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Świąt Wielkanocnych

ZDROWYCH I WESOŁYCH

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy 
dużo zdrowia, spokoju oraz wszelkiej 
pomyślności. Radosnego, wiosennego 
nastroju i serdecznych spotkań w gronie 
rodzinnym.

Niech Jezus Chrystus, który 
umarł na Krzyżu i Zmartwychwstał 
aby nas zbawić, przyniesie pokój 

i ustanie wojen. 

Niech umacnia tych, którzy stoją  
na straży polskich granic i tych,  

którzy niosą pomoc ofiarom  
rosyjskiej agresji.

Niech wniesie pokój do każdego  
domu i sprawi, by w naszym życiu,  

w naszych rodzinach i w naszej  
Ojczyźnie zwyciężały miłość  

i nadzieja!

Błogosławionych Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego

życzy
Maciej Małecki

Wiceminister Aktywów Państwowych
Poseł na Sejm RP

Spokojnych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, dobrego wypoczynku 
w rodzinnym gronie oraz optymizmy 
i nadziei. Niech Świąteczny czas 
napełnia nas wiarą na piękniejsze 
jutro.
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IGA I FILIP Z KOLEJNYMI CZEKAMI 

NA KONTYNUACJĘ LECZENIA 
Po lutowej gali boksu Babilon przyszedł czas na przekazanie czeków 
dla małych żyrardowian, których walka o zdrowie była celem spotka-
nia na ringu Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, prezydenta Żyrardo-
wa i Tomasza Babilońskiego.

Podczas gali odbyła się licytacja bokserskich rękawic, które wygrał Krzysztof 
Rdest, prezes Emka S.A., a także hełmu prezesa OSP Żyrardów, które zdobyli 
Maciej Żuk i Marcin Popiel z Żyrardowskiego Towarzystwa Żeglarskiego. Dzięki 
tym licytacjom zarówno Iga jak i Filip zyskali po 5 tys. zł na kontynuację leczenia. 
Rodzice Igi przeznaczą pieniądze na rehabilitację dziewczynki. Filipa czekają ko-
lejne kosztowne operacje.

- Cieszy nas bardzo, że w walce o zdrowie naszych dzieci nie jesteśmy sami – 
mówiła mama Igi. 

- Filip przeszedł już 11 operacji, a przed nim kolejne – wyjaśniała mama Filipa. – 
Te operacje są bardzo kosztowne i nie jesteśmy w stanie sfinansować ich sami. 

To właśnie zdrowie Igi i Filipa było nadrzędnym celem spotkania na ringu. – 
Cieszę się, że ten cel został osiągnięty – mówił prezydent Żyrardowa, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. – Naszym dzieciaczkom życzę dziś dużo zdrowia. Dzię-
kuję też darczyńcom i osobom licytującym, dzięki którym dziś możemy pomóc 
w leczeniu Igi i Filipa. 

- To wielki przywilej móc dzielić się dobrem. Potrzeb i dzieci, które potrzebują 
naszej pomocy jest wiele. Jednak tam, gdzie możemy będziemy się udzielać 
– tłumaczył Krzysztof Rdest, prezes EMKA S.A. – Sama licytacja okazała się bar-
dzo zażarta, za co mogę podziękować mojej żonie za determinacje. Rękawice 
z podpisem Tomasza Adamka są dziś na honorowym miejscu, choć może uda 
się je jeszcze wykorzystać – dodaje.

Żyrardowskie Towarzystwo Żeglarskie poprosiło prezydenta Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego i Tomasza Babilońskiego o złożenie podpisów na strażackim 
kasku, co zwiększy wartość kasku w kolejnych licytacjach. Maciej Żuk i Marcin 
Popiel już szukają możliwości na przekazanie hełmu dalej, by w kolejnych 
aukcjach mógł czynić dobro i pomnażać pomoc.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

życzę Państwu przede spokoju, 
serdeczności i radosnych chwil 

w gronie rodzinnym. 

Niech Zmartwychwstały Pan 
będzie zwiastunem nadziei 

na lepsze jutro.

Żaneta Wesołowska
Radna Rady Miasta Żyrardowa
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Zarząd Powiatu Żyrardowskiego chcąc poprawić 
poziom usług zdrowotnych rozpoczyna szeroko 
zakrojoną rewitalizację infrastruktury żyrardow-
skiego szpitala. Łączna wartość planowanych in-
westycji przekracza 30 mln zł. 

W pierwszym etapie realizowana będzie Termo-
modernizacja 2 budynków - pawilonów „A” i „B”. 
Zarząd Powiatu pozyskał na ten cel około 10 mln 
zł z funduszy zewnętrznych. Wzrost cen w sekto-
rze budowlanym unaocznił, że aby rozpocząć pra-
ce Powiat potrzebował jeszcze około 2,3 mln zł.

Dlatego Starosta Krzysztof Dziwisz zwrócił się do 
5 gmin z terenu powiatu żyrardowskiego z proś-
bą o wsparcie finansowe. 

Dotychczas na apel Starosty pozytywnie odpo-
wiedzieli Prezydent Żyrardowa Krzysztof Lucjan 
Chrzanowski oraz Burmistrz Wiskitek Rafał Mi-
tura. Radni obydwu gmin podjęli w ubiegłym 
tygodniu uchwały o przekazaniu na szpital po 

700 tys. zł. Jak powiedział Starosta: „Jesteśmy 
bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy Prezy-
dentowi Żyrardowa oraz Burmistrzowi Wiskitek za 
współpracę i pomoc szpitalowi. Bardzo dziękujemy 
Radnym Żyrardowa i Wiskitek za wsparcie i jedno-
myślne głosowania w sprawie przekazania łącznie 
1,4 mln zł. Taki gest pokazuje, że jesteśmy dobrymi 
samorządowymi partnerami. To bardzo dobrze, że 
potrafimy się wspierać w potrzebie w tych trudnych 
czasach”. 

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. 
z o.o., jako szpital zapewnia opiekę medyczną 
wszystkim mieszkańcom powiatu, zatrudnia 
około 470 pracowników i przyjmuje około 105 
tys. pacjentów rocznie. Szpital prowadzi dwa-
naście oddziałów całodobowych (chorób we-
wnętrznych, medycyny paliatywnej, neurologii, 
anestezjologii i intensywnej terapii, reumatolo-
giczny, rehabilitacyjny, pediatryczny, neonatolo-
giczny, położniczo-ginekologiczny, chirurgii ogól-
nej, otolaryngologiczny, opiekuńczo-leczniczy) 
oraz oddział dzienny psychiatryczny. 

Projekt pn. „Termomodernizacja pawilonów 
„A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Za-
chodniego sp. z o.o. w Żyrardowie” obejmuje 
w szczególności: 

•	ocieplenie przegród zewnętrznych (5247 m2 
ścian, stropów i dachów),

•	wymianę okien (1213,3 m2),

•	wymianę drzwi (53,7 m2),

•	wymianę instalacji wewnętrznych,

•	modernizację oświetlenia,

•	 zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych.

Warto zauważyć, że realizacja tej inwestycji 
leży w interesie wszystkich mieszkańców 5 
gmin z terenu powiatu, gdyż umożliwi zapew-
nienie należytej opieki zdrowotnej. Poprawi 
warunki i komfort świadczenia usług medycz-
nych. Dzięki temu łatwiejsze stanie się pozy-
skanie wysokiej klasy specjalistów, co wpłynie 
na poprawę jakości diagnostyki i wcześniej-
szego wykrywania chorób. Przełoży się to na 
poprawę życia mieszkańców, zwiększenie wy-
leczalności oraz wydłużenie średniej długości 
życia. 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego już planuje 
kolejne inwestycje, na które obecnie pozyskuje 
środki zewnętrzne. Na połowę tego roku prze-
widziano termomodernizację pozostałych  
5 budynków naszego podmiotu leczniczego. 
Mieszkańcy wszystkich gmin z terenu powia-
tu od kilkudziesięciu lat czekają na remont 
i modernizację szpitala, dlatego wychodząc 
naprzeciw ich oczekiwaniom zostały podjęte 
wysiłki, by ten wspólny cel został osiągnięty.

WAŻNE

WSPÓLNY CEL
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KTÓRE SOŁECTWO ZDOBĘDZIE TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO? 

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!

Znamy najlepszych nauczycieli 
w powiecie żyrardowskim. W co-
rocznym plebiscycie można było 
oddawać głosy na najpopularniej-
szych nauczycieli. Wśród nomino-
wanych znaleźli się „Nauczyciele 
na medal”
Każdego roku Polska Times organizuje 
plebiscyty, którego celem jest wyłonie-
nie najbardziej wyróżniających lubia-
nych i cenionych nauczycieli  najlepsi 

wyróżniają się niesamowitą charyzmą, 
kreatywnością, są lubiani i cenieni 
przez uczniów. Na nominowanych od-
dawano głosy, dzięki czemu najpopu-
larniejszym nauczycielem została Iza-
bela Poteraj – nauczyciel z Miejskiego 
Przedszkola nr 8 w Żyrardowie z 387 
głosami oraz Michał Piłowski z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach, 
który zdobył 384 głosy. 
Nauczyciel przedszkola Izabela Poteraj 

–Miejskie Przedszkole nr 8, Żyrardów; 
Nauczyciel klas 0-III Bożena Pitt – Szko-
ła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniew-
skiego, Lutkówka; 
Nauczyciel klas IV-VIII Michał Piłowski – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana 
Kwiecińskiego, Bartniki; 
Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej 
Włodzimierz Graczyk – Liceum Ogól-
nokształcące im. Szarych Szeregów, 
Mszczonów. 

fot. Izabela Poteraj 
Miejskie Przedszkole nr. 8 Żyrardów

NAJLEPSI NAUCZYCIELE Z POLSKA TIMES

Ruszył konkurs „Najaktywniejsze sołectwo 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy 
widać po sąsiedzku”. Na zwycięzców czekają 
nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. 
zł. Nabór trwa do 27 maja br.!
Blisko 7,3 tys. mazowieckich sołectw może powal-
czyć w tym roku o tytuł najaktywniejszego. Konkurs 
jest realizowany już po raz szósty i, jak podkreśla 
marszałek Adam Struzik, cieszy się coraz większą 
popularnością. – Do pierwszej edycji w 2017 roku 
zgłosiło się 17 sołectw, a w ubiegłym roku zgłoszeń 
było niemal dwa razy więcej, bo aż 30. Mimo, że są 
to najmniejsze wspólnoty lokalne, to niejednokrotnie 
udowadniają, że potrafią realizować duże projekty. 
Nagrody trafią do sołectw, których sołtysi i miesz-
kańcy wykazują się szczególną aktywnością i pomy-
słowością w swojej codziennej działalności i co roku 
rzeczywiście udowadniają, że potrafią wziąć sprawy 
w swoje ręce – dodaje marszałek, który tradycyj-
nie objął konkurs swoim patronatem. W ubiegłym 
roku pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Nowy 
Duninów w powiecie płockim. Przyznano w sumie 
5 miejsc, na kolejnych uplasowały się sołectwa: 
Laski (pow. warszawski zachodni), Myszadła (pow. 
wołomiński), Gnaty (pow. ostrołęcki) i Ruszkowo 
(pow. nowodworski). 11 sołectw otrzymało wyróż-
nienia. 
Czekają atrakcyjne nagrody!

W puli nagród jest w sumie 40 tys. zł. Za pierw-
sze miejsce sołectwo może otrzymać do 15 tys. 
zł, za drugie – do 10 tys. zł, za trzecie do 7,5 tys. 
zł. Przewidziane są także wyróżnienia w kwocie 1 
tys. zł. Komisja konkursowa może dokonać inne-
go podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do 
pięciu miejsc. Jak zaznacza członek zarządu woje-
wództwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska 
dla laureatów to nie tylko nagrody pieniężne, ale 
również szansa, aby wypromować swoją działal-
ność. – Na Mazowszu jest wiele sołectw, ale tytułem 
tego najaktywniejszego mogą pochwalić się tylko 
nieliczni. Dają oni dobry przykład zaangażowania 
i  pracy na rzecz mieszkańców, dlatego gorąco za-
chęcam do udziału w konkursie. Warto pochwalić się 
osiągnięciami – dodaje.
Jakie warunki trzeba spełnić?
Osiągnięcia, inicjatywy czy zrealizowane przez so-
łectwo inwestycje oraz umiejętne wykorzystanie 
funduszy np. z programu wsparcia Mazowsze dla 
Sołectw należy udokumentować w postaci kro-
nik, sprawozdań, relacji w mediach i dokumen-
tacji fotograficznej. Zgłoszeń dokonują wójtowie, 
którzy mogą zgłosić jedno sołectwo na gminę. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym eta-
pie. Radny Leszek Przybytniak, przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich przekonu-
je, że sołectwa pełnią coraz większą rolę w życiu 

mieszkańców, dbając o swoje małe wspólnoty. – 
Program „Mazowsze dla Sołectw” i inne instrumenty 
finansowe proponowane przez gminy, powiaty i sa-
morząd województwa mazowieckiego przekładają 
się na realną aktywność, pomysłowość i pracowitość 
sołectw, sołtysów i rad sołeckich. Z roku na rok widać 
coraz więcej sukcesów – dodaje.
Jak i do kiedy się zgłosić?
Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi 
dokumentami należy wysłać pocztą elektroniczną 
(na adres ksow@mazovia.pl), pocztą, kurierem 
lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego w War-
szawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, 
z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołec-
two Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy 
widać po sąsiedzku”. Regulamin, szczegóły kon-
kursu i dokumenty do pobrania znajdują się na 
stronie mazowieckie.ksow.pl
Termin składania zgłoszeń mija 27 maja br. O tym, 
które mazowieckie sołectwa okażą się tymi najak-
tywniejszymi, przekonamy się do końca września.

