące samorządowej kariery mów-
cy.
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek w swo-
im przemówieniu opowiedział o nowoczesnym ob-
liczu miasta, które pomimo swojego symbolicznego 
„wieku” może się pochwalić wieloma innowacyjnymi 
inwestycjami, zrealizowanymi na jego terenie. Tymi 
gminnymi, związanymi z wodą geotermalną i przy-
gotowaniem terenów pod dzielnicę przemysłową, 
jak i zewnętrznymi, wśród których włodarz wymienił 
park wodny Suntago, basen dla nurków Deepspot 
oraz zakład firmy Corning, produkującej światłowody. 
Burmistrz podziękował również radnym wszystkich 
kadencji, pracownikom Urzędu Miejskiego i wszyst-

kich lokalnych instytucji a przede wszystkim miesz-
kańcom, którzy przez 32 lata obdarzali go swoim za-
ufaniem.
Po przemówieniach przyszedł czas na rozstrzygnię-
cie konkursu „Wymyśl hasło na urodziny Mszczono-
wa”. Wyniki ogłosiła przedstawicielka organizatora, 
dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska, która poinfor-
mowała zebranych, że w głosowaniu na Facebooku 
zwyciężyło hasło „Tradycje przekute w rozwój”. Na-
grodę oraz pamiątkowy dyplom z rąk honorowych 
patronów zmagań, przewodniczącego Łukasza Ko-
perskiego i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, a tak-
że kierującej Ośrodkiem, odebrała autorka Dagmara 
Bednarek. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, 
całą swoją nagrodę finansową przekazała na gminne 
konto, dedykowane wsparciu dla uchodźców z Ukra-
iny, przebywających na terenie Ziemi Mszczonow-
skiej.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej głos zabrali 
też zaproszeni goście. Gratulacje z okazji 645-lecia 
nadania praw miejskich dla Mszczonowa złożyli: sta-
rostowie Beata Sznajder i Krzysztof Dziwisz, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz 
Stusiński i radna Anna Bednarek, wiceprezydent 
Żyrardowa Adam Lemiesz a także Jarosław Pięcek 
w imieniu burmistrza miasta i gminy Wiskitki. Kilka 
słów do zebranych skierował również Ryszard Stu-
siński, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa Rady Miejskiej, który zacytował słowa 
stworzonej przez siebie pieśni o Mszczonowie. Na 
zakończenie obrad przewodniczący Łukasz Koperski 
podziękował wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie uroczystej sesji.
Zebrani w MOK mieli również okazję poznać prze-
szłość i teraźniejszość Ziemi Mszczonowskiej w for-
mie audiowizualnej. Na kinowym ekranie wyświe-
tlono bowiem okolicznościowy film, przygotowany 
przez Gminne Centrum Informacji. Po seansie, w ra-
mach części artystycznej, na scenie zaprezentowa-
li się Barbara Tritt (sopran) i Szymon Tritt (pianino) 
w utworach braci Maklakiewiczów, przedstawicieli 
najsłynniejszego, mszczonowskiego rodu.
Uroczystość zakończył słodki poczęstunek w sali klu-
bowej MOK, w ramach którego zebrani goście mogli 
spróbować okolicznościowego tortu urodzinowego, 
przygotowanego dla Mszczonowa – jednego z naj-
starszych miast Zachodniego Mazowsza.

Tekst i foto: GCI Mszczonów, Dagmara Bednarek

MSZCZONÓW

Jubileuszowa sesja Rady 
Miejskiej z okazji 645-lecia 

Mszczonowa

Każdego roku, 11 marca, przypada 
Dzień Sołtysa, święto obchodzo-
ne w całej Polsce. Także w gminie 
Mszczonów z tej okazji odbywają 
się zawsze uroczyste spotkania 
z przedstawicielami miejscowości 
terenów wiejskich. W tym roku soł-
tysi zostali zaproszeni do sali klu-
bowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury już w czwartek, 10 marca. 
Na uroczystości pojawiło się 29 
z 35 przedstawicieli jednostek po-
mocniczych samorządu.
Spotkanie rozpoczął Burmistrz Msz-
czonowa Józef Grzegorz Kurek, któ-
ry z okazji ich święta złożył serdeczne 
życzenia wszystkim sołtysom. Włodarz 
gminy poruszył również kilka kwestii 
bieżących związanych z funkcjono-
waniem gminy. Podczas spotkania 
przedstawił informacje dotyczące po-

mocy obywatelom Ukrainy, którzy ucie-
kając przed wojną znaleźli się na tere-
nie Ziemi Mszczonowskiej. Burmistrz 
opowiedział również o realizowanych 
i planowanych inwestycjach – m.in. roz-
budowie oczyszczalni ścieków w Grab-
cach Józefpolskich, termomodernizacji 
szkoły podstawowej w Lutkówce z do-
finansowaniem unijnym, budowie sali 
gimnastycznej w placówce oświatowej 
w Piekarach czy remontach dróg na te-
renach wiejskich.
Następnie głos zabrała zastępca dyrek-
tora GCI Magdalena Podsiadły, która 
przedstawiła szczegółowe informacje 
związane z pomocą uchodźcom oraz 
rozdała sołtysom ulotki z najważniej-
szymi kontaktami i danymi. Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gminnej Renata 
Wolak apelowała o szczepienie psów 
i kotów przeciwko wściekliźnie, która 
staje się coraz większym problemem. 
W swoim krótkim wystąpieniu poruszy-
ła również tematy obowiązku wymiany 

pieców bezklasowych w gospodar-
stwach domowych do końca tego roku 
i deklaracji dotyczących źródła ciepła 
a także inne zagadnienia związane 
z ochroną środowiska.
Podczas spotkania sołtysi zgłaszali pro-
blemy, z którymi borykają się obszary 
wiejskiej. Dotyczyły one m.in. częstych 
przerw w dostawie energii elektrycznej, 
rekrutacji do przedszkoli dzieci polskich 
i ukraińskich oraz dostępu do szybkie-
go Internetu. Burmistrz oraz obecni 
urzędnicy udzielali wyjaśnień w każdej 
ze zgłoszonych kwestii.
Poczęstunek z okazji Dnia Sołtysa roz-
począł się od pokrojenia okolicznościo-
wego tortu, po którego konsumpcji 
można było poruszać tematy ważne 
dla mieszkańców terenów wiejskich już 
podczas mniej oficjalnych rozmów.

Informacja prasowa i foto: GCI Msz-
czonów, Dagmara Bednarek

Dzień Sołtysa 2022
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Poznaj z nami Polskę  Sprzątanie Świata z leśnikami

Już niebawem w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej 
miała zagościć grupa uczniów z włoskiej szkoły IPS Filos z Terraciny 
w ramach projektu „Poznaj z nami Polskę”. Miała, ale sytuacja pa-
nująca obecnie na Ukrainie powstrzymała młodzież włoską przed 
wizytą w Polsce. Licealiści postanowili sami zwiększyć swoją wie-
dzę na temat kraju poprzez planowane wycieczki i social media. 

„Nasi przyjaciele ze szkoły włoskiej IPS Filosi z Terraciny od kilku lat ma-
rzą, by nas odwiedzić. Postanowiliśmy zawalczyć o spełnienie ich marzenia. 
I tak po burzy mózgów, co moglibyśmy dla nich zrobić, powstał ten właśnie 
projekt. Zaplanujemy dla włoskich przyjaciół miejsce zakwaterowania, tra-
sę zwiedzania Polski i przygotujemy plan pobytu uczniów w naszej szkole. 
Co więcej, zawalczymy o dofinansowanie pobytu naszych przyjaciół w Pol-
sce. Realizacja naszego projektu będzie zwienczeniem naszej wieloletniej 
przyjaźni. Brzmi ambitnie? Może i tak ale postaramy się sprostać wyzwaniu 
i pokazać że ‚impossible’ może stać się ‚POSSIBLE’” – napisali na swoim 
profilu na Facebooku uczniowie z LO w Puszczy Mariańskiej. 

Projekt „Poznaj z nami Polskę” organizowany jest w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.  Głównym celem jest poszerzenie wiedzy na 
temat ciekawych miejsc w Polsce wartych odwiedzenia, zmienienie stereo-
typowego myślenia o Polsce oraz pokazanie różnych alternatyw spędzenia 
czasu wolnego. Uczestnicy projektu za pośrednictwem profilu na Instagra-
mie pokazują piękno polskiego krajobrazu okraszone krótkim opisem. I tak 
na profilu można już znaleźć informacje na temat atrakcji Warszawy, Pusz-
czy Mariańskiej i Zakopanego. 

Finałem projektu miała być wycieczka przyjaciół z Włoch, którzy dzięki go-
ścinności licealistów z Puszczy Mariańskiej, mieli zwiedzać Polskę, a z pew-
nością najbliższe okolice. Niestety w związku z sytuacją światową - nagłymi 
zmianami wynikającymi z pandemii Covid-19 oraz wojną w Ukrainie przy-
jazd Włochów został odwołany. - Nie poddajemy się. Wyszliśmy z inicjatywą 
wycieczki szkolnej do Krakowa oraz wysłania paczki do Włoch do szkoły 
IPS Alessandro Filosi w Terracina – mówi Gabriela Dubielecka, lider projek-
tu :Poznaj z nami Polskę”. - W ramach tytułowego poznania Polski mamy 
w planach przeprowadzić w szkole audycję, w której chcemy opowiedzieć 
kilka ciekawostek o Polsce. A żeby odnaleźć się w nowej codzienności 
i z nowymi znajomymi z Ukrainy, na godzinie wychowawczej mamy zamiar 
zapoznać klasę z kilkoma podstawowymi zwrotami – dodaje Gabriela Du-
bielecka.

Uczestnicy projektu: Gabriela Dubielecka-liderka, Zuzanna Wasilewska, Ju-
lia Błaszczak, Wiktoria Kuran, Kacper Szlaga, Dominik Paperov. Projekt po-
wstał z naszej inicjatywy po wysłuchaniu nauczyciela zwolnionych z teorii 
pracującego w naszej szkole kordynuującego owe projekty.

Młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej 
i wychowankowie z Zakładu Poprawczego w Studzieńcu wspólnie 
z leśnikami z Nadleśnictwa Radziwiłłów sprzątali las. Była to nie 
tylko świetna nauka dbania o otaczająca przyrodę, ale również ob-
serwacji zmian, jakie zachodzą w lesie na przestrzeni dziesiątek lat 
i w związku ze zmianami klimatycznymi. 
18 marca leśnicy zaprosili młodzież i prywatne osoby, by wspólnie sprzą-
tać las. Mimo ciągłych akcji edukacyjnych zaśmiecanie środowiska nie ma-
leje. Jak możemy przeczytać z informacji przekazanych przez Nadleśnictwo 
Radziwiłłów: „Nieustannie walczymy z nielegalnym wyrzucaniem śmieci do 
lasu – niestety z roku na rok można zauważyć wzrost ilości śmieci wyrzuca-
nych nielegalnie i kosztów ich wywozu z polskich lasów. Tylko w ubiegłym 
roku Lasy Państwowe przeznaczyły na ten cel niemal 20 mln zł, a z leśnych 
ostępów wywieziono ok. 108 tys. m3 śmieci!”.
- Akcja organizowana jest przez Nadleśnictwo Radziwiłłów, które stara się 
pokazywać młodzieży i wszystkim chętnym ludziom, czym my jako leśnicy 
się zajmujemy. Ten las to nie tylko drzewa i drewno, ale to przede wszystkim 
mnóstwo akcji, które wokół tego tematu robimy - mówił Kamil Ogrodnik, 
leśniczy Leśnictwa Puszcza Mariańska. – Jedną z tych akcji jest sprzątanie 
świata, które organizujemy zazwyczaj dwa razy w roku – wiosną i jesienią. 
Sprzątanie wyznaczonego terenu lasu często jest pretekstem do rozmowy 
o lesie, do pytań, które interesują uczestników akcji. Ale to też okazja, by 
wspólnie usiąść, zjeść wspólny posiłek i spędzić czas na świeżym powietrzu 
– dodał leśnik. 
W tegorocznej akcji udział wzięło ok. trzydziestu osób ze Szkoły Podstawo-
wej w Puszczy Mariańskiej, dziesięciu wychowanków Zakładu Poprawczego 
w Studzieńcu i dwie osoby, które przyszły prywatnie, by wspomóc sprząta-
nie lasu. 
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Bieganie wraca do Radziejowic! Warszawska syrenka w Powozowni

