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Nowy pojazd dla OSP Wiskitki
To była duża uroczystość, na którą stawili się przedstawiciele Urzędu Miasta 
i Gminy Wiskitki, Rady Gminy. 
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Dzień Ziemi
W akcję ekologiczną włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Rdzanowsiego w Radziejowicach. 
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Jeder gegen Jeden
22 kwietnia 2022 w Szkołe Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrar-
dowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego.
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Współpraca na lokalnym gruncie
27 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie podpisano umowę partnerską 
z firmą Polmos Żyrardów Spółką z o.o.
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      112 SOŁECKICH PROJEKTÓW  

Z SUBREGIONU ŻYRARDOWSKIEGO  
ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU  

WOJEWÓDZTWA
Modernizacja zbiornika na wodę 
we wsi Oleśnik, modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Tułowicach 
czy remont sali w budynku OSP 
w Chynowie to przykłady inwe-
stycji, jakie zostaną zrealizowa-
ne w  ramach tegorocznej edycji 
programu „Mazowsze dla sołectw 
2022”. Wsparcie z budżetu Mazow-
sza otrzyma 112 projektów z 18 
gmin subregionu żyrardowskiego 
na kwotę ponad 1,1 mln zł. 
„Mazowsze dla sołectw 2022” to au-
torski program wsparcia samorządu 
województwa mazowieckiego, który 
od samego początku cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem mazowieckich 
gmin. Jak podkreśla marszałek Adam 
Struzik w tym roku wsparcie trafi do 
237 gmin na realizację 1172 projektów 
w  sołectwach na całym Mazowszu. – 
Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest 
fakt, że inwestycje, które mają powstać 
są typowane przez mieszkańców danych 
miejscowości. W ten sposób mamy pew-
ność, że są naprawdę potrzebne. To rów-
nież świetny przykład dobrej współpracy 
samorządów i mieszkańców. 
Podobnie jak w ubiegłych latach, rów-
nież w  tym roku w ramach „Mazow-
sza dla sołectw 2022” gminy mogły 
się ubiegać o  wsparcie do 10  tys.  zł 
na inwestycje realizowane w poszcze-
gólnych sołectwach, m.in. rewitalizację 
skwerów, instalację paneli fotowolta-

icznych, remont obiektów sportowych, 
rekreacyjnych i  turystycznych, zakup 
wyposażenia do świetlic wiejskich i bi-
bliotek, rozwój twórczości folklorystycz-
nej czy rękodzieła ludowego. W rezul-
tacie wsparcie o łącznej wartości blisko 
11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. 
Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, 
zwraca uwagę, że jest to już piąta edy-
cja programu, który jest odpowiedzią 
na potrzeby lokalnych samorządów. – 
Dofinansowujemy małe lokalne projekty, 
które są zgłaszane przez mieszkańców 
danego sołectwa. W tym roku w subre-
gionie żyrardowskim dofinansujemy 
112 zadań. Wiele z nich dotyczy budowy 
oświetlenia ulicznego, ale znalazły się tak-
że budowy placów zabaw, remonty bu-
dynków OSP czy świetlic wiejskich. 
Liczba wspartych projektów zależała 
od wielkości gminy. W przypadku gmin, 
w których jest mniej niż 25  sołectw – 
samorządy mogły złożyć maksymalnie 
5 wniosków, natomiast tam, gdzie so-
łectw jest więcej niż 53 – gminy mogły 
złożyć nawet 20 wniosków. W ramach 
tegorocznej edycji programu „Mazow-
sze dla sołectw 2022” wpłynęły w sumie 
1202 wnioski, z których 1172 otrzyma 
wsparcie. W subregionie żyrardowskim 
dofinansowanych zostanie 112 projek-
tów.

Informacja prasowa: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego

Gmina Nazwa projektu Sołectwo

Wysokość wniosko-
wanej pomocy ze 

środków własnych 
budżetu Województwa 

Mazowieckiego

Mszczonów
Wysokość wnioskowanej po-
mocy ze środków własnych 

budżetu Województwa Mazo-
wieckiego

Osuchów 10 000 zł

Mszczonów Poprawa bezpieczeństwa 
w sołectwie Nosy Poniatki Nowe Poniatki 10 000 zł

Mszczonów
Poprawa bezpieczeństwa 

w sołectwie Olszówka - Nowy 
Dworek

Olszówka – 
Nowy Dworek 10 000 zł

Mszczonów Poprawa bezpieczeństwa 
w sołectwie Bronisławka Bronisławka 10 000 zł

Mszczonów
Doposażenie budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zbiroży

Zbiroża 10 000 zł

Puszcza 
Mariańska

Wymiana istniejących ze-
wnętrznych opraw oświetle-

niowych na energooszczędne 
LED na terenie sołectwa 

Nowa Huta, Gmina Puszcza 
Mariańska

Nowa Huta 10 000 zł

Puszcza 
Mariańska

Wymiana istniejących ze-
wnętrznych opraw oświetle-

niowych na energooszczędne 
LED na terenie sołectwa 

Długokąty, Gmina Puszcza 
Mariańska

Długokąty 10 000 zł

Puszcza 
Mariańska

Wymiana istniejących ze-
wnętrznych opraw oświetle-

niowych na energooszczędne 
LED na terenie sołectwa 

Długokąty, Gmina Puszcza 
Mariańska

Studzieniec 10 000 zł

Radziejo-
wice

Urządzenie placu sołeckiego 
w miejscowości Adamów Wieś 
poprzez budowę wiaty rekre-