Informacja prasowa:  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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„Zawsze trzeba szukać kompromisu” to dewiza, która od 50 lat przy-
świeca Janinie i Andrzejowi Paluch w małżeństwie. 2 kwietnia z rąk 
prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego i Krysty-
ny Kobyłki, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatel-
skich para otrzymała okolicznościowe medale Prezydenta RP.

50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego to imponujący czas, który należy 
docenić. Janina i Andrzej Paluch poznali się jeszcze jako dzieci, wspólnie wy-
chowując się w okolicy. I choć połączyła ich dziecięca przyjaźń, okazała się 
być nierozerwalna na całe życie. Momentem przełomowym w ich związku 

był czas studniówek. Pan Andrzej pierwszy zaprosił panią Janinę do Techni-
kum Elektrycznego. Później pani Janina zreflektowała się zaproszeniem na 
studniówkę w Resursie. Wspólne wkraczanie w dorosłość zostało przypie-
czętowane ślubem w 1971 roku. Para doczekała się dwóch synów i wnucząt.

Zapytany o receptę na długotrwały związek pan Andrzej powiedział – W na-
szym związku tak, jak w każdym innym też są burze, wichry i pada deszcz, 
ale mija noc i znów wstaje słońce, a my znów się do siebie uśmiechamy. – 
powiedział pan Andrzej. Pani Janina, nie kryjąc wzruszenia, stwierdziła, że 
w życiu najważniejszy jest kompromis. 

W obchodach złotych godów z Państwem Paluch uczestniczyli najbliżsi – 
rodzina i przyjaciele. Nie brakowało kwiatów, toastu i przede wszystkim do-
brych życzeń, by kolejne wspólne lata upływały małżeństwu w miłości i spo-
koju.

ZNAMY SIĘ OD DZIECKA - ZŁOTE 
GODY JANINY I ANDRZEJA PALUCH 
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INWESTYCJE MIEJSKIE NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

NAPRAWA I RÓWNANIE DRÓG GRUNTOWYCH 

Dużo dzieje się w naszym mieście pod wzglę-
dem inwestycji w infrastrukturę drogową i to-
warzyszącą. Kończą się budowy jednych dróg, 
a rozpoczynają się roboty drogowe w kolejnych 
ulicach. Powstają nowe miejsca parkingowe. 
W trakcie budowy są ścieżki rowerowe i zajezd-
nia z punktem ładowała dla autobusów elek-
trycznych. Większość z tych inwestycji realizo-
wana jest udziałem pozyskanych przez Miasto 
funduszy zewnętrznych. 

Niedawno oddane zostały do użytku dwie nowo wy-
budowane ulice: Poprzeczna i Krasińskiego.

Ulica Poprzeczna przebudowana została na odcin-
ku od ul. Jaktorowskiej do Olszowej. Wykonano na-
wierzchnię jezdni, chodnika i zjazdów na posesje 
z kostki betonowej. Wybudowano też kanał techno-
logiczny.  

W ramach inwestycji w ulicy Krasińskiego wykonana 
została kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, 
nawierzchnia jezdni, chodników po obu stronach 
i zjazdów na posesje oraz wprowadzono stałą orga-
nizację ruchu. Nawierzchnia ulicy wykonana została 
z kostki betonowej. Inwestycja została częściowo sfi-
nansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 

Oprócz budowy dróg, niezwykle potrzebnymi inwe-
stycjami w naszym mieście są budowy parkingów. 
Niedawno przy ul. Parkingowej powstał parking na 
63 miejsca postojowe dla samochodów. A kolejne 
parkingi będą budowane w ulicach Dekerta i Miel-

czarskiego. Aktualnie w Urzędzie Miasta trwa postę-
powanie przetargowe. 

Mocno zaawansowane są prace w ul. Wittenberga. 
Inwestycja obejmuje szereg zadań, w tym położenie 
nowej nawierzchni jezdni wraz wykonaniem ronda 
na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Limanowskiego, Ko-
narskiego i Sikorskiego, a także wymianę nawierzchni 
chodników, zjazdów, budowę fragmentów kanalizacji 
deszczowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni. 
Na przebudowę ul. Wittenberga Miasto pozyskało 
dofinansowanie w wysokości 1 454 392,50 zł z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przy ul. Skrowaczewskiego powstaje zajezdnia auto-
busowa z punktem ładowania dla autobusów elek-
trycznych, które już niebawem pojawią się na ulicach 
naszego miasta. Jest to inwestycja realizowana w ra-
mach dużego projektu unijnego pn. „Zielone płuca 
Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach 
południowo-zachodniej części województwa”.

Niedawno rozpoczęła się budowa ścieżek rowero-
wych w ulicach Nietrzebki i Parkingowej, a efekty 
prac już cieszą oczy. W ul. Nietrzebki, na odcinku od 
ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego, budowa-
ny jest ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z beto-
nowej kostki brukowej, o długości ok. 560 m. W ul. 
Parkingowej, na odcinku od ul. Nietrzebki do ul. kpt. 
Pałaca, powstanie ścieżka rowerowa z betonu as-
faltowego o długości ok. 710 m, odcinek chodnika 
z kostki betonowej oraz przebudowane zostanie 
oświetlenie uliczne. Jednocześnie trwa postępowa-
nie przetargowe na budowę drogi rowerowej wokół 

Zalewu Żyrardowskiego. Powstanie tu ścieżka z beto-
nu asfaltowego o długości ok. 1100 m. Zaplanowano 
także budowę kładki pieszo-rowerowej, oświetlenia 
oraz przejść dla płazów. Ścieżki rowerowe budowane 
są z udziałem środków unijnych, pozyskanych w ra-
mach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach południowo-zachodniej części 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych 
- Etap III”.  

Wkrótce rozpocznie się budowa ul. Chłodnej. Jest już 
podpisana umowa z wykonawcą. Przebudowa drogi 
zostanie wykonana na odcinku od ul. Pileckiego do 
ul. Witosa. Będzie to pierwszy etap inwestycji pla-
nowanej do realizacji na całej długości ulicy. Projekt 
przebudowy odcinka drogi przewiduje wykonanie 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z obustron-
nymi poboczami z kruszywa. 

Jednocześnie ogłoszony został przetarg na roz-
budowę ul. Brzechwy. Na realizację zadania Mia-
sto pozyskało ponad 2,7 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwesty-
cja obejmie rozbudowę ulicy na odcinku od ul. Że-
romskiego do  ul.  Orlika. Zaprojektowano nową 
nawierzchnię jezdni z  betonowej kostki brukowej 
wraz z przejściami dla pieszych, a także zjazdy indy-
widualne oraz chodniki. Ponadto wykonane zostaną: 
system kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny 
ze studniami oraz rekultywacja zieleńców.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Rozpoczyna się wiosenna akcja naprawy 
i równania dróg gruntowych na terenie na-
szego miasta. Zakłada się, że jeśli warunki 
atmosferyczne będą sprzyjające, to pra-
ce powinny zakończyć się do połowy maja. 
Wykonawcą zadania jest wyłoniona w prze-
targu firma WZBU Mieczysław Malinowski 
„POLMAXBAU” z Milanówka.
Zakres prac na poszczególnych drogach jest nieco 
inny, w zależności od rodzaju nawierzchni i stanu 
technicznego. Będą to m.in. naprawy cząstkowe 
nawierzchni tłuczniowych, usunięcie nierówności 
i usunięcie korzeni z powierzchni drogi, wykona-
nie nawierzchni z tłucznia, destruktu lub kamienia 
naturalnego, ulepszenie nawierzchni dróg tłucz-
niowych i gruntowych materiałem ulepszającym, 
równanie i profilowanie, zapewnienie właściwego 
odwodnienia, a także zagęszczenie i wałowanie 
dróg oraz uprzątnięcie terenu.
Wartość prac będących przedmiotem umowy to 
770 349 zł.
Oto przybliżony harmonogram prac:
W pierwszych dniach kwietnia planowana jest na-
prawa nawierzchni dróg gruntowych położonych 
w obrębach miasta ograniczonych ulicami: Mo-
stowa - Wypoczynkowa - Świerkowa - Żeromskie-

go oraz Mostowa - Sikorskiego - Radziwiłłowska 
- Wypoczynkowa. 
W połowie kwietnia Wykonawca przewiduje re-
alizację prac na drogach w następujących obrę-
bach miasta: Daleka - Wiatraczna - Akacjowa - Pia-
stowska - Mokra - Żeromskiego, Żwirki i Wigury 
- Warszawska - Kosmonautów - Kosynierów - Mi-
reckiego - Ogińskiego i Jaktorowska - Mazowiecka 
- Próchnika - Roszarnicza.
Pod koniec kwietnia powinny zostać naprawiane 
drogi w obrębach: Południowa - Jaktorowska - Le-
śna - Jesionowa - Jaworowa i Bema - Mickiewicza 
- Reymonta. 
W pierwszej połowie maja przewidziane są na-
prawy dróg w obrębach: Północna - Podmiejska - 
Ogińskiego - Jodłowskiego, Łąkowa - 1 Maja - Pięk-
na, Leszno - 1 Maja - Waryńskiego - Jodłowskiego 
- Parkingowa i w pozostałych ulicach nie ujętych 
w w/w obrębach. 
Należy mieć na uwadze, że uzgodniony 
z Wykonawcą przybliżony harmonogram 
prac może ulec zmianie w przypadku wy-
stąpienia niekorzystnych warunków at-
mosferycznych, bądź z przyczyn technicznych 
niezależnych od Urzędu Miasta. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU „CYFROWA GMINA”

NOWY PAKIET USŁUG SPOŁECZNYCH

Miasto Żyrardów znalazło się 
na liście wniosków grantowych 
wybranych do dofinansowania 
w ramach konkursu „Cyfrowa 
Gmina”. Dotacja dla naszego 
miasta z Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa wynosi 849 432,95 zł 
złotych. Jest maksymalna, możli-
wa do pozyskania kwota.
Miasto Żyrardów złożyło wniosek 
w ramach ogłoszonego konkursu 
do Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Prio-
rytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia REACT-EU, działania 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na za-
grożenia. Wniosek został zaakcepto-

wany i w najbliższym czasie nastąpi 
podpisanie umowy. Gminy w ramach 
konkursu otrzymają dofinansowanie 
w formie grantu do 100% wydatków 
kwalifikowanych.

Z pozyskanych środków w Urzędzie 
Miasta wymieniony zostanie serwer, 
przeprowadzone będą szkolenia 
w celu podniesienia kompetencji cy-
frowych, a także zakupione zostaną 
laptopy oraz przeprowadzony audyt 
cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu wyposażone zo-
staną także jednostki podległe Mia-
stu, to jest: Centrum Usług Społecz-
nych, Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna oraz Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana Żeromskiego.

Centrum Usług Społecznych otrzy-

ma m.in. nowy serwer, laptopy 
z oprogramowaniem oraz urządze-
nie wielofunkcyjne. W celu dosto-
sowania obiektu dla osób niepeł-
nosprawnych zostaną zakupione 
tłumacze mowy migowej online oraz 
pętla indukcyjna. 

Dla biblioteki zakupionych zosta-
nie pięć zestawów komputerowych 
z oprogramowaniem oraz laptop.

Liceum w ramach projektu wyposa-
żone zostanie w nowy serwer, urzą-
dzenie do przechowywania danych, 
laptopy, monitory interaktywne, ta-

blety, wizualizery, kamery interneto-
we, słuchawki przewodowe z mikro-
fonem.