Tegoroczna edycja cyklu „Biegi uliczne – ŻTC BIKE RACE” powięk-
szyła się o kolejną lokalizację. Sezon na bieganie otworzy impreza 
„Radziejowice W BIEGU”, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia. Ry-
walizacja toczona będzie na dwóch dystansach: 5 i 10 km.
„Radziejowice W BIEGU” debiutują na mazowieckiej mapie biegowej.   Za-
wody odbędą się w dniu 23 kwietnia (sobota). Rywalizacja w biegu głównym 
toczona będzie na dystansie 10 km, natomiast trasa biegu towarzyszącego 
będzie o połowę krótsza (5 km). Start i meta dla obu dystansów zlokalizowa-
na jest przy ul. Przemysłowej (róg z ul. Sienkiewicza). Zawodnicy pobiegną 
ulicą Przemysłową, a następnie Kretą i Mszczonowską, gdzie nastąpi na-
wrót i powrót na miejsce startu. Uczestnicy dłuższego dystansu pokonają tę 
samą trasę dwukrotnie. Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 12:00, 
natomiast wszystkie dekoracje odbędą się o godz. 13:30.
Opłata startowa wynosi 60 zł dla wszystkich uczestników, którzy zarejestru-
ją się do dnia 27 marca 2022 i do tego terminu wpłacą wpisowe. Później 
kwota wzrasta do 70 zł (do 17 kwietnia), a w dalszym terminie do 90 zł. 
W ramach opłaty startowej na mecie wręczany będzie medal za ukończenie 
biegu. Biuro zawodów zlokalizowane jest na terenie Gminnego Centrum 
Kultury POWOZOWNIA  (ul. Sienkiewicza). Dla pierwszych trzech zawodni-
ków i zawodniczek OPEN w biegu głównym oraz towarzyszącym oraz zwy-
cięzców poszczególnych kategorii wiekowych przewidziano nagrody.
–  Cieszymy się, że po kilku latach przerwy rywalizacja biegowa wraca do 
Radziejowic. „Biegi uliczne – ŻTC BIKE RACE” mają już swoją renomę, a z roku 
na rok na starcie pojawiają się coraz lepsi zawodnicy. Liczymy, że walka 
o premierowe zwycięstwo w Radziejowicach będzie zacięta i dostarczy kibicom 
wielu wrażeń  – mówi Wojciech Pawelec, dyrektor sportowy cyklu „Biegu 
uliczne – ŻTC BIKE RACE”.
Biegi dla dzieci bez wpisowego
Zmagania dorosłych poprzedzą biegi dla najmłodszych. W zależności od 
wieku (4-15) dzieci i młodzież rywalizować będzie na dystansach od 600 
do 1600 metrów (start o godz. 11:00). Udział w zawodach jest bezpłatny, 
a zapisy do biegów prowadzone będą wyłącznie w biurze zawodów, które 
będzie czynne w sobotę od godz. 9:00. W każdej kategorii prowadzona bę-
dzie klasyfikacja medalowa z podziałem na chłopców i dziewczyny. Wszyst-
kie biegi dziecięce odbywać się będą bez pomiaru czasu.
Oficjalnym partnerem imprezy „Radziejowice W BIEGU” jest Gmina Radzie-
jowice oraz Gminne Centrum Kultury „POWOZOWNIA”.
Pozostałe edycje biegów z cyklu „Bieg uliczne – ŻTC BIKE RACE” odbędą się 
w: Żychlinie (12 czerwca) i Żyrardowie (28 sierpnia).
Bardziej szczegółowe informacje o bieg dostępne są pod adresem: https://
www.ztc.pl/etapy/radziejowice-w-biegu,5,101.html .
Regulamin biegu znajduje się pod adresem: https://www.ztc.pl/wyscigi/re-
gulamin,5,66.html.

Informacja prasowa ŻTC

17 marca w Gminnym Centrum 
Kultury  „Powozownia” w Radzie-
jowicach odbyły się eliminacje 
gminne do powiatowego konkursu 
recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”.
W konkursie wzięło udział 28 
uczniów, którzy przyjechali wraz ze 
swoimi opiekunami. Dzieci recyto-
wały wiersze odpowiednio intonu-
jąc i interpretując wiersze różnych 
autorów. 
Poziom recytacji autorów był bardzo 
wysoki. Komisja konkursowa w składzie: 
- Pani Danuta Niedzińska wieloletni Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Radziejo-
wicach i nauczyciel języka polskiego,
- Pani Agata Klimczak-Kołakowska - ak-
torka teatralna, filmowa,a także woka-
listka, kostiumolog i reżyser, założycielka 
Fundacji im. Romana Kołakowskiego,
- oraz Pani Agnieszka Rybarczyk -Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury w Ra-
dziejowicach.
Po wnikliwej analizie Jurorzy wyłonili na-
stępujących laureatów:
Do eliminacji powiatowych zakwalifiko-
wali się:
Leon Pyzerski z Gminnego Przedszkola 
im. Jana Brzechwy w Radziejowicach
Hanna Smolińska ze Szkoły Podstawo-
wej im. Józefa Chełmońskiego w Ku-
klówce Radziejowickiej
Antoni Michalicki ze Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyńskiego w Ko-
rytowie A
Mateusz Kuziemski ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Korytowie A.
Kategoria I:

1 miejsca - Hanna Smolińska ze Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej
2 miejsce - Leon Pyzerski z Gminnego 
Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ra-
dziejowicach
3 miejsce - Agata Roguska ze Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej
Kategoria II:
1 miejsce - Antoni Michalicki ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Korytowie A
2 miejsce - Mateusz Kuziemski ze Szko-
ły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Korytowie A.
3 miejsce - Dawid Michałowski ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Korytowie A.
Kategoria III:
1 miejsce - Zuzanna Gajewska ze Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej
2 miejsce Julia Wrzosek ze Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej
3 miejsce Julia Michalska ze Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej.
Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzyma-
li dyplomy, a szczególnie wyróżnieni 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Gminne Centrum Kultury „POWOZOW-
NIA” w Radziejowicach i Gmina Radzie-
jowice. Na koniec wszyscy uczestnicy 
otrzymali od Jurorów cenne wskazówki 
na przyszłość dotyczące kolejnych wy-
stępów.

Informacja prasowa  
GCK „Powozownia”
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Gminni recytatorzy wybrani!
W środę w Bibliotece odbyły się 
Eliminacje Gminne XXIII Małego 
Konkursu Recytatorskiego Powia-
tu Żyrardowskiego. Nasi laureaci 
wezmą udział w eliminacjach po-
wiatowych, a stamtąd najlepsi re-
cytatorzy pojadą reprezentować 
powiat w Konkursie Recytator-
skim „Warszawska Syrenka”. 
W konkursie na szczeblu gminnym 
wzięło udział 15 recytatorów. 
Komisja Konkursowa w składzie: 
Elżbieta Sydry – polonistka, instruktor 
teatralny,
Marta Sydry – bibliotekarka - Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN 
w Warszawie, Filia w Żyrardowie,
Monika Duda-Gieryk – dyrektor Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wiskitkach, oceniała dobór reper-
tuaru, interpretację utworu, kulturę 
mowy oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Po uzyskaniu największej liczby punk-
tów w eliminacjach powiatowych 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
gminę Wiskitki reprezentować będą:
Leon Sokołowski – SP Guzów,

Maciej Dymkowski – SP Guzów,
Oliwia Jarosz – SP Miedniewice,
Patrycja Kuczkowska – SP Guzów.
A oto klasyfikacja gminna:
W kategorii: przedszkola – grupy 6-lat-
ków, zerówki oraz klasy I - III:
1. Leon Sokołowski – SP Guzów
2. Sandra Tondera – SP Guzów
3. Zofia Daszek – SP Guzów
W kategorii: klas IV-VI szkół podstawo-
wych:
1. Maciej Dymkowski – SP Guzów
2. Sebastian Jarosz – SP Miedniewice
3. Anna Radziwon – SP Miedniewice 
W kategorii: klas VII - VIII szkół podsta-
wowych:
1. Oliwia Jarosz – SP Miedniewice 
2. Patrycja Kuczkowska – SP Guzów 
3. Paweł Radziwon – SP Miedniewice
Konkurs odbył się pod patronatem Ra-
fała Mitury - Burmistrza Miasta i Gminy 
Wiskitki. 

Informacja prasowa Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wiskitkach

22 marca w Guzowie doszło do śmiertelnego wypadku na drodze 
krajowej nr 50 w okolicach 100, 4 km. W wyniku zderzenia z samo-
chodem osobowym zginęła 78-latka.

22 marca około godziny 15:00 mężczyzna (lat 66) kierujący samochodem 
marki Peugeot jadąc w kierunku Sochaczewa potracił pieszą (lat 78). Kobie-
ta przechodziła przez jezdnię w miejscu do tego niewyznaczonym. Piesza 

zmarła w trakcie reanimacji prowadzonej przez Zespół Ratownictwa Me-
dycznego. 

Z badań policji wynika, że mężczyzna był trzeźwy. Policjanci apelują o rozwa-
gę i ostrożność, a także przypominają o konieczności zachowania rozwagi 
u wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

W akcji udział wzięli strażacy z PSP Żyrardów, OSP Guzów, policjanci z KPP 
Żyrardów i Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Foto: OSP Guzów

Śmiertelny wypadek w Guzowie
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24 lutego był Tłusty Czwartek. Tego dnia 
Kuba Brzeziński częstował naszych czytelni-
ków pączkami z okienka Mniami, do niektó-
rych przyjechał pod dom, by dostarczyć świe-
że słodkości. Później był piątek, a informacja 
o wojnie stała się bardziej słyszalna, wyraź-
na. W przypadku Kuby i jego znajomych – wo-
lontariuszy, w ciągu kilku dni wojna w Ukra-
inie przybrała twarz dzieci, ich matek i ojców, 
z którymi żegnali się na peronie w Przemyślu. 

Jak zareagowałeś na informację o wojnie 
w Ukrainie?

To był Tłusty Czwartek. Całą noc smażyliśmy pącz-
ki. Nad ranem usłyszeliśmy informację w radiu, że 
wojska rosyjskie weszły do Ukrainy. Byliśmy prze-
konani, że się przesłyszeliśmy. Te informacje się 
powtarzały, przez cały dzień gdzieś się przewijały, 
miałem je z tyłu głowy, ale z racji tego, że to był dla 
mnie pracowity dzień nie myślałem o tym za dużo. 
Dopiero wieczorem, gdy wracałem do domu, zoba-
czyłem kolejki na stacjach paliw. To był chyba ten 
pierwszy moment, kiedy ta informacja faktycznie 
do mnie dotarła. 

Kiedy zdecydowałeś się jechać do Przemyśla? 