acyjnej
Adamów Wieś 10 000 zł

Radziejo-
wice

Montaż oświetlenia ulicznego 
w postaci lamp solarnych 

w miejscowości Krzyżówka
Krzyżówka 10 000 zł

Radziejo-
wice

Montaż oświetlenia ulicznego 
w postaci lamp solarnych 

w miejscowości Nowe Budy
Nowe Budy 10 000 zł

Wiskitki
Montaż oświetlenia ulicznego 

w postaci lamp solarnych 
w miejscowości Nowe Budy

Antoniew 10 000 zł

Wiskitki
Zakup urządzeń siłowni ple-

nerowej w m. Czerwona Niwa 
na działce użyczonej gminie

Czerwona Niwa 10 000 zł

Wiskitki
Zakup i montaż przystanku 

autobusowego wraz z utwar-
dzeniem terenu w miejscowo-

ści Duninopol
Duninopol 10 000 zł

Wiskitki Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Fe-
liksów

Feliksów 10 000 zł

Wiskitki Wykonanie zagospodarowa-
nia terenu przy budynku OSP 
Nowy Drzewicz

Nowy Drzewicz 10 000 zł

Wiskitki Utwardzenie terenu przed bu-
dynkiem OSP Nowy Oryszew

Nowy Oryszew 10 000 zł

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Powierzchnia 32 m2

Atrakcyjna lokalizacja w centrum 
miasta PDT - pot. “PEDECIAK”

Usytuowane na parterze

Świeżo po remoncie 

Lokal do wynajęcia!

     TELEFON:662 103 505

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A
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SAMORZĄD MAZOWSZA DOFINANSUJE 12 
RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH  

W SUBREGIONIE ŻYRARDOWSKIM

Renomowana firma świadcząca usługi autokarowe 
w kraju oraz za granicą szuka kierowców autokaru 
turystycznego z Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego 
i Warszawy.

Kontakt telefoniczny: 662 260 065

          Wymagania:

• Prawo jazdy kat. D
• Doświadczenie w prowadzeniu autokarów
• Orzeczenie lekarskie i psychologiczne
• Ukończony kurs do przewozu osób
• Karta kierowcy

          Oferujemy:

• Umowę o pracę 
• Pracę w znanej i stabilnej firmie
• Praca z grupami krajowymi i zagranicznymi
• Przewozy pracownicze

Więcej informacji: www.emkatrans.com.pl/praca

 Radni województwa mazowieckiego zdecy-
dowali – w tym roku 101 rodzinnych ogrodów 
działkowych otrzyma wsparcie z budżetu 
Mazowsza, w tym 12 z subregionu żyrardow-
skiego. Modernizacja ogrodzenia, wykona-
nie systemu monitoringu i utwardzenie ale-
jek to zadania, które zostaną zrealizowane 
dzięki programowi „Mazowsze dla działkow-
ców 2022”.

„Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z pro-
gramów wsparcia samorządu województwa ma-
zowieckiego. Głównym celem projektu jest wspar-
cie, jakie działkowcy mogą otrzymać na budowę 
i modernizację infrastruktury ogrodowej. – Ogród-

ki działkowe to tereny rekreacji, a ten program ma 
zachęcić rodziny z  dziećmi, ale także seniorów do 
aktywnego stylu życia i spędzania czasu na świeżym 
powietrzu w jeszcze bardziej komfortowych warun-
kach – zaznacza marszałek Adam Struzik.

W ramach programu dofinansowanych zostało 
101 rodzinnych ogrodów działkowych z czego 
12  w  subregionie żyrardowskim. Maksymalna 
kwota wsparcia dla jednego projektu to 20 tys. 
zł. Łącznie na realizację wszystkich zadań sejmik 
województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 
1,5 mln zł i 161 tys. zł w regionie żyrardowskim. 
Dzięki tym środkom działkowcy będą mogli m.in. 
remontować ogrodzenia, montować oświetlenie 

i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa 
mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, ogródki 
działkowe szczególnie w mieście dają wytchnienie 
i chwilę spokoju. – Właśnie takich miejsc coraz czę-
ściej szukamy, a nasze 1,5 mln zł z budżetu Mazow-
sza pomoże w ich remontach i unowocześnieniu.

Ponadto program ma zachęcać do ochrony przy-
rody, ale także efektywnego wykorzystywania i za-
gospodarowania terenów zielonych. Wnioski do 
programu mogły składać jednostki samorządu 
terytorialnego z województwa mazowieckiego, 
maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD.

Lista projektów z dofinansowaniem od samorządu województwa 
mazowieckiego w subregionie żyrardowskim :

L.p. RODZINNY OGRÓD 
DZIAŁKOWY NAZWA ZADANIA KWOTA POMOCY FI-

NANSOWEJ

1. ŻSUOD „WITAMINA” Ekologiczne utwardzenie alejek 
działkowych ŻSUOD Witamina 12 800,00

2. ROD „LEN” Wykonanie systemu monitorin-
gu CCTV na terenie ROD Len 20 000,00

3. ROD „RELAKS”

Zakup kontenera do przecho-
wywania sprzetów ogrodniczych 

potrzebnych do utrzymania 
porządku na terenie ROD, zakup 
rębaka do rozdrabniania gałęzi 
z żywopłotów, krzew i drzew, 
zakup pojemnika na odpady

9 200,00

4. ROD „KROKUS”

Adaptacja pomieszczenia na 
toaletę do wspólmego używania 

przez osoby korzystające 
z działek oraz zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania 
ROD Krokus

10 000,00

5. ROD „OAZA” Modernizacja dróg na terenie 
ROD Oaza 19 200,00

       