Pandemia COVID-19 pokazała, że 
sprawne wykorzystywanie techno-
logii cyfrowych przez samorządy ma 
kluczowe znaczenie dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców. Dzięki unijne-
mu programowi „Cyfrowa Gmina” 
możliwe jest wsparcie rozwoju cyfro-
wego instytucji samorządowych oraz 
zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Centrum Usług Społecznych uruchamia kolejny pakiet nowych usług spo-
łecznych dla mieszkańców
Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął 
konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację usług społecz-
nych. Oznacza to, że mieszkańcy Żyrardowa będą mogli skorzystać z no-
wych działań ukierunkowanych na ważne potrzeby codziennego życia. Nowe 
usługi społeczne realizowane są w ramach pozyskanego dofinansowania ze 
środków europejskich.
W ramach drugiego pakietu usług społecznych dla mieszkańców Żyrardowa 
uruchomione zostaną:

•	 Poradnictwo dietetyczne – realizowane przez Stowarzyszenie 
Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL Salos”;

•	 Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – realizowane przez 
Stowarzyszenie „Świetlik”;

•	 Mobilne usługi wspierające i doradcze dla osób starszych – re-
alizowane przez Fundację „IDYLLA”;

•	 Socjoterapia dzieci i młodzieży – realizowane przez Stowarzy-
szenie „Świetlik”;

•	 Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – realizowane przez 
trzy organizacje: Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”, Oratorium 
św. Jana Bosko oraz Fundację Stałego Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych działań zostaną podaną wkrót-
ce. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej miasta www.
zyrardow.pl oraz stronie Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie www.
cus-zyrardow.pl oraz w lokalnej prasie.
Centrum Usług Społecznych zaprasza do kontaktu mieszkańców zaintere-
sowanych nową ofertą Miasta. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 
46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@

cus-zyrardow.pl, bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3 
(dawny Miejski Ośrodek Społeczny w Żyrardowie), w godz. 8.00 – 16.00.
Wykaz wszystkich usług dostępny jest 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
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ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO KLAS 
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

OTWARTE KONKURSY OFERT 
Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarte konkursy ofert dla orga-
nizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych dotyczących:

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym propago-
wanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

– ochrony i promocji zdrowia.

Oferty konkursowe na ww. zadania należy składać poprzez platformę witkac.
pl do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez sys-
tem witkac.pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty 
i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta dostarczyć 
do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie 
do dnia 26 kwietnia 2022 roku do godz. 14.00,

– przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym, w  tym pomoc 
osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich ro-
dzinom.

Oferty konkursowe należy składać poprzez platformę witkac.pl do dnia 29 
kwietnia 2022 r. do godziny 16.00. Po złożeniu oferty przez system witkac.
pl, należy wydrukować z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta dostarczyć do Biura Ob-
sługi Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 w terminie do dnia 4 
maja 2022 roku do godz. 16.00.

Pełen druk ogłoszeń jest dostępny na stronie BIP Miasta:

https://www.bip.zyrardow.pl/5325,otwarte-konkursy-ofert  oraz  na  tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Podstawą prawną do ogłoszenia konkursów jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1057 z późn. zm) oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu 
do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzo-
rów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicz-
nych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2057).
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Szanowni Rodzice! W dniach 1 – 12 
kwietnia 2022 r. twa rekrutacja do 
klas I Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 
3, 4, 6, 7 na rok szkolny 2022/2023.
Postępowanie rekrutacyjne jest pro-
wadzone z  wykorzystaniem elektro-
nicznego systemu rekrutacji znajdu-
jącego się pod  adresem:  http://www.
zyrardow.podstawowe.vnabor.pl
Do klas I w roku szkolnym 2022/2023 
przyjmowane są:
•	 dzieci 7 letnie (urodzone w  roku 

2015) – objęte obowiązkiem szkol-
nym,

•	 dzieci 6 letnie (urodzone w  roku 
2016) – na  wniosek rodziców, je-
żeli dziecko korzystało z  wycho-
wania przedszkolnego w  roku 
szkolnym 2021/2022 albo  posiada 
opinię o możliwości rozpoczęcia na-
uki w  szkole podstawowej, wydaną 
przez  poradnię psychologiczno-pe-
dagogiczną.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej 
szkoły podstawowej, przyjmowane są 
do klasy I z urzędu na podstawie zgło-
szenia, złożonego w  terminie:  1 – 12 
kwietnia 2022 r.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
danej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. Rekrutacja na  wolne miej-
sca w  publicznych szkołach podsta-
wowych na rok szkolny 2022/2023 od-

będzie się w terminie: 1 – 12 kwietnia 
2022 r.
Terminy przeprowadzenia postępowa-
nia rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego zostały określone 
w załączniku do Zarządzenia Nr 77/22 
Prezydenta Miasta Żyrardowa.
Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza 
obwodu danej szkoły podstawo-
wej
W  przypadku równorzędnych wy-
ników uzyskanych w  postępowaniu 
rekrutacyjnym brane są  pod uwa-
gę kryteria wymienione w  Uchwa-
le Nr XL/270/17 Rady Miasta Żyrardowa 
z  dnia 2  marca 2017  r. w  sprawie 
określenia kryteriów w  postępowaniu 
rekrutacyjnym do  klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla 
których  organem prowadzącym jest 
Miasto Żyrardów.
Granice obwodów szkolnych
Granice obwodów szkół podstawo-
wych określa załącznik do  Uchwa-
ły Nr L/438/22 Rady Miasta Żyrardowa 
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie usta-
lenia planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Mia-
sto Żyrardów oraz określenia granic ich 
obwodów od dnia 1 września 2022 r.
Szczegółowe informacje oraz formula-
rze do pobrania opublikowane są na 
stronie Miasta w  zakładce  Mieszka-
niec/Oświata.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
zaprasza przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych do udzia-
łu w konsultacjach Programu 
„Korpus Wsparcia Seniora”. To 
kolejny program społeczny przy-
gotowany przez Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie. Jego 
celem jest poprawa jakości i bez-
pieczeństwa życia najstarszych 
mieszkańców Żyrardowa po-
przez dostęp do tzw. „teleopie-
ki”.

- Kolejna inicjatywa na rzecz żyrar-
dowskich seniorów staje się faktem. 
Osoby starsze od początku mojej pra-
cy na stanowisku prezydenta miasta 
są niezwykle ważną grupą. Staram 
się konsekwentnie poprawiać ich ja-
kość życia i poczucie bezpieczeństwa - 
mówi Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
Prezydent Żyrardowa - Program Kor-

pus Wsparcia Seniora zapewni usługę 
tzw. „teleopieki” dla osób samotnych, 
o ograniczonej samodzielności. Oso-
by te zostaną wyposażone w opaski, 
które w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia umożliwią kontakt i pomoc 
od centrum ratownictwa medycznego. 
Dzięki temu samotne osoby starsze 
będą mogły czuć się bezpieczne we 
własnym domu.

Centrum Usług Społecznych w Żyrar-
dowie przygotowało program, któ-
ry aktualnie został przekazany do 
konsultacji społecznych. Potrwają 
one do 12 kwietnia 2022 r. Zapra-
szamy przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do zgłaszania uwag 
i wniosków za pomocą specjalnego 
formularza. Szczegółowe informa-
cje i treść programu znajduje się na 
stronie internetowej www.cus-zyrar-
dow.pl.
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ŻYRARDÓW
NOWY PROGRAM DLA SENIORÓW!ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA 

Z ROWERÓW MIEJSKICH!

Rowery miejskie powróciły na uli-
ce Żyrardowa od 1 kwietnia i po-
zostaną z nami aż do jesieni. Do 
dyspozycji mieszkańców jest 70 
rowerów i 7 stacjach rowerowych. 
Miasto posiada także nowoczesną 
infrastrukturę rowerową i stale 
rozbudowywana jest sieć dróg ro-
werowych.
To już czwarty sezon Żyrardowskiego 
Roweru Miejskiego, którego operato-
rem niezmiennie pozostaje Nextbike 
Polska – lider w dostarczaniu usług bi-
kesharingu w Polsce i na świecie. 
Przez ostatnie lata do systemu dołączy-
ło ponad 4 tysiące użytkowników, którzy 
wypożyczali żyrardowskie jednoślady 
ponad 52 tysiące razy.
- Sezon rowerowy w niektórych miastach 
już się rozpoczął i z naszych pierwszych 
analiz zapowiada się niezwykle obiecu-
jąco. Wyniki wypożyczeń z ostatniego 
miesiąca znacznie przewyższają te z tego 
samego okresu zeszłego roku. Liczymy, że 
kwiecień okaże się równie przyjazny dla 
aktywnych mieszkańców wybierających 
rowery miejskie i będziemy mogli obser-
wować kolejne rekordy - komentuje Ce-
zary Dudek, rzecznik prasowy Nextbike 
Polska.

Tegoroczny sezon pozostaje bez zmian 
- mieszkańcy mogą dalej cieszyć się 
darmowymi 30 minutami jazdy pod-
czas każdego wypożyczenia, a dopeł-
nienie godziny to zaledwie złotówka. 
Druga i każda kolejna godzina to koszt 
2 zł. Jednoślady najprościej można wy-
pożyczać poprzez aplikację mobilną 
Nextbike dostępną do pobrania ze 
sklepów Google Play i App Store w pełni 
za darmo. 
Jak działa Żyrardowski Rower Miejski?
Przed pierwszym wypożyczeniem nale-
ży zarejestrować się w systemie korzy-
stając ze wspomnianej wcześniej apli-
kacji Nextbike, ze strony internetowej 
ZyrardowskiRower.pl lub terminala na 
stacji wypożyczeń i zasilić konto kwotą 
co najmniej 10 złotych. Otrzymujemy 
wtedy kod PIN, który razem z nume-
rem telefonu jest kluczem do systemu.
Rower wypożyczamy, korzystając z apli-
kacji mobilnej Nextbike lub poprzez 
terminal na jednej ze stacji. Wystarczy 
postępować zgodnie z instrukcjami. 
Rower zwracamy na dowolnej stacji Ży-
rardowskiego Roweru Miejskiego.
Do zobaczenia na żyrardowskich dro-
gach rowerowych!

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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Wręczono odznaczenia państwoweOświadczenie ukraińskiego systemu oświaty

Oświadczenie o wybraniu ukraińskiego systemu oświaty w formie 
nauki zdalnej / Заява про вибір української системи освіти у 
формі дистанційного навчання

Informujemy, że dzieci korzystające z ukraińskiego systemu oświaty w for-
mie nauki zdalnej nie podlegają obowiązkowi szkolnemu i nauki w polskim 
systemie oświaty. W związku z powyższym, rodzice/opiekunowie prawni 
dzieci uczących się w szkołach ukraińskich w formie zdalnej, zobowiązani 
są złożyć stosowne oświadczenie (wzór w załączeniu). Oświadczenie należy 
złożyć w Urzędzie miejskim w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, 96-320 
Mszczonów - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Інформуємо про те, що діти, які навчаються в українській системі освіти 
у формі дистанційного навчання не обов‘язково мають йти навчатися 
в школі чи університеті в польській навчальній системі. У зв‘язку з 
вищенаписаним батьки / опікуни дітей, які навчаються в українських 
школах дистанційно, зобов‘язані подати відповідну декларацію ( 
приклад подається ). Декларацію потрібно подати до Ужонду в м. 
Мщонув, площа Piłsudskiego 1, 96-320 , особисто або поштою.

Informacja prasowa GCI Mszczonów

W piątek, 25 marca, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w War-
szawie wręczone zostały odznaczenia państwowe. Wśród wyróż-
nionych osób znalazło się troje przedstawicieli Ziemi Mszczonow-
skiej. Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano Piotra Dymeckiego. 
Brązowe Krzyże Zasługi odebrali Bożena Majewska i Andrzej Osial. 
W imieniu przyznającego odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wyróżnionym wręczył je I wicewojewoda mazowiecki Syl-
wester Dąbrowski.

Po ceremonii współkierujący Urzędem Wojewódzkim pogratulował wszyst-
kim uhonorowanym, ale przede wszystkim podziękował im za ich działal-
ność, która została w ten sposób nagrodzona. Poinformował też, że wśród 
odznaczonych znaleźli się przedstawiciele różnych sfer – społecznicy, sa-
morządowcy, sportowcy, pasjonaci historii, strażnicy miejscy itp. Wojewoda 
Sylwester Dąbrowski podkreślał, że we współczesnym świecie ich działal-
ność jest bardzo ważna, ponieważ odciąga ludzi od urządzeń elektronicz-
nych, umacniając w społeczeństwie bezcenne wartości. Za to należy im się 
ogromny szacunek, wdzięczność i uznanie, którego wyrazem są właśnie 
przyznane przez prezydenta wyróżnienia.

Krzyż Zasługi to polskie, cywilne odznaczenie państwowe podzielone na trzy 
stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy. Wyróżnienie ustanowiono 23 czerwca 
1923 r. i początkowo było ono najwyższym przyznawanym cywilom. Zgod-
nie z ustawą z 1992 r. Krzyż Zasługi jest odznaczeniem dla ludzi, którzy za-
służyli się dla Polski lub jej obywateli, swoją działalnością przekraczając za-
kres zwykłych obowiązków i przynosząc korzyść krajowi lub społeczeństwu. 
Wyróżnienie jest przyznawane również za ofiarną aktywność publiczną czy 
charytatywną lub niesienie pomocy innym. Krzyż Zasługi każdego stopnia 
może być danej osobie przyznany dwukrotnie.