W poniedziałek, (28 lutego – przyp. red.) zadzwo-
nił do mnie kolega, Maks Lubański z propozycją, 
by pojechać do Przemyśla. Tak zupełnie w ciem-
no. Nie wiedzieliśmy, na jakiej zasadzie możemy 
udzielić pomocy. Nie wiedzieliśmy, co będziemy 
robić, gdzie będziemy spać. Choć liczyliśmy się 
z tym, że możemy spać po prostu w samochodzie, 
ważne, by móc pomóc tym ludziom w ciągu kilku 
najbliższych dni. W międzyczasie Maks dzwonił do 
miejscowych instytucji, by sprawdzić możliwości 
pomocy, potrzeby, ale faktycznie co będziemy ro-
bić, dowiedzieliśmy się już na miejscu. Po drodze 
udało nam się znaleźć miejsce, gdzie mogliśmy 

spać. Maks szukał noclegu poprzez grupy na Fa-
cebooku, pisał że grupa wolontariuszy szuka miej-
sca noclegowego w Przemyślu na kilka dni. Udało 
nam się takie miejsce znaleźć w przedszkolu, gdzie 
udostępniono nam jedną klasę. Zsunęliśmy ławki, 
rozłożyliśmy karimaty i tak spędziliśmy te kilka dni. 

Dlaczego zdecydowaliście na taką formę po-
mocy? 

To był zryw serca. Zastanawialiśmy się też nad tym, 
czy nie lepiej zostać na miejscu i szukać możliwości 
pomocy w centrum Polski. Warto podkreślić, że to 
były pierwsze dni wojny i to właśnie na granicy pa-
nował największy chaos.

Co zobaczyłeś po przyjeździe do Przemyśla?

Dojechaliśmy tam we wtorek. Naszym założeniem 
było działanie w nocy, kiedy właściwie większość 
wolontariuszy chce odpocząć, a pociągi nieustan-
nie przyjeżdżają. Po przyjeździe do przedszkola, 
okazało się, że już jest takie zapotrzebowanie, że 
po drodze nawet nie zdążyliśmy chwili odpocząć 
i poszliśmy na dworzec. I tam przeżyliśmy szok. 
Wszędzie chaos, bałagan i skala, której sobie nie 
wyobrażaliśmy. W żaden sposób nie było tam nic 
zorganizowane. Zgłosiliśmy się do mężczyzny w ka-
mizelce odblaskowej, powiedzieliśmy, że przyje-
chaliśmy pomóc. Jedynym, co miało nas wyróżniać 
na tle innych, była właśnie kamizelka odblaskowa. 
To ona miała dawać tym ludziom znak, że jesteśmy 
wolontariuszami. Żadnych formularzy – nic. Po 
prostu kamizelka. Byliśmy anonimowi. Dowiedzie-
liśmy się jednak, że peron podzielony jest na trzy 
sekcje. Pierwsza dla wszystkich, łącznie z mediami; 
druga tylko dla wolontariuszy i sztabu kryzysowe-
go, organizacji, a trzecia to pomieszczenie dla ma-
tek i dzieci, by choć na chwilę mogli odpocząć. To 
było spore pomieszczenie, choć przy tej skali pro-
blemu „sporo” to zawsze było za mało. Warto też 
podkreślić, że to miejsce było znacznie oddalone 
od tego, gdzie matki z dziećmi wysiadały z pociągu, 
co też było dla nich i dla nas dużym problemem. 
Wiele rzeczy, które tam widziałem pod kątem or-
ganizacyjnym, godne jest krytyki. Wiem, że to się 
już zmieniło i z dnia na dzień się zmienia. Że dziś 
jest tam już lepiej. W pierwszych dniach to była 
zwykła improwizacja. Pojawiła się też bariera w po-
staci języka. W przypadku naszej grupy, uczyliśmy 
się kiedyś j. rosyjskiego, więc było nam odrobinę 
łatwiej. Często też ta bariera wynikała z tego, że lu-
dzie byli bardzo wystraszeni. Mieli problemy, które 
w normalnej sytuacji określilibyśmy jako błahe, np. 
komuś się rozładował telefon. Trzeba sobie jednak 
wyobrazić, że jechali dwa dni z Odessy, w drodze 
rozładował im się telefon. Ktoś na nich czeka na 
parkingu, ale nie mają jak się skontaktować, nie 
znają języka polskiego. I wtedy skala problemu 
rośnie. To ułatwienie kontaktu z osobą, która naj-
częściej czekała po drugiej stronie dworca, również 
było naszym zadaniem jako wolontariuszy. Inną 
sprawą jest to, że często problemem była sieć. Nie 
wszyscy operatorzy ukraińscy obsługiwali połącze-
nia w Polsce. I również tam na dworcu pojawili się 
wolontariusze – przedstawiciele polskich operato-
rów, którzy dawali tym ludziom karty SIM, umożli-
wiające kontakt z bliskimi. Pracownicy operatorów 
stali, rejestrowali karty, umożliwiali korzystanie 
z telefonów. I warto podkreślić, że oni na tym nie 
zarabiali. Karty były rozdawane za darmo. 

Przez cały pobyt mieliście przypisane jakieś 
zadania?

Zadania mieliśmy takie, jakie sobie wymyśliliśmy. 
Na początku przyprowadzaliśmy ludzi z peronów 
lub kierowaliśmy ich do konkretnego miejsca. Cza-

sem wystarczyło pomóc komuś z niesieniem wa-
lizki. Bo też warto wspomnieć, że byli ludzie, którzy 
przyjeżdżali do Polski z torebką, w której nie zmie-
ściło się właściwie nic. Byli też tacy, którzy zabrali ze 
sobą wszystko, co udało im się spakować i zmie-
ścić. Uczyliśmy się też rozkładu jazdy pociągów, by 
móc kierować ludzi, którzy chcieli od razu jechać 
się w głąb Polski. To w konsekwencji też okazało 
się bez sensu, bo pociągi odjeżdżały dopiero wte-
dy, kiedy były pełne. Przestały odjeżdżać planowo. 
Ale mimo wszystko pociągów ciągle było za mało. 
Paradoksalnie zdarzało się, że problemem byli 
sami wolontariusze. Ja wiem, że to trudne, ale za-
płakani wolontariusze, rozdygotani nerwowo, nie 
byli w stanie pomóc ludziom, którzy uciekali z kra-
ju objętego wojną. Warto wspomnieć, że średnio 
w jednym pociągu do Przemyśla przyjeżdżało ok. 2 
tys. osób. Z bardziej oddalonych miast – Charków, 
Odessa, przyjeżdżały pociągu po 4, a nawet 5 tys. 
osób. Dworzec w Przemyślu można przyrównać 
wielkością do takiego w Skierniewicach. To jest nie-
realne, by tych wszystkich ludzi tam pomieścić. Na-
sza rolą było to, żeby trochę ich rozlokować. Pro-
blemem byli ludzie, którzy nie mieli pomysłu, nie 
wiedzieli, gdzie chcą jechać dalej. Oni najczęściej 
byli kierowani do takiego punktu po starym Tesco, 
choć tam trafiali również Ukraińcy, którzy przekro-
czyli granicę w Medyce - autokarami, pieszo lub 
samochodem. Niestety też kilka dni zajęło przy-
gotowanie tego miejsca, by oni w ogóle mogli tam 
przebywać. Jednym z naszych zadań była również 
pomoc w jego organizacji. Było również mnóstwo 
osób, które czekały w swoich prywatnych samo-
chodach, by pomóc w transporcie lub transporcie 
i noclegu. Właśnie w tych punktach, w autokarach 
były „parowania”. Na początku też to wszystko 
działało dość chaotycznie, później wprowadzo-
no kartki, ludzie zapisywali, ile osób mogą zabrać, 
gdzie, czy proponują nocleg, czy sam transport. 
Bez tej weryfikacji wszyscy mieliśmy obawy, że lu-
dzie, którzy przyjechali do Polski po pomoc, mogą 
zaraz trafić z jednego piekła w drugie. Ustaliliśmy 
sobie taką wewnętrzną weryfikację, że robiliśmy 
kierowcom zdjęcia dowodów osobistych. Tych, któ-
rzy odmawiali, po prostu omijaliśmy w parowaniu 
rodzin Ukraińskich. To miało dać namiastkę bez-
pieczeństwa. Dopiero później pojawiły się formula-
rze i specjalne namioty z kwestionariuszami, gdzie 
kierowcy zgłaszali chęć zabrania rodziny, wpisy-
wali się do kajetu. Do tego punktu przychodzili 
uchodźcy z Ukrainy i mówili, że oni chcą się dostać 
do jakiegoś konkretnego miasta, punktu i szukają 
transportu. Na tej zasadzie następowało parowa-
nie kierowcy i uchodźców. To parowanie można 
porównać do parowania na Tinderze i szczerze 
mówiąc, żałuję, że takiej aplikacji nie było tam na 
granicy. To matchowanie naprawdę fajnie działało, 
a ponieważ były zaangażowane służby dawało po-
czucie, że jest to bezpieczniejsze. Wielu ludzi było 
też w szoku po wyjściu z pociągu. Chcieli odpocząć, 
nakarmić dziecko, zregenerować się, choć chwilę 
przespać. Tu kierowców było mnóstwo, a jeszcze 
więcej uchodźców i choć te liczby i tak nie były 
równoważne, ogrom tej sytuacji był taki, że wielu 
kierowców nie dało się sparować. Zdarzało się, że 
wracali „na pusto”. My też nie mogliśmy nikogo 
zmuszać, by wsiadł do obcego samochodu. 

A jak oceniasz te wszystkie paczki z darami, 
które trafiały na granicę już od pierwszych 
dni?

Tej pomocy było mnóstwo. Sami pisaliśmy do na-
szych znajomych, którzy robili zbiórki, by wiedzie-
li, co jest faktycznie potrzebne, a co zalega. Trze-
ba sobie zdać sprawę z tego, że ci ludzie tuż po 

NAUKA CZŁOWIECZEŃSTWA
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wyjściu z pociągu nie szukają dla siebie nowych 
ubrań. Chcieli zjeść, napić się czegoś ciepłego. Bar-
dzo duże zapotrzebowanie było na batony, żeby 
w tym pierwszym rzucie podnieść sobie cukier. Dla 
dzieci schodziło dużo musów w tubkach. To było 
naprawdę potrzebne. Było też mnóstwo pomocy, 
która tam, w tym pierwszym zetknięciu uchodźców 
z nową sytuacją nie była zupełnie potrzebna, ale 
z kolei byłaby pożądana w miejscach bardziej do-
celowych jak np. ubrania, pościel. Przydawały się 
w Przemyślu też produkty o długim terminie, np. 
makarony. Lokalni restauratorzy codziennie przy-
gotowywali jakieś posiłki – obiady, zupy. Paczki, 
które trafiały na dworzec staraliśmy się jakoś spo-
żytkować. Część z nich była dystrybuowana z takich 
jakby okienek kasowych, część jechała do punktu 
Tesco, a część braliśmy ze sobą na perony, by roz-
dawać je bezpośrednio. Na peronach potrzebne 
były kanapki, butelki wody. Takie produkty brali 
ludzie, którzy nie wchodzili na dworzec, tylko prze-
skakiwali z pociągu do pociągu, by jechać dalej. To, 
co bardzo zapada w pamięć to wdzięczność, ale 
też niedowierzanie, że to wszystko jest za darmo. 
Często wycofywali się, żeby nie płacić i nie chcieli 
od nas nic brać. Wtedy po prostu trzeba było im 
to dać do ręki. Tak było z mandarynkami. Na po-
czątku zastanawialiśmy się, kto będzie chciał w tej 
sytuacji jeść mandarynki. Wzięliśmy je jednak na 
peron i ku naszemu zdziwieniu zainteresowanie, 
zwłaszcza wśród dzieci, było ogromne. Wtedy wpa-
dliśmy na pomysł, że przejdziemy się ze skrzynka-
mi mandarynek przez pociąg. I właśnie to przejście 
okazało się być naprawdę magicznym momentem, 
kiedy ludzie choć na chwilę się uśmiechali. Na pew-
no potrzebne były też wózki, bo choć matki czę-
sto miały swoje, to po tych kilku dniach wędrówki, 
tej całej podróży, do niczego się nie nadawały. Ale 
to w sumie jedna strona zbiórek, czyli dary, które 
trafiały do uchodźców. Warto jednak pamiętać też 
o tym, że były również dary, które jechały do Ukra-
iny. Te już się różniły w zależności od tego, czy było 
to wsparcie humanitarne, czy dla wojska. I tego 
było faktycznie mniej, choć nie można powiedzieć, 
by było mniej potrzebne. Poznaliśmy mnóstwo lu-
dzi z Przemyśla, którzy udzielali pomocy, ale było 
też bardzo dużo przyjezdnych. Jednak to właśnie 
mieszkańcy Przemyśla mówili jedną piękną rzecz, 

która chwytała za serce. Oni pomagali sąsiadom. 
I to nie jest tak, jak my w całej Polsce myślimy 
o Ukrainie jako o sąsiadującym kraju. Mieszkańcy 
Przemyśla naprawdę traktowali ich jak sąsiadów. 
I to było widać. 