      161 011,00

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

O G Ł O S Z E N I E
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KOLEJNE ZŁOTE JUBILEUSZE W RESURSIE

KOLEJNYCH 700 OSÓB SKORZYSTA Z BEZPŁATNEJ FIZJOTERAPII POCOVIDOWEJ 

Samorząd województwa mazowieckiego pod-
jął decyzję o przedłużeniu do końca 2023 r. 
programu bezpłatnej fizjoterapii pocovidowej 
dla mieszkańców Mazowsza. Do tej pory udział 
w nim wzięło ponad 750 osób. Teraz z bezpłat-
nych badań skorzystają kolejni pacjenci, którzy 
przeszli covid i borykają się z różnego rodzaju 
dolegliwościami. Na realizację programu sa-
morząd województwa przeznaczy w sumie po-
nad 2,4 mln zł.
Program w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powi-
kłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 
realizowany jest na Mazowszu od ubiegłego roku. 
W 2021 r. skorzystało z niego aż 756 osób. Na reali-
zację programu władze regionu przeznaczyły pier-
wotnie 2 mln zł. Pula ta została właśnie zwiększona 
o kolejnych 400 tys. zł. 
Zaburzenia w oddychaniu, duszności, osłabienie or-
ganizmu, poczucie zmęczenia, problemy z koncen-
tracją to tylko niektóre efekty przebytej infekcji wy-
wołanej wirusem SARS-CoV-2. Niestety, jak zauważa 
marszałek Adam Struzik wiele osób, by móc wrócić 
do pełnej formy potrzebuje profesjonalnej pomocy, 
w tym również długotrwałej rehabilitacji. – Mimo że 
administracja rządowa zdjęła większość obostrzeń, licz-
ba zachorowań na covid-19 wciąć niepokoi. Do naszych 
placówek medycznych bardzo często zgłaszają się także 
pacjenci z różnego rodzaju powikłaniami po przebytej 
infekcji. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy pro-

gram bezpłatnej fizjoterapii, który realizuje 19 placówek 
na Mazowszu. Z uwagi na duże zainteresowanie tego 
typu świadczeniami podjęliśmy decyzję o jego przedłuże-
niu do końca 2023 r. tak, aby jak najwięcej osób mogło 
z niego skorzystać. 

Kto może uczestniczyć w programie?
Do programu mogą być zakwalifikowane osoby do-
rosłe, mieszkające na terenie województwa mazo-
wieckiego, które nie korzystają z innych programów 
o podobnym charakterze finansowanych ze środ-
ków publicznych oraz nie korzystają ze świadczeń 
finansowanych ze środków NFZ.
– Pacjenci po przejściu Covid-19 borykają się z różnymi 
dolegliwościami. Niektóre z nich zwłaszcza te dotyczące 
problemów z oddychaniem czy osłabieniem organizmu 
pojawiają się po jakimś czasie. Dzięki temu programowi 
chcemy pomóc mieszkańcom Mazowsza w powrocie do 
pełni zdrowia po przebytej infekcji. Zachęcamy wszyst-
kich, którzy potrzebują do skorzystania z bezpłatnych 
porad – podkreśla członkini zarządu województwa 
mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Warunkiem uczestnictwa jest przebycie COVID-19 
(potwierdzone testem genetycznym lub zaświadcze-
niem od lekarza) i przedłużające się dolegliwości po-
covidowe. Decyzję o zakwalifikowaniu do programu 
podejmie fizjoterapeuta. 
Cel programu?

Celem projektu jest pomoc pacjentom w zmniej-
szeniu objawów pocovidowych. W ramach oceny 
uwzględniane są tolerancja wysiłku fizycznego, natę-
żenie występowania duszności, przewlekłego zmę-
czenia, lęku lub zaburzeń nastroju, sprawność fizycz-
na oraz wiedza w zakresie samodzielnego radzenia 
sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z prze-
byciem COVID-19.

W 2021 r. do programu zakwalifikowano 756 osób.

Gdzie szukać pomocy?
W programie uczestniczy 19 placówek medycznych 
z terenu całego Mazowsza. Są to:

•	 Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy

	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy w Płocku,
	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny 

Pracy O/Radom.
•	 Rehabilitacja + Monika Matlakiewicz, Przysu-

cha
•	 Przychodnia Lekarza Rodzinnego Artur Płó-

ciennik, Czerwin
•	 NZOZ Rehmedicon Dominika Podgórzak, 

Warszawa
•	 Sawimed Sp. z o.o., Warszawa
•	 Medcare Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki
•	 Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
•	 Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. 

z o.o., Warszawa
•	 Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z  o.o., 

Warszawa
•	 DOM-MED Dominika Sutnik, Ostrołęka
•	 NZOZ FIZJOMED Malczewska-Grzelka Małgo-

rzata, Płock
•	 Katarzyna Chruściel Centrum Rehabilitacji 

Rodzinnej, Pilawa
•	 Madamed spółka cywilna Magdalena Danis 

Barbara Łukasiewicz, Piaseczno
•	 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 

Radom
•	 Centrum Rehabilitacji i  Turystyki Ortocare 

Marcin Balcerek, Góra Kalwaria
•	 Centrum Medyczne Białołęka, Warszawa
•	 Arnica Adam Olszewski i  wspólnik Spółka 

Jawna, Ciechanów
•	 Rehabilitacja i Ortopedia, Warszawa
	Zdrofit Bemowo, ul. Dywizjonu 303 129B,
	Zdrofit Młociny, ul. Zgrupowania AK «Kampi-

nos» 15,
	Zdrofit Warsaw Spire, Plac Europejski 1,
	Zdrofit Koneser, Plac Konesera 5,
	Zdrofit Marynarska, ul. Marynarska 15.
•	 Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycz-

nego sp. akcyjna
Więcej informacji na www.zdrowemazowsze.pl

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego 

W sobotę 23 kwietnia kolejne 
pary świętowały jubileusz 50-lecia 
małżeństwa. Z tej okazji spotkali 
się w Resursie w gronie najbliż-
szych na zaproszenie prezydenta 
Lucjana Krzysztofa Chrzanow-

skiego i Krystyny Kobylki, Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego. Była 
to okazja do złożenia życzeń, ale 
przede wszystkim do przekazania 
okolicznościowego medal przy-
znanego przez Prezydenta RP. 