Działalność Piotra Dymeckiego skupia się wokół pielęgnowania historii, for-
macji proobronnych oraz samorządności. Od dawna podejmuje starania, 
mające na celu promowanie dziejów i tradycji Ziemi Mszczonowskiej. Przez 
wiele lat społecznie i bezinteresownie zbierał pamiątki, wspomnienia oraz 
wywiady dotyczące historii tego regionu.

Z inicjatywy Bożeny Majewskiej w 1999 r. powstało Stowarzyszenie Rodzi-
ców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”, w którym 
pełni funkcję prezesa. Dzięki funkcjonowaniu tej organizacji osoby niepeł-
nosprawne z terenu gminy Mszczonów otrzymały szansę na lepsze życie 
oraz spokojniejszą przyszłość.

Andrzej Osial od lat prowadzi działalność społeczną i samorządową jako 
sołtys sołectwa Wręcza, radny Rady Miejskiej w Mszczonowie oraz członek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w swojej miejscowości. Jego aktywność przy-
czyniła się do realizacji wielu inwestycji, które poprawiły jakość życia miesz-
kańców.

Informacja prasowa i foto: Dagmara Bednarek, GCI Mszczonów
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Zbiórka rzeczowa dla walczących 

i dotkniętych wojną w Ukrainie
Leśnicy z Nadleśnictw i biura 
RDLP w Łodzi połączyli siły by 
pomóc walczącym za wolność 
Ukrainy i oprócz indywidualnie 
niesionej pomocy, w którą włą-
czyliśmy się od pierwszych chwil 
konfliktu – zorganizowaliśmy 
we wszystkich nadleśnictwach 
i łódzkim biurze zbiórkę najpo-
trzebniejszych rzeczy m.in.:
- leków,
- środków higienicznych,
- artykułów spożywczych o długim 
terminie ważności,
- odzieży terenowej i BHP,
- naczyń turystycznych.
Transport z pomocą rzeczową wyru-
szył 4 kwietnia 2022 r.  – dziękujemy 
wszystkim leśnikom, którzy dołożyli 
do niego swoją cegiełkę. Jesteście 
najlepsi! 
Działamy razem
W ramach prowadzonej przez Lasy 
Państwowe ogólnopolskiej akcji 
„Plecak dla Ukrainy” RDLP w Ło-
dzi przygotowała dla walczących za 
wschodnią granicą leśników 70 ple-
caków ze specjalistycznym wyposa-
żeniem terenowym, z którymi trans-

port dotarł w zeszłym tygodniu na 
polsko-ukraińską granicę.
Akcja „Plecak dla Ukrainy” to odpo-
wiedź Lasów Państwowych na we-
zwanie Lwowskiego Okręgowego 
Wydziału Leśnictwa i Łowiectwa, 
który utworzył formację Ochotni-
czej Obrony Terytorialnej liczącą 
900 osób. W jej skład weszli leśnicy 
obwodu lwowskiego. Jednostka ta 
zwróciła się z prośbą o udzielenie 
pomocy humanitarnej dla Braci Le-
śnej w Ukrainie w zakresie ochrony 
i zagospodarowania lasu w warun-
kach konfliktu zbrojnego wywoła-
nego agresją Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę. Każda z jednostek LP kupiła 
i wyposażyła plecaki, zgodnie z za-
potrzebowaniem zgłoszonym przez 
leśników z Ukrainy.
Pomoc wciąż potrzebna
Pod adresem https://pomagamu-
krainie.gov.pl/ można znaleźć infor-
macje o zbiórkach organizowanych 
dla uchodźców i propozycji innych 
działań, które zapewniają im pomoc, 
łącznie z listą potrzebnych produk-
tów i środków.
Informacja prasowa: Lasy Państwowe
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ПАМ’ЯТАЙ!
• Усі вищезгадані предмети не повинні бути зламані та повинні бути очищені від їх вмісту.
• Усі вищезазначені предмети необхідно звільнити від їх вмісту.
• Всі перераховані вище елементи не повинні бути жирними.

ДЛЯ СПРАШЕННЯ ЗБІРАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, ПОДОБИТИ УСІ ВІДХОДИ 
ПЛАСТИКОВОЇ УПАКОВКИ, ЩОБ ЗНИЗУВАТИСЯ ОБ’ЄМ ДО МІНІМУМ.

Як сортувати відходи?

ВКИДАЄМО!
• подрібнені пластикові пляшки для напоїв (типу ПЕТ)

• подрібнені пластикові пляшки від косметики 
та миючих засобів • пластикові кришки, що 

загвинчуються, металеві кришки, кришки від банок  
• пластикова харчова упаковка (наприклад, йогурт, сир, 

маргарин, кошики з фруктами) • велика пакувальна 
фольга, пакети з фольги, алюмінієва фольга • банки для 

напоїв, консервів (наприклад, персики, пюре)  
• дрібний залізний брухт та брухт кольорових металів 

(наприклад, горщики, інструменти)• коробки  
з подрібненим молоком і напоями (наприклад,  

тетра-пак для молока та соку) • пластикові іграшки  
- без металевих деталей • горщики і відра - порожні  

• бульбашки води, рідини для промивання  
та дистильована вода

НЕ ВКИДАЄМО!
• упаковка, пляшки для харчових або моторних 

масел, мастила • пластикові частини, крім упаковки, 
напр. автомобільні бампери та оббивка• контейнери 

для делікатесних виробів • пластмаси медичного 
походження • полістирол, гума • пляшки та пакети  

з будь-яким вмістом • балончики з фарбою та лаком
• аерозольна та лікарська упаковка • пакети для 

бур’янів та інсектицидів • побутова техніка

ВКИДАЄМО!
• газети, листівки, книги, каталоги, зошити

• паперові пакети • пакувальний, шкільний та офісний 
папір • картонні та картонні та упаковки з них  

• гофрокартон

НЕ ВКИДАЄМО!
• картонні коробки та картон, покриті алюмінієвою 

фольгою (наприклад, тетра-пак для молока, напоїв) • 
жирний і брудний папір (наприклад, масло, маргарин, 

сир, молоко або коробки від напоїв) • копіювальний 
папір, термопапір і факс-папір • шпалери • гігієнічні 
відходи (ватні кульки, гігієнічні серветки, пелюшки, 

носові хустки, туалетний папір) • упаковка для цементу  
та інших будівельних матеріалівПАПІР

ВКИДАЄМО!
• цілі пляшки та скляні банки з напоями та їжею  
без кришки • цілі пляшки алкогольних напоїв

• ціла скляна косметична упаковка
• цілі скляні посудини (бокали, склянки)

НЕ ВКИДАЄМО!
• розбиті банки та пляшки • порцеляна та кераміка, 

квіткові горщики • лампочки, неонові, люмінесцентні 
та ртутні лампи • точкові світильники, термостійкі 

скляні ізолятори • фаянс • телевізійні екрани та лампи
• плоске скло (наприклад, дзеркала, вікна та 

автомобільні вікна) • скляні лікарські упаковки

СКЛО

ПЛАСТИК

ВКИДАЄМО!
• трава, листя, фрукти, квіти
• харчові та кухонні відходи

НЕ ВКИДАЄМО!
• кістки, м’ясо, сигарети, прострочені ліки

• пісок, земля, каміння, відходи тваринного 
походження • рослини, уражені грибковими 

захворюваннями

БIO

ВКИДАЄМО!
Використані предмети особистої гігієни,

жирний папір / фольга, фекалії домашніх тварин  
столове скло, шкіра, гума, мішки для пилососа,  

сигарети, пензлики, фломастери та ручки

НЕ ВКИДАЄМО!
Будівельні та демонтажні матеріали,

великогабаритні відходи, батареї,
електричне та електронне обладнання,

упаковки з фарб, лаків, пакувальні матеріали
від засобів захисту рослинЗМІШАНІ ВІДХОДИ 

(РЕШТА)

Правила сортування сміття по типах

Сортуйте відходи!
Захистіть разом з нами 

природнє середовище!
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PAMIĘTAJ:

nie wrzucaj opakowań z zawartością,
opakowania z tworzywa sztucznego i kartonu przed wrzuceniem ZGNIEĆ,
nie wrzucaj odpadów z papieru i szkła w foliowych torbach,
przed wrzuceniem opakowań usuń elementy wykonane z innego materiału,  
np. zakrętki, kapsle, etykiety, spinacze.

WRZUCAJ!
Plastikowe/aluminiowe butelki, zakrętki/kapsle, 

plastikowe torebki/reklamówki/opakowania, 
opakowania wielomateriałowe  

(np. po sokach, mleku), metale kolorowe 
/drobny złom, puszki aluminiowe

i stalowe, metalowe narzędzia.

NIE WRZUCAJ!
Butelek z ich zawartością,

opakowań po lekach, olejach i smarach, 
środkach owadobójczych, aerozolach, 

zabawek, styropianu.

WRZUCAJ!
 Gazety i czasopisma,

 książki w miękkich okładkach,  
papierowe torby, pudełka papierowe  

i kartony, papier biurowy i zeszyty.

NIE WRZUCAJ!
Brudnego i tłustego papieru, kartonów 

po mleku i napojach, papieru faksowego, 
termicznego, paragonów, pieluch  

i materiałów higienicznych, tapet, worków  
po materiałach budowlanych, papieru z folią,  

segregatorów z okuciami.PAPIER

WRZUCAJ!
Szklane butelki, słoiki po napojach 

i jedzeniu, butelki po napojach  
/olejach roślinnych, szklane opakowania po 
kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAJ!
Szkła stołowego, okiennego, fajansu, ceramiki, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego
/okularowego, szyb samochodowych,  

reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów 
i  strzykawek, monitorów  
i lamp elektronicznych.SZKŁO

METALE
 i TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAJ!
 Resztki warzyw i owoców, obierki, fusy 

po herbacie i kawie, skorupki jajek, 
łupiny orzechów, liście, gałęzie, ściętą trawę 

i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

NIE WRZUCAJ!
Resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,

 leków, pieluch i artykułów higienicznych,  
popiołu, ziemi i kamieni, worków z odkurzacza, 

papierosów, niedopałków, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF.BIOODPADY

WRZUCAJ!
  Zużyte środki higieny osobistej,  

zatłuszczony papier/folię, odchody zwierząt 
domowych, szkło stołowe, skórę, gumę,  
worki od odkurzacza, papierosy, pędzle,  

pisaki i długopisy.

NIE WRZUCAJ!
Materiałów budowlanych i rozbiórkowych, 

odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,

 opakowań po farbach, lakierach, opakowań 
po środkach ochrony roślin.

ZMIESZANE

Jak segregować?
Zasady segregacji na 5 frakcji

Segreguj odpady!Chroń z nami środowisko naturalne!
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ZDROWO I AKTYWNIE – mama i dziecko

Dotacja Samorządu Województwa 
Mazowieckiego dla Gminy Radziejowice

Gminne Centrum Kultury „POWO-
ZOWNIA” organizuje konkurs fo-
tograficzny dla mam i dzieci „Zdro-
wo i aktywnie – mama i dziecko”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 
czerwca 2022 roku. 
Konkurs przeznaczony jest dla dzie-
ci w wieku od pierwszego miesiąca 
życia do 3 r. ż. z Gminy Radziejowice. 
Organizatorem konkursu jest Gmin-
ne Centrum Kultury „POWOZOWNIA” 
w Radziejowicach. Udział w konkursie 
jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnicy mają przygotować jedno 
zdjęcie (nie mniejsze niż A5) mamy ze 
swoim dzieckiem, które ma pokazać, 
w jaki sposób zdrowo i aktywnie spę-

dzają wolny czas w Gminie Radziejowi-
ce. Wystawa zdjęć odbędzie się w Sali 
Widowiskowej GCK POWOZOWNIA 
w Radziejowicach.
Komisja Konkursowa dokona oceny, 
jakości zdjęcia i oprawienia go.
Kryteria oceny zdjęć:
- pomysłowość i oryginalność,
- estetyka wykonania,
- sposób zaprezentowania.
Termin i miejsce: 01.06.2022 r., godzi-
na 17:00, GCK POWOZOWNIA w Ra-
dziejowicach, ul. Sienkiewicza 6.

Organizator: GCK POWOZOWNIA
Sponsor nagród: CANPOL BABIES

 Gmina Radziejowice w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla roz-
woju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 
10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 
szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i opro-
gramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie 
szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.
W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce 
Radziejowickiej otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, lap-
topów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, mo-
nitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną.
Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną 
nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Informacja prasowa UG Radziejowice

R E K L A M A



13ŻPŻ • CZWARTEK • 7 KWIETNIA 2022 WISKITKIWISKITKI

Wiosna na skateparku w Wiskitkach
Wiosna to idealny czas na wyciągnięcie deskorolek i rolek. Tym bar-
dziej, że w Wiskitkach już działa skatepark! Inwestycja zaplanowa-
na z budżetu miasta i gminy Wiskitki wynosi ponad 460 tys. zł. To 
zarówno odpowiedź gminnej młodzieży jak i zaproszenie dla miesz-
kańców sąsiednich miejscowości.