Jak radziłeś sobie z emocjami, które tam były 
bardzo wyraźne. Na co dzień stykałeś się z bó-
lem, cierpieniem, tęsknotą, strachem. Jak so-
bie z tym radziłeś?

Kiedy byłem na tym peronie, w Tesco nie myślałem 
o tym. Byłem skupiony na tym, by ludziom pomóc. 
Więc bezpośrednio to nie trafiało, bo cały czas 
byłem w amoku, w trybie zadaniowym. Dopiero 
później po takim zejściu z „dyżuru” czułem więcej 
emocji. Ale czasu na myślenie też nie było dużo, bo 
przecież schodziliśmy na chwilę, czasem nie zdą-
żyliśmy się dobrze wyspać i wracaliśmy pomagać. 
Są jednak i takie sytuacje, które bardzo głęboko 
zapadają w pamięć. Mam taki obrazek, który zosta-

nie ze mną na zawsze. Na peronie był mężczyzna, 
który na kogoś czekał. Przyjechał pociąg, z którego 
wysiadła matka z dziećmi. Wpadli sobie w ramiona, 
płakali z radości. Trwało to dobrą chwilę. I nagle ten 
płacz się zmienił, bo okazało się, że ten mężczyzna, 
który czekał na swoją rodzinę na peronie, wsia-
da do pociągu, którym oni przyjechali i wraca do 
Ukrainy, by walczyć za swój kraj. Taka scena mocno 
rusza. I jeśli dziś słyszę, że poświęceniem z mojej 
strony było jechać do Przemyśla jako wolontariusz, 
to zawsze odpowiem, że nie. Poświęceniem jest 
wrócić do kraju objętego wojną, gdzie nie wiesz, co 
cię czeka.

Czy ta sytuacja czegoś Cię nauczyła?

To taki truizm, że „warto pomagać”, ale to zasada, 
która zawsze powinna nam przyświecać. Chyba 
jeszcze nie myślałem o tym, czego mnie to do-
świadczenie nauczyło. Mam masę wyrytych wspo-
mnień, ale nie poukładałem ich jeszcze.

fot. Piotrek Janiszewski, Kuba Brzeziński, Maciek Janiszewski,  
Marta Janiszewska, Piotrek Lechnio, Maks Lubański
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JOANNA PAPUZIŃSKA Z WIZYTĄ W RADZIEJOWICACH
To było wyjątkowe spotkanie pełne radosnych 
pytań młodzieży szkolnej. To właśnie dzięki nim 
uczniowie dowiedzieli się, że Joanna Papuzińska 
ma swoim koncie ponad 80 książek, a w Radzie-
jowicach znalazła się, by w spokoju napisać kolej-
ną książkę, korzystając z gościnności Domu Pracy 
Twórczej w Radziejowicach.

Joanna Papuzińska chętnie wspominała czasy 
dzieciństwa, ale też opowiadała o pisani książek 
z najbardziej krytycznymi recenzentami, a jedno-
cześnie największą inspiracją – swoimi dziećmi. 
Pisarka wspominała, że książką „Bajczary i czar-

baje” wyszła spod ręki jej i jej syna Antoniego, 
a wymagała poszukiwań bajarzy, którzy ciągle 
funkcjonują w naszym społeczeństwie, choć jest 
ich coraz mniej. Wspominała, że to dzieci i ich nie-
poskromiona wyobraźnia są nieocenioną pomo-
cą w przenoszenie się do świata baśni.

Najmłodsi uczniowie SP w Radziejowicach chęt-
nie i licznie zadawali pytania o pierwszą napisaną 
książkę, wiek, a także powody zostania pisarką. 

Była to również doskonała okazja, by zdobyć nie-
powtarzalny egzemplarz książki Joanny Papuziń-
skiej z autografem i dedykacją.
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 Wspinał się mozolnie na trzecie piętro. Atakowany 
ze wszystkich stron przez zapachy gotowania (żarcie 
u niektórych śmierdzi jak dla psa) czuł rosnącą iryta-
cję na samą myśl, że u niego obiadu pewnie jesz-
cze nie będzie. Usiądzie, czekając, aż Gaba łaskawie 
ogłosi, że ziemniaki już doszły, aż ślamazarnie uło-
ży talerze i wtedy go zawoła. Zawsze trwało to zbyt 
długo. Ta kobieta nie mogła zrozumieć, że człowiek 
wraca z pracy wykończony i głodny, i wszystko, 
czego pragnie, to miska jedzenia czekająca na niego 
na stole. Nie, to było dla niej za trudne.
Otworzył drzwi, oczekując głupiego uśmiechu wita-
jącego go w progu, ale nie. Nawet na to nie było jej 
stać. Klęczała na podłodze, chowając do kartonów 
zimowe ubrania, wyciągając letnie, coroczna rutyna 
doprowadzająca go do szału – dlaczego cała podło-
ga musi być zawalona ciuchami? Powinna zapytać 
kogoś, jak to się robi w innych domach, sąsiadki, czy 
koleżanki, do cholery, chyba miała jakieś koleżanki? 
– Cześć – przywitał się. Miał wystarczająco dużo kul-
tury, by to zrobić, kiedy wchodził do domu. Człowie-
ka obowiązywały pewne zasady, nawet gdy nie miał 
humoru, to go odróżniało od zwierząt, od obleśnych 
sierciuchów srających na trawnik pod blokiem. I na-
prawdę życzyłby sobie, żeby żona jednak witała go 
w progu.
– Hej – odpowiedziała. Nie patrząc na niego. Co 
u licha? Nagle dotarło do niego coś jeszcze dziwniej-
szego. Nie czuł zapachu obiadu. Więc tak wyobra-
żała sobie wspólne życie? On haruje codziennie po 
osiem godzin, znosi obraźliwe komentarze klientów, 
nie może nawet klepnąć koleżanki w pupę (bo ta za-
czyna świrować i grozić donosem, chociaż on jest 
kierownikiem), a teraz wraca do domu i co – ma się 
prosić o obiad? No bez przesady.
Stał i patrzył na swoją kobietę. Może chora? Może 
matka do niej dzwoniła i znowu jej głupot nawciska-
ła? Klęczała nad stertą rzeczy, jakby od nich zależało 
życie. Mysie włosy zakrywały twarz, cała była mysia 
i nijaka. Zupełnie inaczej niż Aneta, kurde no, ale że 
tak zareagowała dziś na niego. Tego się nie spodzie-
wał. Byli razem na zapleczu. Gdy przechodził, po-
wąchał jej złote włosy, niemal otarła się o niego biu-
stem, a kiedy sięgnęła po pudło, jej pupa wypięła się 

kusząco, no przecież prosiła się o ten klapsik, mały 
klapsik na potwierdzenie, że on docenia jej wdzię-
ki. A potem udawała, że ją obraził. Dziwka. Kobiety 
to dziwki. No może ta jego trochę lepsza, ale z dru-
giej strony – kto by ją chciał? Lepsza taka niż żadna, 
mówił sobie w chwilach zwątpienia. Poza tym dała 
mu dziecko, musiał przyznać uczciwie. Poprzednia 
nawet tego nie potrafiła. Czekał siedem lat, zanim 
się znudził. Z nią też trochę potrwało, ale wreszcie 
dostał Amelusię, swoją księżniczkę. Takiego dzie-
ciaka to jeszcze nie widział. Jak skończyła dwa latka, 
już wierszyki recytowała. Aż się ludzie dziwili. Moje 
geny, śmiał się. Teraz, w pierwszej klasie, młoda też 
świetnie sobie radziła. I urodę miała, hoho, trzeba 
się szykować na kolejkę adoratorów. Już sobie tatuś 
pogada z każdym z nich.
No dobrze, dziecko było, za to plus, ale obiadu nie, 
i za to wielki, tłusty minus.
– Zjadłbym coś. – Starał się być uprzejmy, napraw-
dę się starał. Podniosła głowę, po skroni spływała jej 
kropla potu. Fuj. I druga po dekolcie. Na litość boską, 
czy nie można się trochę ogarnąć? Czy musi witać go 
taka rozmemłana i śmierdząca? Już nie mówił o tej 
twarzy. W jej wieku mogłaby o siebie trochę bardziej 
zadbać, pomalować się chociaż trochę. Taka Aneta 
codziennie ma twarz perfekt. Długie rzęsy, rumień-
ce, wszystko jak trzeba. Lubił sobie myśleć, że to dla 
niego, ale dzisiaj… Zresztą, to się da na pewno jakoś 
wyjaśnić. Może to jakaś gra? Co on wiedział o grach 
kobiet?
– Nic nie zrobiłam, jeśli chcesz, możesz sobie coś za-
mówić – w jego myśli wdarł się bezlitośnie głos żony. 
Było w nim coś… no właśnie – co? Nie wiedział, ale 
brzmiała inaczej niż zwykle. Żołądek ścisnął mu się 
lekko, na pewno z głodu.
– Zamówię pizzę. – Wiedział, że ona nie lubi pizzy, 
a szczególnie nie lubi karmić pizzą Amelki, bo dziec-
ko powinno jeść warzywa i owoce, bla bla bla. Ale jak 
tak, to tak. 
– Okej. – Mruknęła i wróciła do ubrań, część wrzu-
cała do pudła, drugą część do walizki. Wiedział, co 
będzie dalej – to on będzie musiał wziąć tę walizkę, 
która ważyła chyba ze sto kilo, i ułożyć ją na najwyż-
szej półce w komandorze. Ale że zgodziła się na piz-