Teresa i Zbigniew Koczewscy to para, 
która swoją miłość uzupełniała inten-
sywną pracą zawodową. Pani Teresa 
przez całe życie zawodowe związana 
była z medycyną i ochroną zdrowia. 
Pan Zbigniew jest zasłużonym pra-
cownikiem Zakładów Lniarskich. Mają 
dwoje dzieci – córkę Anię i syna Piotra 
oraz dwoje wnucząt.

Alicja i Adam Szczechowiczowie to 
para, która miłością zapałała do siebie 
już w wieku nastoletnim i tak pozosta-
ło im do dziś. Mają córkę Dorotę i syna 
Mariusza, troje wnucząt i pierwszego 
prawnuka Ignasia. 

Foto: UM w Żyrardowie
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NOWE USŁUGI CUS
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie 
uruchomiło kolejny pakiet usług społecz-
nych dla mieszkańców Żyrardowa. To praw-
dziwa rewolucja społeczna, która stała się 
jednym z priorytetów prezydenta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego. Teraz przyszedł 
czas na kolejne działania w ramach pomocy 
społecznej dla mieszkańców Żyrardowa. 

W  ramach drugiego pakietu bezpłatnych usług 
dla mieszkańców uruchomione zostają następu-
jące działania:

• poszerzony zostaje pakiet usług dla rodzin 
i wszystkich mieszkańców o poradnictwo diete-
tyczne – tak potrzebne w dzisiejszych czasach 
szczególnie dzieciom i  młodzieży, ale  też oso-
bom dorosłym oraz  Żyrardowskie Biuro Inter-
wencyjne – biuro poradnictwa dla osób, które 
znajdą się w  trudnej sytuacji i będą potrzebo-
wać wsparcia psychologa, prawnika, pedagoga; 
trzecia usługa w  tym pakiecie to  poradnictwo 
psychologiczne – regularne spotkania z psycho-
logiem wspomagające mieszkańców w trudno-
ściach życia;

• uruchamiane zostają kolejne usługi dla osób 
starszych i  niesamodzielnych – usługa złotej 
rączki dla seniora – to wykonywanie drobnych 
napraw takich, jak wymiana kranu, żarówki, 
czy  montaż gniazdka lub podłączenie sprzętu 
elektronicznego; usługa asystenta osoby star-
szej lub niesamodzielnej – będzie wsparciem 
w  sprawach codziennych, jak zrobienie zaku-
pów, wizyta u lekarza czy w urzędzie;

• rozpoczną działanie Kluby Aktywizacji Zawodo-
wej – będą to miejsca wspierające osoby, które 
poszukują pracy, a nie mogą jej z różnych powo-
dów znaleźć. W Żyrardowie powstaną trzy klu-
by: jeden dedykowany młodym mamom, które 
chcą wrócić do pracy; drugi młodzieży – będzie 
to klub o profilu stolarskim; trzeci dedykowany 
osobom bezrobotnym. Kluby Aktywizacji Zawo-
dowej to kolejne innowacyjne przedsięwzięcie, 
które odpowiada na ważny problem społeczny, 
związany ze znalezieniem dla siebie właściwego 
miejsca na rynku pracy.

Jak podkreśliła Dyrektor Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie, Agnieszka Stępska, niezwykle 
cenna w realizacji nowych działań jest współpra-
ca z  lokalnymi przedsiębiorcami i  organizacjami 
pozarządowymi, którym zleca się realizację usług 
społecznych.

Na konferencji poznaliśmy wykonawców nowych 

usług, wybranych w  wyniku przetargów i  otwar-
tych konkursów:

• Poradnictwo dietetyczne – Stowarzyszenie Lo-
kalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL 
Salos”;

• Żyrardowskie Biuro Interwencyjne – Stowarzy-
szenie „Świetlik” w Żyrardowie;

• Mobilne usługi wspierające i doradcze dla osób 
starszych – Fundacja „IDYLLA”;

• Socjoterapia dzieci i młodzieży – Stowarzyszenie 
„Świetlik” w Żyrardowie;

• Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – Sto-
warzyszenie „Żyrardów Nosi”, Oratorium 
św. Jana Bosko, Fundacja Stałego Rozwoju;

• Poradnictwo psychologiczne – Mirosława Sta-
szewska;

• Złota rączka dla seniora – Przemysław Łukasik.

–  Kolejne nowe usługi społeczne dla mieszkańców 
Żyrardowa stają się faktem  – powiedział podczas 
konferencji prasowej prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. –  Zainicjowana przeze mnie swego 
rodzaju „rewolucja” w  polityce społecznej miasta 
trwa, a  lepiej powiedzieć – rozwija się.  Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardowie, które powołaliśmy 
do życia otwiera nowe szanse i nowe możliwości dla 
mieszkańców Żyrardowa. Usługi społeczne, które 
wchodzą w życie mają rozwiązywać trudności dnia 

codziennego, wspierać i  podnosić jakość życia ży-
rardowian. Taka była moja intencja i cel. Z radością 
i  satysfakcją przekazuję więc  Państwu informacje 
o podejmowanych działaniach, jednocześnie dzięku-
jąc mojemu zespołowi za wykonaną pracę.