– Mamy place zabaw dla dzieci, ale nie mieliśmy niczego, co może być 
z przeznaczeniem dla młodzieży. Ponieważ ciągle się rozwijamy, stwierdzi-
liśmy, że skatepark będzie doskonałą inwestycją – mówił burmistrz miasta 
i gminy Wiskitki, Rafał Mitura. – Projekt jest w 100% realizowany z budże-
tu gminy, ale wierzymy, że swoją atrakcyjnością będzie opłacalny poprzez 
przyciąganie do Wiskitek młodego pokolenia. Zależy nam na tym, by poka-
zać Wiskitki jako miasto atrakcyjne na różnych płaszczyznach i mamy na to 
wiele pomysłów – dodaje.

Na tę inwestycję czekało wielu miłośników sportów ekstremalnych. To ko-
lejna po pumptracku w Żyrardowie inwestycja, która ma odpowiadać na 
zapotrzebowanie młodzieży.

*Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych.

że w dniach od 1 do 13 kwietnia 2022 r.   
planowane jest przeprowadzenie *

na terenie województwa mazowieckiego
• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek  

na 1 km² na całym obszarze objętym szczepieniami.

• Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów 

zabudowanych.

• Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym 

zapachu rybnym.

• Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.

• Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.

• Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.

• Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy 

niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

• Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy 

ograniczyć zbiorowe polowania.

• Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać 

w zamkniętych pomieszczeniach. 
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ODPAD ZDASZ, DRZEWKO MASZ!
Wiosna to doskonały czas na porządki i na-
ukę segregacji odpadów. 1 kwietnia firma 
EMKA S.A. przygotowała odbiór sadzonek 
drzewek i krzewów dla uczestników akcji 
“Odpad zdasz, drzewko masz!”. Rekordzista 
uzbierał 1600 punktów. 
W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich 
edycji akcji, odpady w postaci aluminiowych puszek 
oraz plastikowych butelek PET należało wrzucać 
do Recomatu. Po wrzuceniu odpadu i zeskanowa-
niu kodu QR w dedykowanej aplikacji użytkownik 
otrzymuje jeden punkt. Pierwsze rozliczenie punk-
tów z Recomatu nastąpiło w grudniu, kiedy za 100 
punktów można było odebrać choinkę. Tym razem 
do zdobycia były jabłonki, tuje, prymulki i jaskry. - 
Rocomat pojawił się w Żyrardowie jako znak zmie-
niających się czasów. Pandemia wymusiła na nas 
zmiany akcji „Odpad zdasz, drzewko masz!”, a że 
uwielbiamy nowinki technologiczne, zdecydowali-
śmy się na Recomat i dedykowaną aplikację EMKI 
– mówił Krzysztof Rdest, prezes firmy EMKA S.A. 
Rekordzista tej edycji uzbierał ponad 1600 punk-
tów. Na drugim miejscu, równie imponującym zna-
lazła się rodzina z 1500 punktów. – Butelki i puszki 
zbieraliśmy od samego początku, angażując przy 
tym babcie, dziadków, dwie ciocie i pradziadków. 
Łącznie sześć rodzin – mówi pani Kasia. – Ta ak-
cja z pewnością pokazała, że segregacja może być 
ciekawa. My uczymy dzieci, a dzieci pilnują nas – 

dodaje. 
-Uważam, że musimy dbać o ziemię. Mamy ją tylko 
jedną. To właśnie dlatego należy segregować śmie-
ci – tłumaczyła Milena. 
- Pomysł Recomatu jest bardzo trafiony. Butelki 
PET to w dzisiejszych czasach bardzo duży pro-
blem. A oddawanie ich do Recomatu to właściwie 
żaden problem – opowiadał pan Marcin. – Możli-
wość wymiany punktów na różne akcje, nagrody 
faktycznie motywuje do zmiany nawyków. 
I tak Recomat okazał się ciekawostką technologicz-
ną, która została przyjęta z dużym zainteresowa-
niem i aprobatą wśród mieszkańców Żyrardowa. 
Pojawiają się głosy, że kolejne Recomaty przydały-
by się na osiedlu Wschód i Żeromskiego. – Docie-
rają do nas takie głosy. Cieszymy się, że mogliśmy 
być prekursorami w Żyrardowie, ale nie planujemy 
obecnie stawiać kolejnych urządzeń. Wierzymy, że 
znajdą się kolejne firmy i instytucje, dla których do-
bro o środowisko będzie odpowiednim celem do 
poczynienia takiej inwestycji – komentuje Krzysztof 
Rdest. 
Kolejna edycja akcji planowana jest na jesień tego 
roku. Jak wylicza EMKA S.A., podczas poprzednich 
edycji akcji “Odpad zdasz, drzewko masz!” uczest-
nicy zadrzewili ponad 9 hektarów ziemi, co stano-
wi równowartość aż 12 pełnowymiarowych boisk 
piłkarskich.
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Powiatowy Festiwal Miniatur 
Teatralnych w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Żyrardowie 
odbywa się regularnie od lat. 
Tylko pandemia wstrzymała na 
rok eliminacje powiatowe, by 
powrócić z nimi w wersji onli-
ne, a w tym roku móc cieszyć się 
spotkaniem w Młodeku. 
Konkursy recytatorskie i miniatury 
teatralne to tradycja w Żyrardowie. 
Dlatego nie dziwi pełna sala widowi-
skowa w Młodeku, która zebrała naj-
młodszych miłośników deklamacji. 
Do konkursu zgłosiło się 5 zespołów 
z terenu powiatu żyrardowskiego.
Każdy z zespołów zaprezentował 
wiersz. 
Jury w składzie:
• Bożena Liszewska – Dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury, 
plastyk

• Hanna Fibich – instruktor teatru

• Sławomir Nalej – muzyk
NAGRODY:
• „Super Boys” – Szkoła Podstawo-

wa w Piekarach
• „Integrusie” - Szkoła Podstawo-

wa Nr 3 w Żyrardowie
• WYRÓŻNIENIA:
• „Drużyna Dziadka” - Szkoła Pod-

stawowa Nr 6 w Żyrardowie
• „Pierwszaki z Jedynki” - Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie
• „Koala i Przyjaciele” - Szkoła Pod-

stawowa Nr 6 w Żyrardowie
Patronat nad Festiwalem objęli:
Starosta Powiatu Żyrardowskiego
Prezydent Miasta Żyrardowa
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe 
ufundowane przez podmioty, które 
objęły patronat nad Festiwalem.

TEATR W SERCACH  
ŻYRARDOWSKIEJ MŁODZIEŻY. 
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 To pierwszy turniej organizowany przez 
Relax Radziwiłłów i firmę EMKA S.A. groma-
dząc ponad 160 dzieci. 27 marca w Bartni-
kach królowała piłka nożna według zasad 
fair play. Całemu turniejowi przyświecał cel 
propagowania zdrowego stylu życia. 

Pierwszy turniej piłki nożnej EMKA CUP był dosko-
nałą okazją do powitania wiosny. 160 zawodni-
ków stanęło do walki o puchar najlepszej drużyny. 
- Cykliczne turnieje we współpracy z firmą EMKA 
S.A. będziemy organizować, ponieważ warto pro-
pagować sport wśród najmłodszych. Radość i roz-
wój dzieci są dla nas najważniejsze. Zaangażowa-
nie i chęć do gry młodych piłkarzy motywuje nas 

do dalszego działania. Być może w naszych sze-
regach rośnie drugi Robert Lewandowski – mówił 
Konrad Miścichowski z klubu Relax Radziwiłłłów.

- Mam w sobie duszę sportowca, a idea sportu 
towarzyszy również polityce naszej firmy. Każda 
inicjatywa, która ma pokazać młodzieży dobre 
wzorce, a przede wszystkim by pielęgnować pa-
sję, będzie przez nas wspierana – mówi Krzysztof 
Rdest, prezes firmy EMKA S.A.

W roczniku 2010/2011 najlepsza okazała się dru-
żyna Relax Radziwiłłów, w roczniku 2012/2013 – 
Unia Skierniewice. Możliwe, że kolejny turniej od-
będzie się już w czerwcu.

EMKA CUP – NAJLEPSI GRAJĄ Z NAJLEPSZYMI!
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 Stół do szycia w zakładzie Michała Siedleckiego 
ma 140 metrów kwadratowych i pod nim mie-
ści się magazyn. Siedlecki szyje namioty, które 
zobaczyć można w hollywoodzkich filmach. 
Jest przykładem, jak pasja daje pracę.

Aby porozmawiać umawiamy się, że oddzwoni, gdy 
wyjedzie z domu do pracy. W samochodzie ma kil-
ka minut na rozmowę. – Teraz nie mamy chwili wy-
tchnienia. Znany reżyser i producent z Hollywood 
kręci film historyczny, a my szyjemy kilkaset namio-
tów dla niego. Więcej szczegółów nie mogę powie-
dzieć, bo jesteśmy związani umową z producentami 
filmowymi – tłumaczy.

Z Radomia do Żyrardowa

Michał Siedlecki pochodzi z Radomia, droga do Ży-
rardowa była dłuższa, niż do własnej firmy. Siedlecki 
jest namiotnikiem. Czy nazwa jego zawodu nie budzi 
mieszanych uczuć? – Faktycznie, gdy szukałem pra-
cowników i opowiadałem kandydatom, że jestem na-
miotnikiem i szyję namioty, to niektóre osoby robiły 
duże oczy i na dzień próbny już nie przychodziły. Te-
raz kandydatom mówię, że robimy scenografię do fil-
mów, jest to jakoś bardziej akceptowalne – śmieje się.

Przygoda z przeszłością zaczęła się w szkole podsta-
wowej od gry planszowej – Bitwa od Grunwaldem. 
W starszych klasach z kolegami doszła zabawa w ry-
cerzy. – Z płaskowników wykuwaliśmy miecze – opo-
wiada. – Ich fascynowała rekonstrukcja bitew. Po 

prostu „prali” się, a to naprawdę jest niebezpiecznie. 
Złamania, poważniejsze urazy to dość powszechne, 
a mnie bardziej urzekło rzemieślnictwo historyczne.

Pomógł przypadek

Chciał jechać na zlot rycerski, ale nie miał namiotu. 
Zrobił go sobie sam. Zamierzał wykonać kopię śre-
dniowiecznego. Kupił bawełniany materiał za 250 zło-
tych. To był ogromny wydatek dla licealisty. – Teraz 
zamawiam całą produkcję jednej z firm i czekam już 
na następną. Zużywam dwa kilometry materiału lnia-
nego miesięcznie – śmieje się.

Maszynę do szycia znalazł w domu. Stała zakurzona 
w kącie. Mama Michała kupiła sobie „Łucznika”, ale ni-
gdy go nie używała. Jakie było jej zdziwienie, gdy zasta-
ła syna w kuchni przy maszynie. Pierwszy namiot był 
mało udany, niedopracowany. Ale… – Natychmiast 
znalazł się chętny, który kupił. Zastanowiło mnie, że 
skoro natychmiast znalazłem klienta na moim zda-
niem niedoskonały namiot, to co dopiero porządnie 
wykonany. I tak zacząłem szyć, a pocztą pantoflową 
rozchodziła się o tym wieść. Klientów nie brakowało 
– wspomina.

Na studiach w Krakowie produkcja namiotów sięgnę-
ła nawet trzech miesięcznie. Siedlecki teraz uśmie-
cha się na wspomnienie tej liczby. – Wynajmowali-
śmy mieszkanie w bloku. W jednym pokoju mieszkał 
znajomy ze swoją dziewczyną, w drugim ja, w trzecim 
szyliśmy namioty. Sąsiedzi byli wyrozumiali. Jedynie 
raz w środku nocy zapukali w ściany, gdy pakowali-
śmy wysyłkę. Taśma klejąca wydawała okropny hałas 
– opowiada.

Czas Tentorium

Zmówień przybywało, dlatego zaniechał studia. 
W 2008 roku złożył firmę. W Krakowie wynajął po-
mieszczenia. Wtedy też pierwszy raz miał kontakt 
z Żyrardowem. – Chciałem biuro urządzić w stylu po-
fabrycznym. Szukając w internecie inspiracji wpadł mi 
wpis o loftach żyrardowskich. Nie przypuszczałem, że 
za kilka lat przyjdzie mi się związać z tym miejscem – 
śmieje się.

Najpierw zaczęło się od zakupu działki na Mazowszu. 
Odpowiednią wypatrzył pod Żyrardowem, a na ul. 
Dittricha wynajął pomieszczenia. Zatrudnia 8 osób. 

– Proszę nie pisać o mnie tylko. Tentorium, to firma 
składająca z świetnych pracowników – podkreśla.