zę? Jakby nic się nie stało? Jakby nie zrobił jej właśnie 
na złość? Żadnych zranionych spojrzeń, żadnych 
tłumaczeń? To było naprawdę dziwne. Dziwaczne.  
Niepokojące.
Znalazł numer i czekał na połączenie, jednocześnie 
wpatrując się w Gabę, która z niezmąconym spoko-
jem kończyła swoje idiotyczne zadanie. Wyobraził 
sobie, że to Aneta tu siedzi, z tymi czerwonymi usta-
mi, z tym zalotnym uśmieszkiem. Ach, rzuciłby się na 
nią zaraz, przeleciał tutaj, na dywanie…
– Pizzeria Romantika, słucham.
– Eeee, dzień dobry – szybko zbierał myśli. – Popro-
szę dużą pizzę. Jakąś taką bardziej mięsną – zerknął 
na reakcję żony. Nic. – I żadnych warzyw. – Nadal 
nic.
Podał adres, odłożył telefon. Z Gabą było coś wyraź-
nie nie tak. Tylko jak się dowiedzieć, co? Milczeli więc, 
trudno powiedzieć, jak długo; ona zamykała karton 
i walizkę, coś tam jeszcze przekładała i poprawiała. 
On przyglądał się temu z rosnącym zniecierpliwie-
niem.
Wreszcie się odezwała:
– Wyprowadzam się.
Co to za informacja? Jak się wyprowadza? Gdzie? 
Dlaczego? – Co za głupoty… – już był przy niej, 
cofnęła się, ale bez zwykłego w tej sytuacji strachu. 
Suka na pewno udawała. Wiedziała, że nie ma z nim 
szans. A jednak stała i patrzyła mu w oczy.
– Na dole już czeka samochód dostawczy. Rozu-
miem, że nie pomożesz mi znieść rzeczy?
K****, co to ma być? O co ona…? Co ona sobie…?
– Zginiesz beze mnie – musiał jej to uświadomić, za-
nim idiotka zajedzie z tymi rzeczami w dół.
– Wynajęłam mieszkanie…
– Gdzie?
– I znalazłam pracę. Nie zginę. Ale to miłe, że się 
martwisz.
– Nie pozwolę, nie możesz… tak po prostu…
– Chcesz sprawdzić? – Skąd ta kretynka stała się na-
gle taka… taka pewna siebie?
– Mała zostaje ze mną.
– Nie.
Wyminęła go, wzięła pudło, walizkę… Nie, nie mógł 
na to pozwolić. Zwariowała. Może od początku była 
nienormalna. Złapał ją przy wyjściu, chwycił nad-
garstki, przygwoździł do drzwi.
– Nigdzie. Nie. Idziesz.
Zobaczył w jej oczach ślad strachu. Wreszcie. Nie-
stety znowu zaczęła gadać.
– Amelka nie jest twoja.
Poczuł się, jakby dostał w splot słoneczny. Co ona 
gada, niech przestanie, natychmiast, bo nie ręczy za 
siebie…
– Kilka dni temu odebrałam wyniki. Chcesz je zoba-
czyć?
Czy chciał? Chciał ją walnąć w tę żałosną mordę. Tak 
bardzo chciał, że aż drżały mu ręce.
I wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi. 
– Otwórz – powiedziała. – Albo będę krzyczeć.
Otworzył. Ona wyszła. 
– Dzień dobry, duża z szynką, boczkiem i podwój-
nym salami. Pięćdziesiąt cztery złote. 
Płacił za pizzę trzęsącymi się rękami, drobne wy-
padły mu z ręki, schylił się i je zbierał, podczas gdy 
chłopak od pizzy stał i patrzył, a żona po raz ostatni 
schodziła z trzeciego piętra. 

Autor: Joanna Turkowska

DZIEŃ, W KTÓRYM NIE BYŁO OBIADU
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We wtorek 15 marca ok godz. 
16:19 w Mszczonowie na ul. Tarczyń-
skiej doszło do wypadku z udziałem 
dwóch samochodów osobowych. 
Mężczyzna biorący udział w zdarze-
niu doznał obrażeń. Akcja ratownicza 
polegała na udzieleniu pierwszej po-
mocy poszkodowanemu mężczyźnie 
oraz zebraniu oleju, który wyciekł na 
jezdnię w wyniku wypadku. W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów oraz OSP Mszczonów.

W piątek 18 marca ok godz. 17:23 
na drodze wojewódzkiej nr 719 

w miejscowości Puszcza Mariańska 
doszło do wypadku z udziałem dwóch 
samochodów osobowych. Jeden 
z samochodów wpadł do rowu. Stra-
żacy, aby wydostać kierowcę musieli 
rozciąć pojazd. Następnie poszkodo-
wany mężczyzna został przewieziony 
do szpitala przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego. W akcji ratowniczej bra-
li udział strażacy z JRG Żyrardów oraz 
OSP Michałów.

W sobotę 19 marca ok godz. 20:51 
w miejscowości Prościeniec strażacy 
gasili pożar opuszczonego drewnia-
nego budynku. Budynek już w mo-
mencie przyjazdu pierwszego zastę-
pu straży był w całości objęty pożarem 

i został całkowicie zniszczony. Po uga-
szeniu pożaru strażacy przeszukali 
pogorzelisko oraz okoliczny teren. 
W wyniku pożaru nikt nie został po-
szkodowany. W akcji ratowniczej brali 
udział strażacy z JRG Żyrardów OSP 
Jesionka oraz OSP Miedniewice.

Żyrardowscy strażacy pomagają 
uchodźcom z Ukrainy

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu powiatu żyrardowskiego aktyw-
nie włączyli się w działania związane 
z pomocą uchodźcom, którzy prze-
kraczają granicę polsko - ukraińską. 
Zgodnie z otrzymanymi dyspozycja-

mi, wykonują powierzone im zadania 
m.in. realizują transporty uchodź-
ców z Ukrainy z przejść granicznych 
do punktów recepcyjnych, wykonują 
transporty do punktów noclegowych, 
transportują dary, zabezpieczają 
miejsca pobytu. Strażacy z Ochot-
niczych Straży Pożarnych powiatu 
żyrardowskiego organizują zbiórki 
żywności i innych potrzebnych rze-
czy, pomagają również przygotować 
miejsca noclegowe.

Informacja prasowa Państwowa Straż 
Pożarna w Żyrardowie, Oficer Praso-
wy Komendanta Powiatowego st. kpt. 
Jarosław Belina

14 marca strażnicy podjęli interwen-
cję na ul. Józefa Mireckiego, w sto-
sunku do mężczyzny, który znajdując 
się w stanie upojenia alkoholowego 
dopuścił się nieobyczajnego wybry-
ku. Przemysława G., przekazano pod 
opiekę rodzinie, a po wytrzeźwieniu 
poniósł konsekwencje swego zacho-
wania w postaci nałożonego mandatu 
karnego. 

15 i 16 marca strażnicy podejmowali 
czynności kontrolne pod kątem udo-
kumentowania wywozu odpadów 
w związku z prowadzoną działalno-
ścią, przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca. 
W związku z nieposiadaniem stosow-
nej dokumentacji zostały wystawione 

wezwania, w celu dostarczenia udoku-
mentowania wywozu odpadów. (foto 
nr 13)

17 marca strażnicy realizując zgłosze-
nie mieszkańca miasta interweniowali 
w rejonie ul. Karola Hiellego, w związku 
z niestosowaniem się kierujących do 
znaku B-1, zakaz ruchu w obu kierun-
kach. Dla kierujących pojazdami zosta-
ły wystawione wezwania. Za to wykro-
czenie grożą kilkusetzłotowe grzywny 
w postępowaniu mandatowym, zatem 
apelujemy do kierujących o rozwagę 
i stosowanie się do przepisów prawa. 

17 marca strażnicy podjęli interwencję 
w związku z otrzymanym zgłoszeniem 
o podrzuceniu śmieci pod pergolę 
śmietnikową przy ul. Izy Zielińskiej. 

Tego typu zdarzenie kwalifikuje się 
jako zaśmiecanie miejsca publiczne-
go i jest zagrożone kilkusetzłotowym 
mandatem karnym. W stosunku do 
sprawcy wykroczenia prowadzone są 
czynności zmierzające do wyciągnię-
cia konsekwencji.  

17 marca realizując zgłoszenie miesz-
kańca miasta, patrol podjął inter-
wencję na ul. Parkingowej, w związku 
z pojazdami parkującymi w miejscu 
obowiązywania znaku zakaz postoju. 
W związku z tym, że znak został dopie-
ro co ustawiony, za wycieraczki pojaz-
dów strażnicy powkładali „Żółte Kart-
ki”, w celu uświadomienia kierowców, 
iż popełniają wykroczenie.

19 marca strażnicy realizując zgłosze-
nie mieszkańca miasta interweniowali 
w rejonie ul. Adama Mickiewicza, gdzie 
zauważono uszkodzoną pokrywę stu-
dzienki. Funkcjonariusze SM, dokonali 
prowizorycznego oznakowania stu-
dzienki, a następnie poinformowano 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej o podjęcie w trybie pilnym dzia-
łań naprawczych. 

19 marca w związku z otrzymanym 
zgłoszeniem o możliwości spalania 
w piecu odpadów, strażnicy przepro-
wadzili kontrolę na posesji przy ul. 
Wincentego Witosa. Podczas kontroli 
przeprowadzonej przy piecu, ocenia 
się, czy nie dochodzi do spalania ma-
teriałów niedozwolonych oraz spraw-
dzana jest wilgotność drewna. W tym 
przypadku ujawniono spalanie odpa-
dów, w związku z tym na sprawcę zo-
stał nałożony mandat karny.  

19 marca strażnicy podjęli interwencję 
w rejonie cmentarza przy ul Spokojnej, 
w stosunku do kobiety, która znajdu-
jąc się w stanie upojenia alkoholowego 
dopuściła się nieobyczajnego wybry-
ku. Jadwigę P., dowieziono do PDOiZ, 
w celu wytrzeźwienia, a następnego 
dnia ukarano mandatem karnym. 

Poszukiwany listem gończym w rę-
kach kryminalnych

Policjanci z zespołu ds. poszukiwań 
i identyfikacji osób żyrardowskiej 
komendy zatrzymali 39-letniego 
mężczyznę poszukiwanego listem 
gończym. W ostatnich dniach to 
kolejna osoba, która nie uniknie 
odpowiedzialności karnej i odbę-
dzie zasądzoną karę.

W ostatnich dniach policjanci z ze-
społu poszukiwań i identyfikacji osób 
z żyrardowskiej komendy prowadzili 
działania, które w sposób szczególny 
były ukierunkowane na zatrzymanie 
osób poszukiwanych, ściganych listami 
gończymi i nakazami doprowadzenia. 

Funkcjonariusze przeprowadzili ope-
racyjne sprawdzenia i ustalenia, pozy-
skiwali informacje i na ich podstawie 
docierali do miejsc, gdzie ukrywali się 
poszukiwani.

Kryminalni próbowali m.in namierzyć 
mieszkańca gminy Żyrardów, poszu-
kiwanego listem gończym oraz 2 na-
kazami doprowadzenia, które zostały 
wydane przez żyrardowski sąd, a także 
Sąd Okręgowy w Łodzi celem odbycia 
zasądzonych kar.

39-latek był poszukiwany m.in. znie-
ważenie funkcjonariusza, groźby ka-

ralne czy spowodowanie uszczerb-
ku na zdrowiu.   Policjanci realizowali 
czynności operacyjne. Namierzyli dom 
na terenie gminy Żyrardów, w którym 
poszukiwany się ukrywał. Kiedy weszli 
do jego wnętrza, zauważyli 39-latka, 
którego natychmiast obezwładnili i za-
trzymali.

Mieszkaniec gminy Żyrardów trafił do 
policyjnego aresztu skąd został odkon-
wojowany do zakładu karnego, gdzie 
odbędzie zasądzone kary.