W ramach współpracy z Centrum Usług Spo-
łecznych do lokalnych przedsiębiorstw trafiło już 
215  000 zł. NGOsy zyskały 868  000 zł, co daje 
łączną kwotę 1 083 000 zł. Tylko do końca mar-
ca zrealizowano 890 usług dla 240 mieszkańców. 
Z porad logopedy skorzystały już 24 osoby pod-
czas 96 spotkań. Zainteresowaniem cieszy się 
również poradnictwo psychologiczne. Ogromną 
popularnością cieszy się taksówka dla seniora, 
która pomogła już 146 seniorom podczas 310 
kursów. 387 zabiegów rehabilitacyjnych odbyły 
dzieci z niepełnosprawnościami. 

To ogromna pomoc, która jeszcze do niedawna 
nie była możliwa. 

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardo-
wie” współfinansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz  ze  środków 
budżetu państwa w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Dzia-
łanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym.

R E K L A M A
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Współpraca na  

lokalnym gruncie

 Mistrzowie swojego portfela – Bankowość w „Czwórce”

27 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardo-
wie podpisano umowę partnerską z firmą 
Polmos Żyrardów Spółką z o.o. I choć współ-
praca od 3 lat układa się pomyślnie mię-
dzy przedsiębiorstwem i ‘Elektrykiem”, 
pandemia pokrzyżowała plany związane 
z oficjalnym celebrowaniem owocnego po-
rozumienia. To właśnie dzięki tej kolabora-
cji uczniowie szkoły mogą poszerzać swoją 
wiedzę, nie tylko podczas spotkań z pracow-
nikami Polmosu, ale przede wszystkim zdo-
bywając doświadczenie podczas praktyk za-
wodowych. 

Porozumienie, które oficjalnie zostało umocowa-
ne podpisaniem umowy o współpracy 27 kwietnia 
obowiązuje od października 2019 roku. Niestety 
w związku z pandemią wcześniejsze spotkanie 
przedstawicieli Polmos Żyrardów i Zespołu Szkół 
nr 1 w Żyrardowie nie było możliwe. – Nasza 
współpraca została już omówiona i zostały usta-
lone jej ramy. Zgodnie z nimi nasi uczniowie od-
bywają wycieczki poznawcze do firmy, zapoznają 
się ze strukturą firmy. Również pracownicy firmy 
przybywają do naszej szkoły, prowadząc wykłady 
i prelekcje na temat funkcjonowania zakładu – 

mówi Marzena Szustakowska, zastępca Dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie.

Dyrektor „Elektryka” nie kryła swojej dumy i ra-
dości z rozwoju placówki. – My jako szkoła mamy 
przygotować takiego pracownika, który powinien 
umożliwić pracodawcy wysoką ocenę. Dlatego też 
dzisiaj mamy uroczystość, a nawet powiedziała-
bym nasze szkolne święto, że firma Polmos Żyrar-
dów, rozpoznawalna na rynkach polskich, a nawet 
powiedziałabym światowych, zechciała podjąć 
z nami współpracę – mówiła Barbara Gruchal, Dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie. 

Ta współpraca będzie obejmować uczniów klas 
o profilach: informatycznym, logistycznym, ener-
getycznym, elektrycznym i mechanicznym. – To 
ważna inicjatywa i część realizowania naszej stra-
tegii zrównoważonego rozwoju, czyli dbania o roz-
wój firmy, ale też lokalnej społeczności – tłumaczył 
Jan Filocha, Dyrektor Generalny Polmos Żyrardów 
Sp. Z.o.o. – Od 2015 roku współpracujemy z Po-
litechniką Łódzką. Zawsze chcieliśmy rozwnąć też 
współpracę, która dawałaby szansę na rozwój 
uczniom z terenu Żyrardowa i okolic. To program 
z korzyścią dla obu stron. Absolwenci sa dla nas 
potencjalnymi pracownikami, którzy moga wzbo-

gacić kadrę firmy. To też jest dla dodatkowy walor, 
ponieważ zatrudniamy lokalnie, a przy okazji po-
przez praktyki możemy przygotować uczniów do 
podjęcia pracy w naszym zakładzie, dzięki czemu 
zyskujemy doświadczonego i wykwalifikowanego 
pracownika – dodaje dyrektor. 

W spotkaniu uczestniczyły również Dyrektor HR, 
Małgorzata Gwiazda-Lowry i HR Business Part-
ner, Marta Winniczuk. Na uroczystości nie mo-
gło zabraknąć starosty powiatu żyrardowskiego 
i przedstawiciela zarządu powiatu żyrardowskie-
go i przedsiębiorcy, Krzysztofa Rdesta. – Za chwilę 
rozpoczniecie poznawanie świata, będziecie od-
wiedzać lotniska i różne inne miejsca w najdal-
szych zakątkach świata. Wszędzie tam znajdziecie 
markę Belvedere, która będzie Wam przypomi-
nać o tym dzisiejszym wydarzeniu i napawać Was 
dumą, że to marka z Waszego rodzinnego mia-
sta, z którą stawialiście swoje pierwsze zawodowe 
kroki – mówił prezes firmy EMKA S.A.