Wsiąkł w to miasto. Stąd pochodzi jego partnerka. – 
Poszedłem na jogę i tam ją poznałem. Teraz rodzi-
na nam się powiększyła. Miał być syn a tymczasem 
mamy Aurorę. Dziewczynka z pewnością pomoże mi 
w szyciu – śmieje się.

A tego szycia przybywa, bo po zleceniach od rekon-
struktorów i muzeów przyszedł czas na produkcje 
filmowe. Robił 40 namiotów do słynnego serialu „Wi-
kingowie”. Serial na nowo rozbudził modę na nor-
dyckie klimaty. Zamówienie przyszło niespodziewa-
nie, a tempo realizacji mordercze. – Żadna firma nie 
zgodziła się na realizację zamówienie w tak krótkim 
czasie. Wtedy ekipa realizująca serial zwróciła się do 
nas. Od kierowcy, który przyjechał po namioty z Wiel-
kiej Brytanii usłyszałem, że zależało na takim tempie, 
bo jeden dzień produkcji kosztuje 200 000 euro. 
Nie mogli pozwolić sobie na przestoje – wyjaśnia. – 
Proszę uważnie przyglądać się drugiemu sezonowi 
„Wiedźmina”. Tam też jest nasza robota.

Nowe wyzwania

Po kilku latach szycia namiotów i zbierania też zapisów, 
historycznych ilustracji, nie mają one przed nim ta-
jemnic. Nawet bardziej wyszukane jak namioty turec-
kie Jana III Sobieskiego. Praca nad jednym trwała trzy 
miesiące. Powstał z ręcznie malowanym wnętrzem. 
Obecnie ich kompleks namiotowy stoi w muzeum 
w Wilanowie. Zamówienia spływają też z innych kon-
tynentów: Ameryka Północna, Australia. – Po przesła-
nym rysunku bez obliczeń wiem, ile będzie wymagał 
masztów, czy linek. A często dostaję po prostu zarys 
tego, co chciałaby ekipa filmowa. Czasem jest nietypo-
we żądanie, aby namiot nie miał linek zewnętrznych, 
aby aktorom nie przeszkadzały – mówi namiotnik. 

Dlatego – wraz z pracownikami – podkreśla, zabrał się 
za nowe wyzwania jak produkcja mebli. Zrobili krzesło 
z drzewa czereśniowego, kopię mebla z 1909 roku 
autorstwa Karola Tichego. Obrał sobie za cel wbudo-
wanie w ciągu najbliższych lat własnego zakładu. Przy-
puszcza, że hala będzie miała około 800 mkw. To jest 
cel, a czy ma marzenie? – Tak. W Hollywood Oscarami 
nagradzani są nie tylko aktorzy, reżyserzy. Chciałbym, 
aby film, do którego robiliśmy scenografię dostał wła-
śnie w tej kategorii Oscara – wyjawia Michał Siedlecki.

Autorka: Beata Kwiatkowska

Zdjęcia: Paweł Świątek

Źródło: Stowarzyszenie Nasze Imaginarium.

Nasze Imaginarium działa na rzecz wzmocnienia są-
siedzkich relacji, ochrony dziedzictwa kulturowego 
Żyrardowa i zwiększenia wpływu mieszkanek i miesz-
kańców na sprawy miasta. 

Wywiad stanowi część projektu www.rzemioslozyrar-
dow.pl sfinansowanego przez Miasto Żyrardów.

RZEMIOSŁO

ŻYRARDOWSKI RZEMIEŚLNIK MARZY O OSCARZE

fot. Michal-Siedlecki
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28 marca strażnicy podjęli inter-
wencję w rejonie ul. Bielnikowej 
w związku z nieporządkiem, który 
panował na nieruchomości. Zgod-
nie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do utrzymywania 
czystości i porządku na nierucho-
mości, a brak realizacji tego obo-
wiązku zagrożony jest kara grzywny. 
W stosunku do właściciela prowa-
dzone są dalsze czynności zmierza-
jące do wyegzekwowania właściwe-
go stanu porządkowego. (foto nr 
1,1 A)  

28 marca patrol S.M., podjął inter-
wencję w rejonie ul. Stanisława Mo-
niuszki w stosunku do grupy mło-
dzieży w związku ze zgłoszeniem 
o częstym spożywaniu alkoholu. 
W trakcie interwencji nie stwierdzo-
no spożywania alkoholu, dokonano 
legitymowania. (foto nr 10)

30 marca strażnicy podejmowa-
li czynności kontrolne pod kątem 
udokumentowania wywozu od-
padów w związku z prowadzoną 
działalnością, przy ul. Jana Deker-

ta. W punktach, w których nie było 
dostępnej dokumentacji w miejscu 
prowadzonej działalności zostały 
wystawione wezwania, w celu 
dostarczenia udokumentowania 
wywozu odpadów. (foto nr 23)

30 marca strażnicy podjęli inter-
wencję na ul. Opolskiej w związku 
z dopuszczeniem się przez mężczy-
znę znajdującego się w stanie upo-
jenia alkoholowego, nieobyczajne-
go wybryku. Ww. zakłócał również 
spokój i porządek publiczny. W wy-
niku prowadzonych czynności Kamil 
K. został osadzony w PdOZ,  a na-
stępnego dnia ukarany mandatem 
karnym (foto nr 24.1, 24.1.A) 

31 marca na ul. 1 Maja, strażni-
cy podjęli interwencję wspólnie 
z przedstawicielem Centrum Usług 
Społecznych, w związku z niewłaści-
wą opieką nad dzieckiem. W trakcie 
prowadzonych czynności potwier-
dzono, że dziecko jest zaniedbywa-
ne, dlatego też zostało przewiezio-
ne i przekazane pod opiekę rodzinie 
zastępczej. (foto nr 30)

1 kwietnia strażnicy otrzymali zgło-
szenie, iż w rejonie ul. Marii Nie-

trzebki, stoi pojazd, który jest dłu-
gotrwale nieużytkowany. Wysłany 
na miejsce patrol potwierdził za-
sadność zgłoszenia i podjął dalsze 
czynności zmierzające do odholo-
wania pojazdu i odzyskania miejsca 
parkingowego. (foto mr 33, 33A)

1 kwietnia na ul. 1 Maja, strażni-
cy podjęli interwencję wspólnie 
z przedstawicielem Centrum Usług 
Społecznych, w związku z przeby-
waniem osoby bezdomnej potrze-
bującej pomocy. Dalsze czynności 
będą prowadzone przez pracowni-
ków CUS. (foto nr 34.1)

2 kwietnia strażnicy podjęli inter-
wencję na ul. Gen. Władysława Si-
korskiego, w związku z zagrożeniem 
w ruchu drogowym, które powstało 
przez nisko zwisający konar obcią-
żony śniegiem. Na miejsce wezwa-
no Straż Pożarną, w celu usunięcia 
zagrożenia.  (foto nr (35, 35A)

2 kwietnia realizując zgłoszenie 
mieszkańca miasta, patrol podjął 
interwencję na ul. Stefana Okrzei, 
w związku z pojazdem parkującym 
w miejscu obowiązywania znaku za-
kaz zatrzymywania się. Na kierują-

cego pojazdem zostało wystawione 
wezwanie, w celu kontynuacji czyn-
ności. (foto nr 36)

W dniu 3.04.2022 r. na ul. Stanisława 
Moniuszki strażnicy podjęli czynno-
ści w stosunku do mężczyzny, który 
jak się okazało jest osobą bezdom-
ną i potrzebuje pomocy medycznej. 
Na miejsce wezwano zespół Pogo-
towia Ratunkowego, który po prze-
badaniu zabrał mężczyznę, celem 
hospitalizacji. (foto nr 44) 

NA SYGNALE
STRAŻ MIEJSKA

30 marca ok godz. 18:43 w miejsco-
wości Edwardowo doszło do pożaru 
w piwnicy budynku mieszkalnego. Po 
dojeździe na miejsce strażacy dotarli 
do objętego pożarem pomieszcze-
nia i ugasili je. Mieszkańcy budynku 
nie zostali poszkodowani i opuścili 
go samodzielnie. Pomieszczenie ko-
tłowni zostało zniszczone, ale pożar 
nie rozprzestrzenił się na pozostałą 
część budynku. W akcji ratowniczej 
brali udział strażacy z JRG Żyrardów, 
OSP Osuchów oraz OSP Bobrowce.
1 kwietnia ok godz. 11:00 straża-
cy zostali wezwani do miejscowo-
ści Budy Zasłona, gdzie doszło do 
wypadku z udziałem samochodu 
dostawczego. Samochód wypadł 
z jezdni i  uderzył w drzewo. Kieru-
jący pojazdem oddalił się z miejsca 
zdarzenia przed przyjazdem straży. 
Poszkodowany w wypadku został 
pasażer samochodu. Strażacy udzie-

lili mężczyźnie pierwszej pomocy, 
a następnie został on odwieziony 
do szpitala przez zespół ratownic-
twa medycznego. W akcji brali udział 
strażacy z JRG Żyrardów OSP Msz-
czonów oraz OSP Piekary.
W niedzielę 3 kwietnia ok godz. 
17:23 w miejscowości Chudolipie na 
drodze wojewódzkiej nr  50 doszło 
do wypadku z udziałem samocho-
du osobowego. Samochód wypadł 
z jezdni i  wjechał do przydrożnego 
rowu. Jako pierwszy na miejsce do-
tarł zespół ratownictwa medyczne-
go. Kierowca opuścił pojazd z pomo-
cą ratowników i został przewieziony 
do szpitala. Utrudnienia w ruchu 
spowodowane wypadkiem trwały 
ponad godzinę.  W akcji ratowniczej 
brali udział strażacy z JRG Żyrardów 
oraz OSP Zbiroża.

Informacja prasowa: Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego st. kpt. 

Jarosław Belina

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 zestaw kosmetyków od firmy NaLi!
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Pobierz naszą aplikację 
EMKA Recomaty

Zbierz 100 punktów 
i odbierz drzewko
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Pionowo1. rodzaj handlu 
2. w rękach woźnicy 
3. osoba skłonna do płaczu 
4. ciągnik rolniczy
5. Północny lub Południo-

wy 
6. msza poranna odprawia-

na w adwencie
7. zdrobnienie od Joanna
10. waluta Chin 
11. Galilejska - miejsce 

cudu 
12. jednostka objętości 
14. eleganckie buty
15. utwór dramatyczny
16. pieniądze Macedoń-

czyka
19. rolnik orzący pole
20. rasowy koń
23. dawniej wezwanie do 

broni 
25. śródziemnomorski 

krzew
28. graniczy z Zambią
29. wampir z Transylwanii 
31. marka kawy zbożowej 
35. laska biskupa
36. glony
39. odznaczenie
41. Dancewicz - aktorka 
42. wystawienie faktur
44. paplanina
45. sąsiad Polski 
47. stolica Włoch
49. papier wartościowy 
51. Burkina ... - kraj w Afry-

ce
52. powietrze w jamach 

ciała
53. kurteczka z kapturem 

chroniąca od wiatru 
i deszczu

54. doprowadzenie budyn-
ku do stanu używalności

58. powieść Dana Browna
61. w fasoli szparagowej
63. papierowa na kiełbaskę 

z grilla 
65. wskrzesił go Jezus
66. dziecko płci żeńskiej
69. Maciej ... - dziennikarz, 

prowadził Teleexpress
70. opracowanie utworu 

muzycznego
72. mechanizm do zamyka-

nia drzwi
74. określenie potomka 

białych kolonizatorów
75. James ... - agent 007
77. lina służąca do mo-

cowania statku do na-

brzeża
78. mieszkaniec Belgii

Poziomo
1. święto duchów
3. karta wstępu
5. mówienie głupstw
8. nieduży ptak
9. źle widzący przedmioty 

z bliska
13. dążenie do osiągania 

celów praktycznych, 
materialnych 

17. strzyga
18. żydowski świecznik
21. tytuł
22. klub piłkarski z Madrytu 
24. wyrób biżuterii
26. choroba oskrzeli
27. samiec kaczki

30. Michał ... - śpiewał „Nie 
chcę więcej”

32. postać błazna w czarnej 
masce

33. najmniejsza ilość
34. miasto w Gruzji
35. pościg
37. szpeci deskę
38. mysz lub szczur
40. promieniowanie 

nadfioletowe
43. załoga łodzi wioślar-

skiej 
44. ptasie schronienia 
46. żona Mieszka I
48. osoba agresywna, 

skłonna do kłótni 
50. Ir dla chemika
55. stan na północy USA
56. w staropolszczyźnie 

określenie artysty sztuk 

plebejskich
57. żarliwość 
59. czasem wystaje z bu-

tów
60. wygięta warstwa skalna 
62. stary, doświadczony 

żołnierz
64. zwiększana pilotem 
67. powolny gad
68. mały, zielony płaz
71. zebrane pieniądze
73. włókno nerwowe 
76. zespół jednostek admi-

nistracyjnych 
79. wiara w przesądy 
80. prowizoryczny budynek 
81. cecha polegająca na 

byciu przeznaczonym 
dla małej ilości osób

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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W miejscowości Działki, gm. Wiskitki odbyły 
się pierwsze w tym roku poszukiwania zabyt-
ków. Trwały one niecałe 2 tygodnie i zakończy-
ły się 31 marca. Prospekcja była kontynuacją 
prac podjętych w zeszłym roku w żyrardow-
skim lesie. Jej celem była weryfikacja danego 
obszaru pod kątem występowania stanowisk 
archeologicznych. 