Informacja prasowa: Komenda Powiato-
wa Policji w Żyrardowie

STRAŻ MIEJSKA

POLICJA

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 sadzonki drzew do odbioru w redakcji po 04.04.

tel. 601 808 505
Żyrardów, ul. Mały Rynek 7/5

P.H. Stara Przędzalnia
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Pionowo
1. nie ma rodzeństwa
2. prawda i ...
3. kraj w Oceanii ze stolicą 

w Suvie
4. roślina warzywna o jadal-

nych liściach
5. prawobrzeżny dopływ Narwi 
6. członkowie Komunistycznej 

Partii Związku Radzieckiego 
7. wykonywany pod wpływem 

nie dającego się opanować 
wewnętrznego przymusu

8. mieszkaniec Laponii
9. wysokie, skórzane obuwie 
10. inicjator, projektodawca
11. fioletowy owoc
12. najwyższy szczyt w Biesz-

czadach 
17. dawniej trudna, przykra 

sytuacja 

18. greckie naczynie stołowe 
20. rzeka w południowej Pol-

sce, dopływ Wisły 
23. osadowa skała pochodze-

nia organicznego 
24. część zegara do pomiaru 

czasu 
25. w czasie II wojny, przymu-

sowo zamknięta dzielnica 
żydowska 

26. kraj w Ameryce Środkowej 
27. zakonnik żyjący w odosob-

nieniu
28. mały miejski samochód
30. pierwiastek o symbolu Se 
33. oświetlenie, olśnienie 
36. zagniecenie na ubraniu, 

zapraska, zakładka
39. opłata pieniężna należna 

przewoźnikowi morskiemu 
za przewóz 

40. nagromadzenie jakiegoś 

surowca w skorupie ziem-
skiej

42. pejoratywnie: osoba nad-
miernie oszczędna, chciwa 

43. element całości 
45. główne połączenie trans-

portowe lub komunikacyj-
ne 

47. odpady metalowe 
49. kamień szlachetny 
53. urzędowy komunikat o wy-

darzeniach bieżących 
55. potańcówka w lokalu pu-

blicznym 
56. ktoś strachliwy 
57. duchowny mający najwyż-

szy stopień święceń
60. duże naczynie w kształcie 

walca 
61. skontrolowanie stanu 

zdrowia pacjenta
63. barwa powstała ze zmie-

szania czerwieni i błękitu
65. rozżarzona cząstka z ogni-

ska
66. ... Terentiew - dziennikarka 
69. zdrobnienie imienia Alicja 

Poziomo
5. pozbawienie swobody ru-

chów
6. pojętność, lotność, rezolut-

ność
13. łańcuch górski we Wło-

szech
14. w szkole przy tablicy 
15. mieszkaniec Belgii 
16. przejęcie przez państwo 

majątków ziemskich
19. ptak z czubem na głowie
21. człowiek o zmiennym, ka-

pryśnym usposobieniu
22. rodzaj mandoliny
26. gra hazardowa, rodzaj lo-

terii
27. przygotowujący dzieło au-

tora do druku
29. przednia strona monety
31. mężczyzna, który optuje 

za równouprawnieniem 
kobiet 

32. ułaskawienie 
34. palma uprawiana dla owo-

ców - daktyli
35. duża żaba 
37. w mit. gr. świat pozagro-

bowy 
38. faza snu
41. najwyżej położona część 

czegoś 
44. stolica Armenii 
46. w mit. gr. posiadał duże 

stada bydła trzymane 
w brudnej stajni

48. działanie podjęte w jakimś 
celu 

50. opracowanie utworu mu-
zycznego 

51. technika i sztuka tworzenia 
filmu

52. część jajka 
54. gra rozgrywana na specjal-

nym stole z otworami po 
bokach

58. występowanie gdzieś po 
raz pierwszy

59. lichy, słaby, wykrzywiony
62. inaczej dzwonienie 
64. „... na szaniec” 
67. badanie położenia ciał nie-

bieskich 
68. polski fast food 
70. wydobycie pochowanych 

zwłok 
71. stop jakiegoś metalu z rtę-

cią

R E K L A M A
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Rozmowy o ciele pod ŻYRANDOLEM Po miłość – Reaktywacja DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy w Żyrardowie właśnie się reaktywuje. 14 
marca odbyło się drugie spotkanie DKF. 14 marca wielbiciele kina 
spotkali się, by wspólnie przedpremierowo obejrzeć film „Po mi-
łość/ Pour l’amour” w reżyserii i według scenariusza Andrzeja Mań-
kowskiego. 

- Szukałam filmu ambitnego i takiego, który da widzowi możliwość przeżycia 
skrajnie silnych emocji. Tematyka poruszona w „Po miłość/Pour l’amour” 
niewątpliwie taka jest. Nie dość, że przedstawiona historia okazuje się czę-
sto jakby „znajoma” z sąsiedztwa albo w najgorszym wypadku z własnego 
życia – mówiła Dorota Grabowska-Rutkowska, inicjatorka Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego w Żyrardowie. 

Film został bardzo ciekawie przyjęty przez żyrardowską publiczność. Przez 
ponad godzinę reżysera zalała fala pytań, która w wielu przypadkach prze-
radzała się w dyskusję. Okazało się, że Andrzej Mańkowski otwarty jest na 
każde z nich i dzięki temu chętnie opowiadał o tworzeniu filmu na etapie 
scenariusza, o współpracy z aktorami, warunkach pogodowych, a także 
o problemach z dźwiękiem w polskim kinie. Żyrardowianie mogli się dowie-
dzieć o zmianach w scenariuszu, których dokonano już podczas kręcenia 
filmu i o tym, jak wygląda praca filmowców, gdy budżet jest mocno napięty. 
Sam film wywołał bardzo spójne reakcje widzów. Wszyscy zwrócili uwagę 
na aktualność poruszanego problemu. Tematyka filmu wywołała pobudziła 
również debatę o dzisiejszym alkoholizmie i o powodach, dlaczego ludzie 
sięgają po napoje wyskokowe.

- Spotkanie z Andrzejem Mańkowskim potwierdziło celowość takich spo-
tkań. Nie ukrywam, że jako osoba prowadząca, miałam przygotowaną całą 
listę pytań do naszego gościa, jednak udało mi się zadać raptem jedno, po-
nieważ cała reszta padła ze strony publiczności. Jest to dla mnie niebywała 
radość! W takich chwilach czuję, że to co robię ma sens – mówi Dorota Gra-
dowska – Rutkowska. - W planach mamy już kilka projekcji i kilku kolejnych 
gości, ale na tym etapie nie mogę podać szczegółów. Zachęcam jednak do 
śledzenia naszego fanpagea DKF Żyrardów, na którym zamieszczać będzie-
my na bieżąco wszelkie informacje o najbliższych wydarzeniach – dodaje.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza odsłona DKFu w Żyrardowie. Już 
wcześniej taki klub funkcjonował w Centrum Kultury. Dziś wraca po kilku la-
tach, by na nowo zgromadzić wielbicieli kina. A tych, jak pokazało marcowe 
spotkanie, w Żyrardowie nie brakuje. 

Trzecie spotkanie Kółka Literackiego ŻYRANDOL odbyło się 17 mar-
ca. W spotkaniu uczestniczył Prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski i Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej, Jerzy Naziębło. I choć ciągle statystyki wskazują spadek 
zainteresowania czytelnictwem, żyrardowskie Kółko Literackie 
stale rośnie w siłę, przyciągając do ŻYRANDOLA mole książkowe 
z ościennych gmin i powiatów. 
To już trzecie spotkanie Kółka Literackiego ŻYRANDOL, które z każdym ko-
lejnym spotkaniem pęcznieje, uzupełniając się o nowych uczestników dys-
kusji. Poruszana tematyka i możliwość rozmów na temat literatury powo-
duje zainteresowanie Kółkiem Literackim wśród mieszkańców Grodziska 
Mazowieckiego i Skierniewic. I choć nadal nie można mówić o stałej liście 
członków ŻYRANDOLA, uczestnicy spotkań nie tylko udowadniają, że litera-
tury nie jest współczesnym obojętna, a wręcz pokazuje, że jest polem do 
dyskusji dla różnych pokoleń. 
-  Bardzo mnie cieszy, że mamy wsparcie i możemy spokojnie koncentrować 
się na dyskusjach wokół książek, a przestrzeń Resursy to idealne miejsce, 
które przyciąga kolejne mole książkowe. W rozmowie na temat marcowe-
go tytułu uczestniczył również Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jerzy 
Naziębło, dokładając cenne przemyślenia na temat publikacji – opowiada-
ła Klaudia Appel, inicjatorka Kółka Literackiego „Żyrandol”. - Omawialiśmy 
książkę „Głód. Pamiętnik (mojego) ciała” Roxane Gay, która jak się okazało, 
wzbudziła wiele kontrowersji u naszych czytelników. Z uwagą wysłuchałam 
emocjonujących głosów na temat CIAŁA, a w podsumowaniu stwierdziliśmy, 
że książkę można określić jako szeroko pojęty „traktat o nietolerancji”. Spo-
tkanie urozmaiciły rozmowy z Konradem Nowackim z Wydawnictwa Cyran-
ka o tym, jak wyłowić literackie perły i nie przeoczyć wydawniczego Graala 
oraz z Aleksandrą Pakiełą o jej książkowym debiucie „Oto ciało moje” – do-
dała Appel. 
Prezydent Żyrardowa podkreślił, że przestrzeń do rozmów o literaturze 
była w Żyrardowie potrzebna. – Żyjemy w trudnych czasach, a mimo wszyst-
ko staram się pokazać mieszkańcom Żyrardowa, że musimy żyć normal-
nie. Ogromnie się cieszę, że inicjatywa jaką jest Kółko Literackie ŻYRANDOL 
spotyka się z tak dużym zainteresowaniem – mówił prezydent Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 
- Z wielką satysfakcją można odnotować fakt, że pod najładniejszym żyran-
dolem w tym mieście powstaje środowisko osób, które sa wrażliwe i któ-
re chcą rozmawiać o literaturze – podsumowywał Dyrektor Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, Jerzy Naziębło. – Skierowanie 
się w stronę literatury i odejście od problemów, które nas dziś otaczają, są 
bardzo przydatne, pomocne. Każda tego rodzaju dyskusja jest potrzebna – 
podkreślił dyrektor. 
Kolejne spotkanie 21 kwietnia. 
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KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY O „ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”

PLASTIC WILL BE NEW GOLD

14 marca w Muzeum Mazowsza 
zachodniego odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu plastycznego 
o „Żołnierzach Wyklętych”. Kon-
kurs został zorganizowany przez 
Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie pod patronatem 
Starosty Powiatu Żyrardowskiego 
Krzysztofa Dziwisza. W konkursie 
wzięło udział 192 uczniów z 17 pla-
cówek.

W skład komisji konkursowej weszli: 
Stanisław Nalej (Etatowy Członek Za-
rządu Powiatu Żyrardowskiego), Pau-
lina Gałązka (Dział Sztuki), Elżbieta 
Sowińska (Dział Etnografii), Mateusz 
Waśkowski (Dział Historii), Justyna Żak-
-Szwarc (Dział Ikonografii). 

Komisja wyłoniła podium w każdej ka-
tegorii wiekowej i wręczyła wyróżnienia. 
Kategoria 10-12: 

1. Daria Małecka, lat 11, opiekunka Ewa 
Wysocka (SP Nr 2 im. Marii Konopnic-
kiej) 

2. Magdalena Radlińska, opiekunka 
Ewelina Słojewska-Dobrzyńska (SP Ra-

dziejowice) 

3. Filip Głowacki, lat 11, opiekunka Ewa 
Wysocka (SP Nr 2 im. Marii Konopnic-
kiej)

wyróżnienia: Filip Piejak, lat 12, opie-
kunka Aleksandra Moskwa (ZSP im. 
Jana Kwiecińskiego w Bartnikach), Oli-
wia Kusio, lat 11, opiekunka Ewa Wy-
socka (SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej), 
Natalia Wrzochal, lat 11, opiekunka 
Małgorzata Rytel-Kuc, (SP im. Jana Paw-
ła II w Baranowie), Zofia Słomczyńska, 
lat 11, opiekunka Małgorzata Rytel-Kuc, 
(SP im. Jana Pawła II w Baranowie), 
Amelia Segiet, lat 12, opiekunka Doro-
ta Misiak, (SP Nr. 6 w Żyrardowie), Maja 
Kuran, lat 12, opiekunka Małgorzata 
Rytel-Kuc (SP im. Jana Pawła II w Bara-
nowie), Agata Rusin, lat 10, opiekunka 
Małgorzata Rytel-Kuc (SP im. Jana Paw-
ła II w Baranowie), Stefania Leśniewicz, 
lat 11, opiekunka Dorota Misiak, (SP nr. 
6 w Żyrardowie), Weronika Sokołow-
ska, lat 12, opiekunka Ewa Wysocka (SP 
nr 2 im. Marii Konopnickiej)

Kategoria 13-15: 