Uczniowie podziękowali za możliwość, jaką daje 
współpraca z firmą Polmos Żyrardów. Najlepsi 
uczniowie zostaną objęci specjalnym programem 
stażowym, który umożliwi im rozwój kariery już na 
starcie. 

To już druga edycja projektu edukacyjnego 
„Uczelnie Szkołom o finansach z NBP. Naucz 
się z nami jak zostać Mistrzem swojego port-
fela.”, w który włączyła się Szkoła Podsta-
wowa nr 4 w Żyrardowie. Uczniowie 8 klas 
uczą się podstaw ekonomii na podstawie 
budowania własnego kapitału (oszczędno-
ści), inwestycji i o bezpieczeństwie w świecie 
finansów. 

Projekt jest realizowany z Narodowym Ban-
kiem Polskim w celu zwiększenia świadomości 
ekonomicznej i wiedzy finansowej w zakresie 
bezpiecznego inwestowania oraz oszczędza-
nia wśród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawo-
wych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 

uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu uczniowie „Czwórki” spotkali 
się z wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskie-
go, Marta Postuła – kierownik Katedry Finansów 
Wydziału Zarządzania i Rafał Cieślik – kierownik 
Projektu. którzy szkołę odwiedzili w marcu. Koor-
dynatorem projektu bankowego z ramienia szko-
ły jest Małgorzata Frejlichowska, nauczycielka ma-
tematyki.

Na zakończenia II edycji projektu uczniowie za-
grali w internetową grę edukacyjną, W grze moż-
na było zdobyć 270 punktów. Najlepszą w Szkole 
Podstawowej nr 4 okazała się Maja Loppe, zdoby-
wając 230 pkt. Nagrodą w konkursie był laptop.



7ŻPŻ • CZWARTEK • 28 KWIETNIA 2022 WAŻNE
 O tej zbrodni nie 
da się zapomnieć

13 kwietnia uczczono 82. rocznicę Zbrodni Ka-
tyńskiej. Uroczyste obchody miały na celu upa-
miętnienie zbrodnię na ponad 10 tys. oficerów 
Wojska Polskiego i Policji Państwowej, którzy 
zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD. 

To właśnie w Katyniu spoczywa 4421 oficerów Woj-
ska Polskiego, przywiezionych z obozu w Kozielsku. 
Katyń to symbol sowieckich zbrodni dokonanych na 
Polakach wczesną wiosną 1940 roku. Wydarzenia 
te często porównywane są z bestialstwem nazistów 
w Auschwitz. I choć od tych tragicznych wydarzeń mi-
nęły już 82 lata, zbrodnia ciągle wzbudza w nas strach, 
przerażenie i odrazę, tym bardziej w kontekście wy-
darzeń z ostatnich 2 miesięcy na Ukrainie. To lekcja 
historii, która wciąż pozostaje żywa. 

Żyrardowskie obchody rozpoczęły się od spotkania 
autorskiego z Januszem Matusiakiem i Mariuszem 
Skrońskim, autorami książki ,,Żyrardowska lista katyń-
ska”, w którym uczestniczyli uczniowie „Czerwoniaka”.  
Podczas spotkania poruszono kwestię żyrardowskiej 
listy ofiar katyńskich, która nigdy nie zostanie za-
mknięta. Tylko w ostatnim czasie potwierdzono kolej-
ne 3 nazwiska. 

Również 13 kwietnia odbył się uroczysty apel przy Gła-
zie Katyńskim na żyrardowskim cmentarzu. – Byłem 
w lesie katyńskim i wiem jak porażająco brzmi tam cisza 
– wrażenie niesamowite i dlatego te uroczystości, które 
organizujemy co roku przy żyrardowskim kamieniu ka-
tyńskim, mają przypominać naszej społeczności o tym co 
się wydarzyło 82. lata temu – mówił Prezydent Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, który podkreślił, że 
wydarzeniu z 1940 roku są dziś szczególnie jaskrawe, 
patrząc na sytuację na naszej wschodniej granicy. 

Po przemówieniu prezydenta zebrane delegacje zło-
żyły symboliczne kwiaty pod Głazem Katyńskim. 

O G Ł O S Z E N I E
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UWAGA! PERGOLE ŚMIETNIKOWE 

SĄ MONITOROWANE!

Koniec z bezkarnym podrzuca-
niem śmieci!
Coraz więcej miejsc gromadzenia 
odpadów na terenie miasta moni-
torowanych jest za pomocą mobil-
nych kamer, montowanych w róż-
nych rejonach miasta. Okazuje 
się, że spełniają one swoje funk-
cje, skutecznie odstraszając przed 
podrzucaniem śmieci pod pergole. 
Miejska spółka PGM planuje suk-
cesywnie instalować kolejne foto-
pułapki na terenach administro-
wanych nieruchomości. 
Odczytem monitoringu zajmują się 
pracownicy Spółki w chwili pojawienia 
się nieprawidłowości. Kamery działają 
również w podczerwieni, co pozwala 
na nagrywanie materiału w nocy. 
W monitorowanych miejscach groma-
dzenia odpadów zmniejsza się ilość 
podrzucanych gabarytów, materiałów 

budowlanych oraz części samochodo-
wych. Jednocześnie oko kamery moty-
wuje mieszkańców do utrzymywania 
czystości wokół pojemników i właści-
wej segregacji odpadów. 
Fotopułapka nie tylko skutecznie od-
strasza przed podrzucaniem śmieci 
pod pergole, ale również pozwala na 
wykrycie sprawców i pociągnięcie ich 
do odpowiedzialności. W ostatnim 
czasie udało się np. zidentyfikować 
osoby podrzucające pod pergole nie-
sprawne lodówki i nakłonić do odda-
nia w miejsce do tego przeznaczone. 
W przeciwnym razie sprawa zakoń-
czyłaby się mandatem albo skierowa-
niem do sądu. Za zaśmiecanie miejsc 
publicznych grozi mandat w wysokości 
do 500 zł, a w przypadku skierowania 
sprawy na drogę sądową, kara może 
być znacznie wyższa.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