Do czasu wycinki, dział leśny w miejscowości Dział-
ki był niedostępny dla archeologów (z tego powo-
du nie przeprowadzono na nim archeologicznych 
badań powierzchniowych w 1981, 1968-1972 oraz 
w 2002 r., podczas, gdy w najbliższej okolicy w trak-
cie tych badań natrafiano na liczne stanowiska ar-
cheologiczne). Tymczasem, podczas przeprowa-
dzonych poszukiwań już pierwszego dnia odkryto 
relikt pieca służącego do przetapiania rudy darnio-
wej. Wykonany został z charakterystycznej cegły, 

co pozwala datować go na XVII-XVIII w. Na ślady po 
innym, nieco starszym piecu do przetapiania rudy 
natrafiono także ostatniego dnia prospekcji. W tym 
przypadku najpierw zaobserwowano fragmenty gli-
nianego naczynia, a następnie wypalone fragmen-
ty rudy. Jak się okazało podczas dalszej eksploracji, 
dany piec był wykorzystywany jako palenisko do od-
grzewania lub przygotowywania potraw. Świadczą 
o tym fragmenty różnych naczyń kuchennych, jak 
np. trójnożnej patelni, głębokiego talerza oraz nie-
wielkiego garnuszka. 

Poszukiwania nie odbyły się bez niespodzianek. Już 
pierwszego dnia znaleziono polski granat obronny 
wz. 33 i to w pobliżu odkrytego pieca, co wymusiło 
przerwanie prac w danym miejscu i wezwanie pa-
trolu policji. Jeśli chodzi o II-go wojenne militaria, 
to warto wspomnieć o magazynku do polskiego 
karabinu przeciwpancernego wz.35, potocznie na-
zywanego „Ur” (od Urugwaj). Z powodu utajnienia 
konstrukcji, do dzisiaj nie jest jasne, ile tych karabi-
nów wyprodukowano - oficjalnie podaje się około 

3500 egzemplarzy. Stąd każdy przedmiot związany 
z daną bronią jest na wagę złota. Już w zeszłym roku, 
podczas prospekcji w żyrardowskim lesie natrafili-
śmy na fragment zniszczonego naboju do tego ka-
rabinu. 

Podczas poszukiwań natrafiono także na pewną 
ilość monet. Przeważnie były to znaleziska luźne, 
a same monety były w kiepskim stanie zachowa-
nia. Najstarsze z nich to trojak (moneta o nominale 
3 grosze) z okresu panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, wybijany w latach 1765-1794 oraz 
grosz pruski z okresu panowania Wilhelma II, wybi-
ty w latach 1796-1798. Do szczególnie ciekawych 
znalezisk należy skupisko 7 monet. Jak się okazało, 
pierwotnie znajdowały się w skórzanym mieszku, 
który niestety nie dotrwał do naszych czasów (na 

HISTORIA

Skarby z Działek 
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pojedynczych numizmatach znaj-
dowały się resztki skóry z mieszka). 
W samym mieszku znajdowała się 
równowartość współczesnych 10-20 
zł. Były to 4x10 groszy z datą 1840 
(srebrne dziesięciogroszówki z tą datą 
były wybijane do 1865 r.), 2x2 kopiejki 
z 1865 r. (równowartość ówczesnych 
8 groszy. Kopiejki były używane razem 
z groszami) oraz jedna moneta iden-
tyfikowana jako 3 grosze. Stan monet 
dziesięciogroszowych wskazuje na 
to, że były one dość krótko w obiegu. 
Na tej podstawie można założyć, że 
mieszek z pieniędzmi został zgubiony 
w 1865 r. 

Do najciekawszych odkryć należą 
jednak ołowiane pociski pochodzące 
z Powstania Styczniowego. W sumie 
natrafiono na 41 pocisków rosyj-
skich (pociski projektu francuskiego 
kapitana Minie) oraz 9 pocisków po-
wstańczych (są to pociski pochodzą-
ce z różnych typów broni - muszkie-
tu, pistoletu skałkowego, rewolweru 
i sztucera). Jak się okazuje, pociski są 
związane z potyczką, o której do tej 
pory wiadomo było jedynie, że miała 
miejsce gdzieś w lasach sokulskich, 

co ze względu na ich powierzchnię 
było mało precyzyjnym określeniem. 
Jak ustalono, miała ona miejsce 7 lub 
9 lutego 1863 r. Sądząc po ilości po-
cisków rosyjskich prospekcja odbyła 
się na pozycjach powstańczych. Ślady 
wskazują na to, że Rosjanie prowadzili 
ostrzał w stronę lasu z dawnej drogi 
Benenarskiej (obecnie obwodnica Ży-
rardowa), jednak nie zapuścili się w las 
za powstańcami. Ciężko powiedzieć 
kto oddał pierwszy strzał oraz czy była 
to zasadzka zorganizowana przez po-
wstańców, czy też to powstańcy zosta-
li zaskoczeni przez Rosjan i pospiesz-
nie schronili się na bagnach. Jednak 
w związku z dokonanym odkryciem 
planujemy kontynuować prace tere-
nowe mające na celu dostarczyć wię-
cej informacji o potyczce. 

O prospekcji i znalezionych przed-
miotach można przeczytać na facebo-
ok’owej stronie „Archeologia Żyrardo-
wa i okolic”. Tam też są zamieszczane 
na bieżąco informacje z innych na-
szych działań, związanych z odkrywa-
niem dziedzictwa materialnego ziem 
powiatu żyrardowskiego.

Tekst i foto: Jakub Mrówczyński
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Na spacer z naturą
Szukamy drogi ucieczki od miejskiego zgiełku. 
Marzymy o wiejskim domu z ogrodem, o ka-
wałku lasu, o kawałku przestrzeni. I choć coraz 
chętniej poszukujemy naturalnych rozwiązań 
leczenia i wspierania odporności, ciągle idąc 
łąką nie zauważamy, ile skarbów natury dep-
czemy nierozpoznanych. O tym, jakie zioła 
warto mieć w domowej apteczce rozmawiamy 
z Agatą Katafiasz-Matysiak fotografką przyro-
dy, wielbicielką zdrowego życia, zielarką fito-
terapeutką, pomysłodawczynią i właścicielką 
Miętowego Chruśniaka.

Co daje Pani kontakt z naturą?

Przede wszystkim wytchnienie i odpoczynek od 
codzienności. Kilka lat wstecz, kiedy byłam matką 
z małymi dziećmi, zaczęłam poszukiwać sposobu, by 
znaleźć równowagę i parę chwil tylko dla siebie. Od-
nalazłam to w kontakcie z przyrodą. Brałam aparat, 
plecak, butelkę wody i znikałam na pobliskiej łące lub 
w niedalekim lesie. Powstawało wtedy sporo fotogra-
fii dzikich ziół i kwiatów. Od zawsze uwielbiałam pro-
stotę, spokój i naturę. Wciąż doceniam zwykłe space-
ry z psem, a przy okazji wiele ciekawych obserwacji 
na zaprzyjaźnionych stawach. Od dziecka towarzyszy 
mi także ogromna potrzeba ruchu, mam ją we krwi, 
to zasługa ukończonej szkoły baletowej…

Od kiedy zaczęła się pani interesować ziołami 
i ziołolecznictwem?

To wszystko zaczęło się od fotografii, a właściwie od 
fotografii męża, który już wtedy zajmował się tym za-
wodowo. Miałam dostęp do profesjonalnego sprzę-
tu, ciekawość i pasję poznawania przyrody i sporo 
zapału. Postanowiłam skupić się na roślinach. Mąż fo-
tografował zwierzęta – jest z wykształcenia biologiem 
i leśnikiem, przy rozpoznawaniu roślin bardzo mi po-
magał. Zaczęłam się uczyć i swoją wiedzę pogłębiać 
w kierunku zastosowania roślin. Obecnie jestem już 
zawodową zielarką fitoterapeutką. Ale nie osiadam 
na laurach, nadal rozwijam swoją pasję, rośliny mają 
niezwykłą moc, ale trzeba je dobrze poznać. Dziś 
mogę powiedzieć, że one po prostu są fascynujące. 

Wiedza o możliwości wykorzystania ziół raczej 
nie jest dziś powszechna. Idąc na łąkę większo-
ści ludzi ciężko będzie dziś odróżnić rośliny ja-
dalne od trujących. 

Tak, sama na początku miewałam takie wątpliwo-
ści. Dziś już wiem, że to po prostu jest długi proces. 
Rozpoznawałam roślinę, którą udało mi się znaleźć, 
a potem poszukiwałam informacji o jej działaniu i za-
stosowaniu. Zastanawiałam się jak ją przetwarzać. 
Jak suszyć. Czym zalać. A później jaką drogą dotrzeć 
do organizmu, by było to skuteczne i bezpieczne. By 
wykorzystać moc ziół w pełni potrzeba ogromnej wie-
dzy, pokory i… cierpliwości.

Czego nie może zabraknąć w Pani ziołowej ap-
teczce?

Co roku staram się uzbierać tyle kwiatostanów lipy, 
by w formie ususzonej wystarczyły do następnych 
zbiorów. Lipa to zioło znajdujące zastosowanie 
w przeziębieniu, nieżytach górnych dróg oddecho-
wych, pomocne całej rodzinie. W ziołowej apteczce 
mam też kwiaty czarnego bzu. To jeden z moich pod-
stawowych i ulubionych surowców. Uwielbiam ich 
zapach, smak, w sezonie robię z nich syropy. Gdy tyl-
ko zakwitną (w czerwcu) niezwłocznie je zbieram. Są 
niezastąpione na zapalenie gardła, na kaszel, katar, 
w przypadku grypy. Napar z kwiatów bzu zapobiega 
powstawaniu „worków pod oczami”, pomaga w zapa-
leniu spojówek. Bardzo lubię szałwię. Wyciągi wodno-
-alkoholowe z szałwii działają antybakteryjnie, prze-
ciwzapalnie, hamują rozwój grzybów. Takie wyciągi 
leczą objawy nieżytu żołądka i jelit, hamują biegunkę.  
Mam ją w swoim ogródku, uwielbiam jej smak w ja-
jecznicy. Ale nie wolno jej podawać w nadmiernych 
dawkach i długotrwale, bo może dojść do zatrucia 
organizmu. Królową ziół jest jednak dla mnie pokrzy-
wa. Na ten temat pisałam nawet pracę dyplomową. 
W ziołolecznictwie stosuje się ją w całości, czyli i liść 
i ziele i korzeń i nasiona pokrzywy. Prozdrowotnie 
działa w szerokim zakresie. Ma właściwości antyok-
sydacyjne, przeciwzapalne, przeciwbólowe, antyaler-
giczne, wspomagające w leczeniu cukrzycy. Reguluje 
metabolizm, cudnie odtruwa organizm. 

A co można zrobić z pokrzywą?

Można ją suszyć, mrozić, ale warto podkreślić, że 
świeża jest dostępna   właściwie przez pół roku. Już 
teraz zaczyna wychodzić z ziemi, a jest to nieocenio-
ne źródło witamin (A, B, C,E,K),  kwasów organicznych, 
składników mineralnych. Można pić pyszne wzmac-
niające napary. Pokrzywę można przyrządzać jak 
szpinak, na cebulce i czosnku, ze śmietanką.  Warto 
zwrócić uwagę, że zioła należy zbierać tam, gdzie jest 
czysto. Nie zbieramy ziół przy drodze, przy pryska-
nych sadach i polach, w okolicy śmietników, wysypisk. 
Najlepiej pozyskiwać je  w miejscach, gdzie jest dziko 
lub samemu je uprawiać. 

Wymienione przez Panią zioła możemy stoso-
wać zawsze, czy należy na coś uważać?

Przede wszystkim na ilość i częstotliwość. Wszyst-
kie zioła należy stosować z rozsądkiem i kierując się 
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wiedzą. Są też wyjątkowe sytuacje jak ciąża, laktacja, 
poważne choroby. Interakcje z lekami mogą też być 
bardzo niebezpieczne.  

Łatwo dziś Pani znaleźć miejsce do zbierania 
ziół?