1. Amelia Zimochocka, lat 13, opiekun-
ka Małgorzata Rytel-Kuc, (SP im. Jana 
Pawła II w Baranowie) 

2. Alicja Kucińska, lat 15, opiekun Ma-
riusz Szewczyk (SP nr 1 w Żyrardowie) 

3. Julita Kowalczyk, opiekunka Katarzy-
na Wychowaniec (ZSP im. Jana Kwieciń-
skiego w Bartnikach) 

wyróżnienia: Antonina Szymańczak, lat 
13, opiekunka Małgorzata Rytel-Kuc 
(SP im. Jana Pawła II w Baranowie), Han-
na Brudzyńska, lat 13, opiekun Mariusz 
Szewczyk, (Społeczna SP nr 2 im. Pawła 
Hulki-Laskowskiego), Amelia Sałache-
wicz, lat 13, opiekunka Dorota Misiak, 
(SP Nr. 6 w Żyrardowie), Julia Sadowska, 
lat 14, opiekunka Małgorzata Rytel-Kuc 
(SP im. Jana Pawła II w Baranowie) 

Kategoria 16-19: 

1. Aneta Reda, opiekunka Wioleta Po-
kora (ZS w Mszczonowie) 

2. Oliwia Konarska , lat 17, (LO im. Ste-
fana Żeromskiego) 

3. Julia Wojtczak, lat 17, ( LO im. Stefana 
Żeromskiego) 

4. Wiktoria Choła, lat 18, opiekunka 
Wioleta Pokora, (ZS w Mszczonowie) 

wyróżnienia: Aleksandra Rutkowska, 
lat 18, opiekunka Wioleta Pokora, (ZS 
w Mszczonowie), Małgorzata Berliń-
ska, lat 17, opiekunka Wioleta Pokora, 
(ZS w Mszczonowie), Amelia Słojew-
ska, opiekunka Roksana Lemiesz, (LO 
w Puszczy Mariańskiej) 

oraz nagroda specjalna Dyrektora 
Muzeum dla: Wiktor Brzeziński, lat16, 
opiekunka Renata Okońska (ZS nr 3 
w Wiskitkach) 

nagroda specjalna Starosty dla Piotr 
Sankowski, lat 13, opiekunka Wioleta 
Pokora, (SP w Michałowie) 

Szczególne podziękowania za udział 
dla: Maja Nowakowska, lat 7, opiekunka 
Aleksandra Ambroziak, Świetlica „Świe-
tlik” Bartek Świderek, lat 7, opiekunka 
Aleksandra Ambroziak, Świetlica „Świe-
tlik” Zosia Osiadacz, lat 8, opiekunka 
Hanna Gancarczyk, SP Mszczonów Za 
podjęcie wyzwania interpretacji tak 
trudnego tematu.

Od kilku dni w przestrzeni miejskiej podziwiać można serię plaka-
tów Daniela Suchockiego pod tytułem PLASTIC WILL BE NEW GOLD. 
Plakaty skłaniają do refleksji i dysuksji o tym, gdzie zaprowadzą 
nas góry plastikowych śmieci. Plakaty zdobywają kolejne wyróż-
nienia, a wkrótce zaprezentowane zostaną na wystawie w Muzeum 
Narodowym w Doha w Katarze. Wcześniej wystawę można było po-
dziwiać w Mediolanie.

18 marca w Resursie odbył się wernisaż serii plakatów Daniela Suchockiego 
PLASTIC WILL BE NEW GOLD, które pokazują plastikowe przedmioty w zło-
tej odsłonie. Ma to skłonić 

- Myśl przewodnia polega na tym, żeby plastik, który traktowany jest teraz 
jako materiał degradowany, wyklinany, żeby jednak pokazywać jego dobre 
oblicze i właściwie to on jest niezbędny w naszym życiu. Choć ważne jest, by 
obchodzić się z nim świadomie – mówił Daniel Suchocki. – Wykorzystałem 
zabieg personifikacji poprzez danie głosu materiałowi. 

Mecenatem wystawy jest firma EMKA S.A., która na poczet promowania wy-
stawy i umożliwienia szerszej publiczności zapoznania się z nią, udostępniła 
bilboardy przy ul. Izy Zielińskiej. Plakaty można również znaleźć na Bielniku 
i w oknach Loftów de Girarda.
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Z wyglądu warszawianka, z urodze-
nia tuszynianka, a z wyboru… ży-
rardowianka. Halina Jastrzębska-
-Antczak, czyli po prostu „Lusia”. 
Nasza znajomość zaczęła się od 
herbatki na którą zaprosiłem pa-
nią Halinę gdy miałem… 16 lat. 
Odtąd stała się moją przyszywaną 
babcią, później koleżanką „retro”, 
a następnie wiernym, prawdzi-
wym przyjacielem. 

Nigdy nie kryje swoich lat i z na-
dzieją patrzy w przyszłość. Kocha 
świat za to jaki jest kolorowy. Cho-
ciaż życie nie zawsze ją pieściło… 

Ulubioną porą roku pani Haliny 
jest wiosna, która budzi ją do życia 
i twórczości. To właśnie wiosną po-
wstają jej najpiękniejsze wiersze.

Jest jedną z najbarwniejszych 
mieszkanek Żyrardowa i jednym 
z ostatnich egzemplarzy wymar-
łego gatunku kobiet - prawdziwej 
damy.

Halina Jastrzębska-Antczak urodziła 
się 26 lutego 1935 roku w Tuszynie, 
koło Łodzi. Tam spędziła dzieciństwo 
i trudne lata okupacji. Cała jej mło-
dość związana jest z Łodzią. Podczas 
wojny kościoły w okręgu łódzkim były 
zamknięte, ponieważ kapłani katoliccy 
byli aresztowani i wywożeni do obozów 
koncentracyjnych, np. do Dachau czy 
Oświęcimia. Nabożeństwa okoliczno-
ściowe organizowane przez świeckich 
wiernych odbywały się w prywatnych 
domach. Zbierała się wówczas rodzi-
na i sądziedzi, a prześladowane przez 
Niemców zakonnice prowadziły w tych 
warunkach modlitwy. Mała Lusia brała 
w nich udział, a ponadto uczęszczała 
na tajne komplety, które prowadziła 
studentka uniwersytetu w Sorbonie. 
W wolnym czasie bawiła się z dziećmi 
lalkami, w klasę, okręty, chowanego 
i berka. W czasie wojny dzieci bawi-
ły się często na podwórkach, ale ich 
dzieciństwo nie było beztroskie. Zaba-
wie towarzyszył ciągły strach. W każdej 
chwili mogli pojawić się Niemcy, a wtedy 
dzieci musiały uciekać i chować się po 
kątach. Wiedziały, że Niemiec to znaczy 
aresztowanie, zabranie i śmierć. Lusia 
miała przepiękne jasne włosy blond. 
Jak wiele polskich dzieci była zatrzyma-
na, poddana weryfikacji i przeznaczona 
na tak zwaną „rasę” - czyli do adopcji 
dla rodzin niemieckich, które nie mogły 

mieć dzieci. O mały włos razem ze swo-
ją siostrą nie została wywieziona w tym 
celu do Niemiec.   

Po skończeniu Państwowego Liceum 
Plastycznego w Łodzi pojechała do 
Połczyn Zdroju i tam podjęła pracę 
na stanowisku kulturalno-oświatowej 
w sanatorium. Po kilku latach wróciła 
z powrotem do Łodzi i podejmowała 
różne prace, zawsze związane z kultu-
rą. Była np. pracownikiem Teatru Lalek, 

sekretarką zdjęciową w ekipie filmowej 
oraz kierowniczką pracowni dekorator-
skiej, a następnie kierowniczką domu 
kultury Społem. 

Jak zjawiła się w Żyrardowie? W 1970 
roku wraz z mężem przeprowadziła się 
do Żyrardowa. Było to związane z pra-
cą męża - dyrektora fabryki Stanisława 
Antczaka; magistra inżyniera mechani-
ka ze specjalnością obrabiarek, który 
przeniósł się do naszego miasta i dostał 
tu mieszkanie. Pani Halina rozpoczę-
ła pracę w Centralnym Laboratorium 
Przemysłu Lniarskiego, w reklamie. 
Następnie prowadziła reklamę w żyrar-
dowskiej fabryce pończoch „Stella”. Nie 
wiem czy Państwo wiedzą, że do dziś 
wiszący duży, neonowy napis świetlny 
Stella na budynku pończoszarni jest 
projektem jej autorstwa! 

Spróbuję podzielić artystyczną aktyw-
ność pani Haliny na części, chociaż jest 
to zadanie bardzo trudne. Pani Halina 
tworzy sobą jedną spójną całość, tak 
jak kompozycja wszystkich przypraw 
tworzy oryginalny smak wyszukanej 
potrawy. W dodatku kryje w sobie tyle 
tajemnic, tyle nieodkrytych sfer, że za-
wsze czymś zaskoczy - jakąś informa-
cją, zdarzeniem, pomysłem… Fascynuje 
mnie nawet zwykłymi czynnościami, 

które zawsze są w jej wykonaniu intere-
sujące, nigdy byle jakie. Zachwyca roz-
mową, składaniem rąk, podaniem za-
stawy kawowej na dwoje, podawaniem 
posiłków, charakterem pisma, sposo-
bem chodzenia i tym jak się ubiera. Co 
nas łączy najbardziej? Miłość do starych 
piosenek.

Śpiew

Pani Halina pochodzi z bardzo umu-
zykalnionej rodziny. Jej dziadek grał na 
prostym flecie, cytrze i organach. Mama 
śpiewała, grała na pianinie i na harmo-
nijce ustnej. Siostra również grała na 
pianinie i jak cała rodzina - śpiewała 
w chórze. Modne wówczas piosenki 
śpiewali wszyscy. „Czy tutaj mieszka 
panna Agnieszka” - to ulubiona pio-
senka jej wujka. Była w repertuarze 
podczas każdej uroczystości rodzinnej. 
Pieśni Fryderyka Chopina, Stanisława 
Moniuszki, kujawiaki, mazury i muzyka 
ludowa wypełniała jej serce i kształto-
wała muzyczną wrażliwość. Tej muzyki 
musiało być bardzo dużo, ponieważ do 

dziś pani Halina sypie piosenkami jak 
z rękawa. Ma ogromny repertuar pieśni 
religijnych wyjętych ze starego śpiewni-
ka. Śpiewa sopranem, a sopran to głos 
słowiczy. Śpiewać może bez końca, cały 
wieczór i nigdy nie powtórzy tej samej 
piosenki. Jest związana z żyrardowskimi 
chórami „Echo” i „Lira”. Śpiewa w nich 
od wielu lat. Pełniła nawet funkcję kroni-
karza, zastępy prezesa i prezesa „Liry”. 
Czasem występuje także solo, m.in. na 
festiwalu Śpiewające Siątki organizowa-
nym przez Centrum Kultury w Żyrar-
dowie, wykonując ulubione piosenki ze 
swej młodości. 

Malarstwo

Jest autorką wielu obrazów, które wiszą 
na wszystkich ścianach w jej domu. Te-
matyka, którą podejmuje w malarstwie 
to konie, przyroda, pejzaże, kwiaty i ero-
tyka. Maluje pastelą, farbami olejnymi 
i wodnymi. Prowadziła niegdyś kółka 
plastyczne w Żyrardowie i Jaktorowie. 
Często sama organizowała wernisaże 
swoich prac, które w naszym mieście 
odbywały się m.in. w Muzeum Mazow-
sza Zachodniego, w Osiedlowym Domu 
Kultury i w Resursie. Ponadto sama 
prowadzi wystawy, podczas których za-
prasza do występów swoich przyjaciół. 
Nierzadko podczas takich spotkań ra-
czy publiczność swoimi wierszami…

Poezja

„Drodzy mili i kochani. Mimo uciążliwych 
ćwiczeń zbyt jest lekka moja muza aby 
splotła bukiet życzeń. Przyjmijcie miast róż 
sztamowych kilka rymów wraz z wiersza-
mi, które chcą Was w swym afekcie ucało-
wać wspomnieniami…”.

Tym właśnie fragmentem swojego 
wiersza rozpoczyna wszystkie spo-
tkania poetyckie, autorskie i wystawy. 
Wiersze pisze od zawsze, ale nie tylko 
wiersze. Pisze także bajki i opowiadania. 
Jest autorką dwóch tomików poezji pt. 
„Wysypane z kapelusza” i „Kapelusze 
mają dusze”, w których znajduje się 159 
wierszy, a reszta… leży w szufladzie cze-
kając na publikacje.