NABÓR WNIOSKÓWNABÓR WNIOSKÓW
W LGD "KRAINA RAWKI"W LGD "KRAINA RAWKI"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów
ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Rozwój miejsc rekreacji 
dla dzieci i dorosłych

Dostępne środki:  149 992,17 €
Dofinansowanie do: 120.000 zł

Renowacja 
i promocja zabytków

21 kwietnia - 12 maja 2022 

KONSULTACJE 
Tel. 46 814 50 18, 695 700 565, e-mail: biuro@krainarawki.eu 

Biuro LGD „Kraina Rawki”:  Stara Rossocha 1 ,  96-200 Rawa Mazowiecka 

Dostępne środki:  120 823,29 €
Dofinansowanie do: 120.000 zł

NABORY WNIOSKÓW 

W LGD "KRAINA RAWKI"

PREMIE NA PODJĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie

projektów ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Podejmowanie działalności

gospodarczej

Dostępne środki: 150 477,46 €

Wartość premii: 100.000 zł

Dofinansowanie 100%

Liczba operacji: 6

Podejmowanie działalności

gospodarczej - usługi noclegowe

Dostępne środki: 25 250,00 €

Wartość premii: 100.000 zł.

Dofinansowanie 100%

Liczba operacji: 1

21 kwietnia - 12 maja 2022 

KONSULTACJE
Tel. 46 814 50 18, 695 700 565, e-mail: biuro@krainarawki.eu 

Biuro LGD „Kraina Rawki”:  Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

ZAKAZ WYRZUCANIA OPON 
POD PERGOLE ŚMIETNIKOWE!

Drodzy Mieszkańcy! Przypomina-
my, że nie wszystkie odpady może-
my wyrzucać do pojemników czy 
wystawiać do śmietnikowych per-
goli. Opony są tzw. odpadem pro-
blemowym. Niedopuszczalne jest 
wystawianie tego rodzaju odpadów 
pod pergole śmietnikowe, co nie-
stety jest dosyć powszechną prak-
tyką na terenie naszego miasta.

Opony należy dostarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych przy ul. Czystej 5 w Żyrardowie.  
W ciągu roku do PSZOK możemy oddać 

5  sztuk opon, w ramach opłaty za go-
spodarowanie odpadami. 

Pamiętajmy, że PGK Żyrardów świadczy 
usługi transportu odpadów do PSZOK. 
Cennik usług wraz z formularzem zle-
cenia zamieszczony jest w na stronie 
Spółki, w zakładce Strefa Klienta/PSZOK/
Zarządzenia. 

Dbajmy o czystość nie tylko w swoich do-
mach i mieszkaniach, ale również środo-
wiska, w którym żyjemy.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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UWAGA! ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 

DOM PEŁEN HISTORII ODDANY DO UŻYTKU PO REMONCIE 

W związku z rozpoczynającą się prze-
budową ul. Chłodnej na odcinku od ul. 
Pileckiego do ul. Witosa, od wtorku, 26 
kwietnia, obowiązywać będzie tymcza-
sowa zmiana organizacji ruchu. 
Roboty związane z przebudową ul. 
Chłodnej będą prowadzone w dwóch 
etapach. 
Na czas prowadzenia robót w ramach 
pierwszego etapu przewiduje się cał-
kowite zajęcie pasa drogowego ul. 
Chłodnej oraz wyznaczenie objazdu 
ulicami: Pileckiego, Ciepłą i Witosa. 
W drugim etapie będą prowadzone 
prace związane z przebudową wlotu 
ul. Chłodnej w ul. Pileckiego. Zostanie 
utrzymany objazd ulicami: Pileckiego, 
Ciepłą i Witosa, natomiast ruch pieszy 
zostanie skierowany na przejście dla 
pieszych zlokalizowane na odcinku ul. 
Chłodnej przebudowanym w etapie 
pierwszym. 
Wprowadzone zmiany w organizacji 

ruchu nie dotyczą pojazdów budo-
wy i dojazdu do posesji. Wykonawca 
zapewnić ma bezpieczny dojazd do 
posesji mieszkańcom i służbom ra-
towniczym oraz możliwość dojścia do 
posesji dla pieszych. Roboty będą pro-
wadzone w porze dziennej.
Przywrócenie stałej organizacji ruchu 
przewiduje sie w czerwcu br.
Przypomnijmy, że projekt przebudowy 
odcinka drogi o długości 400 m prze-
widuje wykonanie nawierzchni jezdni 
z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 
m z obustronnymi poboczami z kruszy-
wa. Z uwagi na prostoliniowy przebieg 
drogi, dla zachowania bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zaprojektowano 
dwa progi zwalniające o nawierzchni 
z kostki betonowej. 
Wykonawcą robót jest firma ROBO-
KOP z Milanówka. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Zakończył się kapitalny re-
mont zabytkowego budynku 
komunalnego przy ul. Lima-
nowskiego 25. To kolejny bu-
dynek, wyremontowany przez 
Miasto w ramach projektu 
,,Domy pełne historii”.  
Dawny budynek robotniczy z koń-
ca II połowy XIX-wieku został od-
nowiony, a zachowana stylistyka 
i oryginalne detale podkreślają 
historyczną i zabytkową wartość 
obiektu. Prace prowadzone były 
oczywiście pod nadzorem konser-
watorskim. 
Wyremontowany został dach i ko-
miny, pokrycie wykonano z bla-
chy. Budynek został docieplony, 
otynkowany i pomalowany na 
kolor nawiązujący do historyczne-
go wyglądu obiektu. Wymieniono 
także stolarkę okienną z uwzględ-
nieniem pierwotnych podziałów, 
a kolor dobrany został przez oso-
bę pełniącą nadzór konserwator-