Ja mam już swoje wypracowane, wychodzone, spraw-
dzone miejsca. Charakterystyczne dla danych ziół. Ale 
gdy spaceruję wciąż patrzę pod nogi, zawsze może 
się coś trafić nowego. Niestety niektóre zioła trudno 
dziś odnaleźć. Wiele się zmienia w otoczeniu, coraz 
więcej miejsc jest zabudowanych.   Zdarza się, że jeśli 
nie mamy swojego miejsca, trudno znaleźć dziki bez 
czarny. Zwłaszcza, że ludzie często próbują się go po-
zbyć.  A jeśli ktoś ma świadomość, jak wartościowym 
jest krzewem, to aż serce pęka. W sezonie z rodziną 
nie korzystamy z kwiatów jedynie prozdrowotnie, ale 
również jako pyszny dodatek do potraw, na przykład 
do naleśników. Dzieciaki się zajadają.

Dużo czasu poświęca Pani na zioła?

Bardzo dużo. Najwięcej w sezonie zbiorów i prze-
twórstwa, wtedy to mogę powiedzieć śmiało, że 
w ziołach siedzę 24 godziny na dobę. Można się tym 
zajmować bez końca. 

Ma Pani jakieś przesądy dotyczące zbierania 
ziół?

Nasze babcie były mądre i warto sięgać do ich wie-
dzy. Co do samego zbierania – głównie kieruję się 
czasem wolnym. Rzeczywiście są takie najlepsze, 
najwłaściwsze momenty, kiedy warto zbierać zioła, 
przed południem, w suchy dzień, podczas kwitnienia.  
Na pewno nie warto zbierać roślin mokrych, takich 

po deszczu lub w porannej rosie, będzie wtedy pro-
blem z ususzeniem. Są też takie wierzenia dotyczące 
zbierania przed pełnią, na „rosnącym” księżycu lub 
w pełni. Przykładem jest dziurawiec, najlepiej służy 
ten kwitnący zbierany podczas pełni.  Wydaje mi się, 
że to fajne akcenty, które podświadomie dodają ze-
branym ziołom mocy, tworzy się piękna intencja. 

Czy można znaleźć jakąś prostą recepturę na 
zdrowie?

To raczej nie będzie niczym odkrywczym, ale dziś 
przede wszystkim trzeba znaleźć równowagę między 
pracą, czasem prywatnym dla rodziny, odpoczynkiem 
i czasem dla siebie. Tutaj ważna jest też aktywność 
fizyczna – spacery, bieganie, jeżdżenie na rowerze, 
cokolwiek, co wymaga wysiłku. Świeże powietrze ma 
zbawienny wpływ. No i zdrowa, ziołowa dieta:) Plus 
uśmiech.

Skąd Pani czerpie wiedzę?

Z różnych źródeł, z książek, z internetu, z życiowych 
doświadczeń.  Są ludzie, którzy mają niebagatelny 
wpływ na moje podejście do natury. Jedną z tych 
osób jest na pewno mój mąż Mateusz i jego sposób 
życia. Przy dzieciach nieprzerwanie się uczę, to one 
dają mi motywację i napęd ku dalszemu rozwojowi. 
Mam bardzo bogatą biblioteczkę, z której chętnie 
korzystam. Moje książkowe autorytety to „Ziołolecz-
nictwo” Aleksandra Ożarowskiego, „Wróćmy do ziół 
leczniczych” O. Klimuszko, „Leksykon ziół” dr Henryka 
Różańskiego.  Często zaglądam do książek Łukasza 
Łuczaja by poszerzyć swoją wiedzę o dzikich rośli-
nach jadalnych i znów przyrządzić coś smakowite-
go, niebanalnego w kuchni. O pysznych chwastach 

i kwiatach jadalnych przeczytałam w książkach Mał-
gorzaty Kalemby-Drożdż. Cudownie pisze o ziołach 
Ruta Kowalska w swojej książce „O czym szumią zio-
ła”. Spory wpływ na moje podejście do życia miała też 
Agnieszka Maciąg.

Publikuje Pani?

Dotąd robiłam notatki dla swoich potrzeb. Obecnie 
zaczynam rozwijać mój profil Miętowy Chruśniak.

Miętowy Chruśniak to dla odmiany mazidła. Co 
je wyróżnia?

Przede wszystkim brak konserwantów. Poszukiwa-
łam naturalnych kosmetyków, którym sama będę 
mogła zaufać. Długo uczyłam się, jak technicznie ro-
bić naturalne mazidło, sporo metodą prób i błędów. 
Teraz, gdy spotykam jakieś zioła na swojej drodze, 
szukam pomysłu na ich wykorzystanie – wrzucam 
je do wybranego oleju, robię macerat. Tak powstało 
moje ulubione mazidło dobroczynne. Dałam je wy-
próbować koleżankom. Okazało się, że się sprawdza 
i służy wielu kobietom. 

Co znajduje się w tym kremie?

Same naturalne składniki, przede wszystkim olej jo-
joba i lanolina, którą zakupuję ze sprawdzonego źró-
dła. Wosk pszczeli sprowadzam z Bieszczadów od 
zaufanego pszczelarza. Jest w nim również odrobina 
masła kakaowego. Pachnie lawendą. Doskonale się 
wchłania. Dziękuję za rozmowę. 

Foto: archiwum prywatne Agaty Katafiasz-Matysiak, 
Miętowy Chruśniak

www.fotomatysiak.pl
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W dniu 05.02.2022 roku podczas uroczystej gali 
z okazji 30-lecia działalności firmy EMKA S.A. 
oficjalnie została potwierdzona także współ-
praca żyrardowskiego przedsiębiorstwa z Fun-
dacją Motoryzacja Dzieciom. Fundacja otrzyma 
od firmy wsparcie, niezbędne do realizacji swo-
ich celów statutowych, a Wiceprezes Zarządu 
EMKA S.A. – Małgorzata Rdest – została Amba-
sadorką Fundacji.
“Motorsport, którego jestem częścią, to dla wielu 
kobiet nadal nisza. Sytuacja rzecz jasna zmienia się 
i dzięki W Series czy też programowi FIA Girls on 
Track coraz częściej można spotkać nie tylko kobie-
ty, które się ścigają, ale także inżynierki, dyrektorki 
zespołów, kobietę-mechanika czy też piastującą inne 
stanowisko, jeszcze do niedawna uznawane za typo-

wo męskie. Jako Ambasadorka Fundacji Motoryzacja 
Dzieciom chciałabym – oprócz wywoływania uśmie-
chu na ustach tych małych bohaterów – równocze-
śnie nieść wiarę w to, że słowo motoryzacja nie bez 
powodu jest rodzaju żeńskiego. Jestem przekonana, 
że w sercu niejednej dziewczynki, oglądającej szybkie 
samochody rodzi się ciche pragnienie, by zostać pro-
fesjonalnym kierowcą wyścigowym lub podjąć inną 
pracę związaną z motoryzacją i motorsportem. Moim 
celem jest pokazać im na żywym, osobistym przykła-
dzie, że w tej kwestii niemożliwe nie istnieje” – podkre-
śla Małgorzata Rdest, startująca m.in. w wyścigowym 
pucharze Alpine Elf Europa Cup.
Fundacja Motoryzacja Dzieciom działa w Polsce od 
2010 roku, pierwotnie jako Stowarzyszenie Motocykli-
ści Dzieciom. Zebrani wokół niej pasjonaci skupiają się 
przede wszystkim na niesieniu radości tym dzieciom, 
które tego najbardziej potrzebują. Z tego powodu 
sztandarowymi działaniami Fundacji stały się even-
ty motoryzacyjne organizowane dla dzieci z domów 
dziecka, ciężko chorych – na przykład w placówkach 
onkologicznych – oraz niepełnosprawnych. Podczas 
wydarzeń maluchy mogą załapać pasję do motoryza-
cji, obejrzeć z bliska pojazdy, które przyjechały specjal-
nie dla nich, nierzadko także poznać specjalnego go-
ścia. Wśród tych ostatnich nie brakuje motocyklistów, 
ratowników medycznych, a także kierowców różno-
rodnych aut: zabytkowych, sportowych, terenowych 
i rajdowych, a także wyścigowych.

Informacja prasowa EMKA S.A.

Bardzo dobre wieści napłynęły z Krakowa 
z Półfinałowego Turnieju Mistrzostw Polski Ju-
niorek U17K. Od 1 do 3 kwietnia Juniorki UKS 
Trójka Żyrardów walczyły o awans do Finału 
MP U17K.
Przeciwnikiem naszej drużyny były Wisła CanPack 
Kraków, RMKS Rybnik, MPKK Sokołów Podlaski. Do 
finału awans uzyskiwały dwie najlepsze drużyny. 
Pierwszy mecz z Sokołowem Podlaskim wygraliśmy 
dość pewnie 55:47, a następnie po wyrównanym 
meczu pokonaliśmy gospodarza Wisłę Kraków 49:42. 
z RMKS Rybnik miał być formalnością, a okazał się 
jednak bardzo ciężką przeprawą.  
W pewnym momencie przewaga drużyny z Rybnika 
wynosiła aż 18 pkt. Zmieniło się wszystko w drugiej 

połowie meczu, gdzie sukcesywnie zaczęliśmy od-
rabiać straty. W końcówce meczu przewaga prze-
ciwnika wynosiła tylko 1 pkt. jednak nie udało się go 
dogonić i w sumie przegraliśmy 65:62. Ta minimalna 
porażka pozwoliła nam jednak na pierwsze miejsce 
w całym turnieju i awans do upragnionego Finału Mi-
strzostw Polski. - Już dawno tak nie przeżywałem me-
czu, który zdecydował o naszym awansie do Finałów. 
Istny horror, ale dziewczyny wytrzymały „ciśnienie” 
dogoniły przeciwnika i choć minimalnie przegrały, to 
jednak nie dały sobie wydrzeć awansu do Finałów 
MP. Należało im się to bo dla mnie zawsze będą naj-
lepsze. Teraz szykujemy się do Finałów MP, które od-
będą się w dniach 20-24 kwietnia - powiedział szczę-
śliwy Prezes UKS Trójka Robert Janiszewski.
Wyróżnienia dla naszych zawodniczek: 
najlepszy obrońca - Oliwia Sokołowska, 
ALL Stars - Jarkiewicz Milena, 
MVP turnieju - Karolina Ułan.
Skład UKS Trójka:
Oliwia Wojtasik, Wiktoria Wacławek, Karolina Ułan, 
Milena Jarkiewicz, Katarzyna Grzywna, Oliwia So-
kołowska, Oliwia Stawczyk, Anna Szpyt, Zofia Glizia, 
Weronika Wiśniewska, Weronika Owczarek, Lena Wi-
śniewska, Hanna Głowacka, trener Piotr Neyder, asy-
stent Dominika Sztąberska, fizjo - Jarosław Podgórski

Informacja prasowa UKS Trójka 

Małgorzata Rdest Ambasadorką Fundacji Motoryzacja Dzieciom

UKS Trójka ponownie w Finale Mistrzostw Polski!

Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie nóg  
z Tomkiem Srebrnikiem

4. Martwy ciąg na prostych nogach – ćwiczenie wykonuje-
my na końcu, gdy jesteśmy już dobrze rozgrzani. Ćwiczenie 
jest dość wymagające. Blokujemy lekko ugiętą nogę. Sam 
ruch odbywa się pochylając tułów do dołu. Pracujemy moc-
no biodrem do tyłu tak, żeby poczuć jak rozciąga nam się tył 
uda. W martwym ciągu pracuje tył uda, mięśnie pośladków 
oraz odcinek lędźwiowy w celu wzmocnienia i wiele dodat-
kowych mięśni. Wykonujemy ok. 20 – 30 powtórzeń. 

1. Przysiad klasyczny – rozstawiamy stopy na szerokość ob-
ręczy barkowej. Dbamy o wykonanie przysiadu biodrem do 
tyłu i przy wyprostowanej postawie. Staramy się trzymać 
ściągnięte łopatki i wypchniętą klatkę piersiową. Schodzimy 
do konta 90 st., następnie wykonujemy wyprost i kolejne 
powtórzenie. Ćwiczenie powtarzamy 20-30 razy. 

3. Ćwiczenie na tył uda i mięśnie pośladkowe – przyjmuje-
my stabilną pozycję. Noga, na której stoimy jest lekko ugię-
ta, żeby odciążyć stawy. Robimy daleki ruch nogi do góry po 
półkolu tak, żebyśmy poczuli w górnej fazie napięcie mię-
śnia pośladkowego. Powtarzamy ok. 30 – 40 razy. 

2. Ćwiczenie na przywodziciele (wewnętrzne mięśnie nóg) 
– szeroki rozstaw stóp, hantle lub butelki będziemy przeno-
sić na jedną i drugą stronę nogi. Tak, żebyśmy poczuli, jak 
pracuje wewnętrzna część uda. Należy zwrócić uwagę, by 
nasza postawa była wyprostowana, czyli ściągamy łopatki 
i wypychamy mocno klatkę piersiową. Wykonujemy ok. 30-
40 powtórzeń.