Są to wiersze okolicznościowe, opisu-
jące przyrodę, ukochaną porę roku 
pani Haliny - wiosnę (dlatego właśnie 
wiosną ukazuje się ten artykuł). Niektó-
re wiersze nawiązują do ulubionego 
nakrycia głowy artystki, czyli kapelusza. 
Pani Halina poproszona przeze mnie 
o jeden wiersz, który mógłbym opubli-
kować przy okazji tego artykułu, wybra-
ła właśnie wiersz o wiośnie. Dedykuje 
go właśnie Państwu - miłym Czytelni-
kom „Życia Powiatu Żyrardowskiego”, 
uśmiechając się do Państwa perliście. 
Zapytana o to, co chciałaby przekazać 
odbiorcom swojej poezji, wyraziła ży-
czenie, żeby wszyscy pamiętali o tym, 
by w ich życiu obecna była sztuka oraz 
by kochali świat i drugiego człowieka.

Halina Jastrzębska-Antczak
„Wiosna”

Zastukała dziś do okna
Przyszła nie wiem jak i skąd

W kapeluszu z fijołkami
Jasne oczy, włosy blond

W koszu miała sto skowronków
I słowików prawie tyle
Taka była zieloniutka

Że pchaniała już na milę
Gdzieś sypnęła stokrotkami

I forsycją żółto-złotą
Już do siewów w swych ogródkach

Ludzie biorą się z ochotą
Figlowała też z zefirkiem

Co potargał w stawie wodę
Ugodziła się z promykiem

By poprawił jej urodę
Rozbrykała muchy, osy
Wypędziła pszczoły z ula

Swym przykrótkim paltocikiem
Drzewa w listki już otula

Zdjęcia:  
Centrum Kultury w Żyrardowie

MUZYKA WSPOMNIEŃ

Autor: Maciej Klociński
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Zanim staniesz przed lustrem i kolejny raz 
osądzisz swoje ciało, pomyśl, ile ono robi dla 
Ciebie. Bez żadnej przerwy pracuje na peł-
nych obrotach, również teraz, kiedy czytasz 
ten tekst. Może warto podziękować każde-
mu centymetrowi? 

Ciało jest zawsze właściwe i dobrze pokazuje to, 
co dzieje się na innych poziomach. Konflikty roz-
grywane wewnątrz, ciągnące się ogony przeszło-
ści, „programy” przodków krążące po rodzinie. 
Ciało - mapa tego, co zdarzyło się dotychczas, ma-
gazyn emocji, przekaźnik podświadomych treści. 
Zawsze autentyczne. Zawsze do dyspozycji. 

Ma swój genotyp, kształt, predyspozycje, na któ-
re nie mamy wpływu. A chcemy mieć wpływ, bo 
żyjąc w kulturze oglądania i oceniania to właśnie 
ciało wystawione jest na pierwszy ogień. Dlatego 
często całą energię emocjonalną skupiamy na 
kontrolowaniu tego, jak wyglądamy. Pisze o tym 
m.in. dr Renee Engeln w swojej książce „Obsesja 
piękna”. Dziś jednak wszystkie światła kieruję na 
inny tytuł.

Wybrałam tę pozycję na trzecie spotkanie Kółka 

Literackiego ŻYRANDOL. Książka „Głód. Pamiętnik 
(mojego) ciała”, wydana w ubiegłym roku przez 
Wydawnictwo Cyranka. Opowieść o tym, co spo-
tkało Roxane Gay zanim stała się bestsellerową 
pisarką, felietonistką New York Timesa i królową 
Twittera. Jej słowa poruszają od pierwszej, do 
ostatniej strony: „Moje życie rozpada się na dwie 
części. Jest PRZED i PO. Zanim nabrałam wagi. Po 
tym, jak nabrałam wagi. Zanim zostałam zgwałco-
na. Po tym, jak zostałam zgwałcona. (…) Tłuszcz 
stworzył nowe ciało, które mnie zawstydzało, ale 
też pozwoliło mi czuć się bezpiecznie, a poczucia 
bezpieczeństwa potrzebowałam rozpaczliwie. Po-
trzebowałam poczuć się jak forteca, niedostępna”.  
Ile odwagi trzeba w sobie mieć, żeby odsłonić 
czułe miejsca i podzielić się z czytelnikami naj-
trudniejszymi doświadczeniami: gwałt w wieku 12 
lat, kompulsje doprowadzające ciało do ponad 
250 kg i emocje w nim zapisane po każdym spoj-
rzeniu pełnym dezaprobaty. Określenie „zbędne 
kilogramy” powinno się automatycznie wyłączyć 
z użycia, bo z jakiegoś powodu te kilogramy były 
jej potrzebne. Niezbędne. Do czasu. Jak podkreśla 
autorka: „Moje ciało jest klatką własnego wyrobu. 
Wciąż próbuję znaleźć drogę wyjścia”.  

Wiemy, że otyłość jest chorobą, która obciąża 
wszystkie układy: te fizyczne, w naszym ciele oraz 
psychologiczne, relacyjne. Ta książka pokazuje, 
do czego może doprowadzić połykanie tajemnic 
i karmienie głodu, którego nie da się zaspoko-
ić: do rozmiaru utrudniającego życie w każdym 
aspekcie. To nie jest książka o odchudzaniu. Ani 
poradnik o zdrowym stylu życia. To bezwzględnie 
szczera historia zmagań z otyłością i napiętno-
waniem. Pamiętnik o traumie, o prześladowaniu 
i bolesnym odzyskiwaniu własnego ciała. Dużego 
ciała, w którym siedzi mała, przerażona i zawsty-
dzona dziewczynka.

Mnie osobiście mocno poruszyła scena w przy-
mierzalni, gdy autorka widzi podobną do siebie: 
„Być taką dziewczyną w sklepie z ciuchami to być 
najbardziej samotną dziewczyną na świecie. Nie 

lubię się przytulać, ale wtedy chciałam objąć tam-
tą dziewczynę. Chciałam ochronić ją przed świa-
tem, który jest tak niewiarygodnie okrutny wobec 
osób z nadwagą (…) Nie potrafię zapomnieć jej 
twarzy, wyrazu jej oczu, znanego mi aż za dobrze, 
tego, jak starała się skulić w sobie, w ciele, tak 
bardzo widocznym. Próbowała zniknąć i nie była 
w stanie. (…) Kiedy masz nadwagę, twoje ciało sta-
je się pod wieloma względami sprawą publiczną. 
Twoje ciało jest stale i jawnie wystawione na po-
kaz. Ludzie z góry przyjmują pewne wyjaśnienia 
i rzutują je na twoje ciało; prawda twojego ciała, 
niezależnie od tego, jakakolwiek by była, wcale 
ich nie interesuje. Tusza, podobnie jak kolor skó-
ry, jest czymś, czego nie jesteś w stanie ukryć”. 
Nie ma ucieczki przed okrutnymi spojrzeniami 
i uwagami. A przecież każda sytuacja, w której 
ktoś komentuje nasz wygląd jest uprzedmiotowie-
niem. W końcu Roxane Gay ma dość wmawiania 
sobie przez bezlitosne społeczeństwo, że jej ciało 
nie jest takie jak powinno: „„Nie. Nie będę dysku-
tować z wami o moim ciele. Nie. Moje ciało, to, jak 
nim poruszam, jak je żywię, to nie wasza sprawa. 
(…) Jestem czymś więcej niż tylko ciałem”. I dodaje: 
„Od tak dawna poddawałam się nienawiści do sa-
mej siebie. Nie pozwalałam sobie na prostą przy-
jemność zaakceptowania tego, kim jestem”.  

Wymowna będzie tu scena, gdy Roxane pozwala 
przyjaciółce pomalować swój paznokieć kciuka: 
„Moja dłoń była tak miękka w jej dłoniach, kiedy 
pokrywała mój paznokieć różem w uroczym od-
cieniu. Dmuchnęła, poczekała, aż lakier wyschnie, 
dodała kolejna warstwę. Wieczór trwał. Przygląda-
łam się mojemu paznokciowi następnego dnia… 
Nie potrafiłam sobie przypomnieć, kiedy ostatni 
raz pozwoliłam sobie na prostą przyjemność po-
malowania paznokcia”.

Zatem, może to jest dobry moment, żeby wy-
ciągnąć najpiękniejszy lakier? Wykorzystać ucie-
kające między palcami chwile, w oczekiwaniu 
na „ósmy dzień tygodnia”, którego… nie ma. Czy 
trzeba schudnąć, żeby być szczęśliwą? Może jest 
odwrotnie: jeśli będziesz szczęśliwa, dodatkowe 
kilogramy nie będą już potrzebne? Rozsiądź się 
wygodnie w swoim ciele. Wszystko w nim jest wła-
ściwe, wszystko pasuje. PIN już wbity. Trzeba 
tylko wcisnąć zielony guzik i pozwolić działać.

KLAUDIA APPEL - polonistka, dziennikarka, po-
mysłodawczyni i prowadząca Kółko Literackie ŻY-
RANDOL w Żyrardowie.

Ciało jest zawsze właściwe
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 Julia z wizytą u prezydenta

Wspólny cel – wspólny trening

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
spotkał się z Julią Mońką, aby pogratulo-
wać jej powołania do Reprezentacji Naro-
dowej w Piłce Nożnej Kobiet. 

Julka jest uczennicą klasy sportowej w Zespo-
le Szkół nr 2 w Żyrardowie, wychowanką Aka-
demii Piłkarskiej Żyrardowianka. Obecnie gra 
w UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki na pozio-
mie VI ligi.

- Cieszę się bardzo z powołania do Kadry pol-
ski U-15. Dowiedziałam się o tym w drodze na 
zgrupowanie naszego klubu.– mówi Julka. 

Gratulacje powołania wychowanki Klubu Aka-
demia Piłkarska Żyrardowianka oraz podzię-
kowania za wielkie zaangażowanie w pracę 
trenerską odebrali również prezes Daniel Ję-
drzejewski i wiceprezes klubu Paweł Małecki. 
Podziękowania trafiły również do mamy zawod-
niczki oraz Jolanty Walczak, Dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Żyrardowie, do której uczęszcza 
Julia.  

Awans Julii to historyczne wydarzenie, a zara-
zem wielki sukces Klubu, który zapisze się w hi-
storii żyrardowskiego sportu.

Podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Prezydent Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski wystawił na 
licytację trening bokserski, który anonimo-
wo został wylicytowany przez miejskiego 
radnego Krzysztofa Skrobisza. 22 marca pa-
nowie spotkali się na ringu, by pod okiem 
Roberta Kosiorka z klubu „Sportowy Żyrar-
dów” trenować boks, a nawet wymienić cio-
sy. 

Charytatywna licytacja była okazją do spotkania 
się prezydenta z radnym na ringu. To niecodzien-
ne wydarzenie odbyło się 22 marca na hali spor-
towej przy ul. Chopina w Żyrardowie. Trening 
odbył się z zachowaniem norm bezpieczeństwa 
pod czujnym okiem trenera Roberta Kosiorka 
z klubu „Sportowy Żyrardów”. 

Po krótkiej rozgrzewce i wprowadzeniu do pod-
staw boksu, panowie weszli na ring, by oddać 
charakter sportu w próbie wymiany ciosów. Jak 
zapewnia Lucjan Krzysztof Chrzanowski na swo-
ich profilach społecznościowych trening zakoń-
czyli panowie w dobrych nastrojach i pełnym 
zdrowiu, jednocześnie dziękując radnemu za li-
cytację i dobrą zabawę podczas spotkania. 

Silver Gym: Ćwiczenia na 
mięśnie brzucha  

z Tomkiem Srebrnikiem

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

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

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

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