ski. Wymieniono również drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne.
Uwagę przykuwa posadzka na 
klatkach schodowych wykonana 
z cegły specjalnie ciętej i przygo-
towanej tak, aby nadała historycz-
nego charakteru i nawiązywała do 
ceglanego wyglądu zabytkowe-
go obszaru Żyrardowa. Również 
drewniane schody wyremonto-
wano z należytą dbałością o za-
chowanie oryginalnego wyglądu. 
Niektóre elementy wymienione 
zostały na nowe, a te które były 
w dobrym stanie, zostały poddane 
pracom renowacyjnym.
Budynek posiada już instalacje, 
więc dokonano koniecznych na-
praw oraz zabudowano płytami 
g-k w częściach wspólnych. Całość 
budynku okala pas zieleni z trawy.
Inwestycja ta była możliwa dzięki 
dofinansowaniu pozyskanemu 
przez Miasto z funduszy unijnych 
i budżetu państwa w ramach 

projektu „Domy pełne historii - 
program remontowy związany 
z poprawą stanu technicznego 
obiektów mieszkalnych na ob-
szarze rewitalizacji w Żyrardowie 
– Ożywienie społeczne zmarginali-
zowanych obszarów Miasta Żyrar-
dowa”.
Przypomnijmy że w ubiegłym 
roku, w ramach tego projektu wy-
remontowano budynek przy ul. 
Chopina 13. Aktualnie dobiegają 
końca prace w budynku przy ul. 
Limanowskiego 18. Jednocześnie 
trwają remonty budynków przy ul. 
Chopina 17, Narutowicza 42, Wy-
szyńskiego 12 oraz przy ul. 1 Maja 
31 i 52. Przewidywany termin za-
kończenia trwających obecnie 
prac to drugie półrocze tego roku. 
W ramach projektu planowany 
jest także remont budynku przy 
ul. Armii Krajowej 10.  

Informacja prasowa  
UM w Żyrardowie
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 INICJATYWY LOKALNE. ZACHĘCAMY DO 

SKŁADANIA WNIOSKÓW! 
RAZEM OKREŚLMY KIERUNKI DALSZEGO 

ROZWOJU NASZEGO MIASTA!
W naszym mieście z powodzeniem 
realizowane są zadania inwesty-
cyjne zgłoszone w ramach progra-
mu ,,Inicjatywa lokalna”. Program 
został stworzony z myślą o miesz-
kańcach, którzy chcą zmienić bez-
pośrednie otoczenie swojego miej-
sca zamieszkania, mają pomysł 
i są gotowi zaangażować się w jego 
realizację. 

Większość zrealizowanych dotychczas 
zadań dotyczyła budowy oświetlenia 
ulicznego, ale również powstały lub 
zostały rozbudowane place zabaw, si-
łownie plenerowe, wyremontowano 
chodniki oraz udało się zmodernizo-
wać tereny rekreacyjno-sportowe.  

Zachęcamy mieszkańców do zgłasza-
nia swoich inicjatyw w tegorocznych 
naborach wniosków. Najbliższy termin 
składania wniosków upływa 10 maja. 
Kolejne terminy to 10 10  lipca i 10 
września.  Wnioski przyjmowane są 
w Urzędzie Miasta Żyrardowa.   

Realizacja zadań odbywa się na pod-
stawie Regulaminu przyjętego Uchwa-
łą Nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardo-
wa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia trybu i szczegółowych kry-

teriów oceny wniosków o realizację za-
dania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. Wysokość dofinansowania ze 
środków Miasta Żyrardowa do jedne-
go zadania wynosi do 85% jej całkowi-
tych kosztów rozumianych, jako suma 
świadczeń: pracy społecznej, pienięż-
nych i rzeczowych. Jednocześnie mak-
symalna wysokość dofinansowania ze 
środków budżetowych wynosi 25.000 
zł.

Inicjator, oprócz pomysłu, ma zada-
nie przygotować wniosek, zapewnić 
wkład własny wynoszący min. 15% cał-
kowitych kosztów realizacji inicjatywy 
lokalnej oraz zgromadzić co  najmniej 
25 podpisów mieszkańców miasta po-
pierających zgłaszaną inicjatywę. Może 
być on wniesiony w postaci wkładu fi-
nansowego, wkładu rzeczowego (np. 
projekt budowlany, mapy) lub  świad-
czenia pracy społecznej.

Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie www.bip.zyrardow.pl w za-
kładce ,,Inicjatywa lokalna” oraz w Wy-
dziale Inwestycji Urzędu Miasta pod nr 
tel. 46 858 15 93.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Rozpoczynamy prace nad przygo-
towaniem Strategii Rozwoju Mia-
sta Żyrardowa na lata 2023-2030. 
Zależy nam, aby zapisy tego waż-
nego dla naszej przyszłości doku-
mentu odpowiadały oczekiwa-
niom i potrzebom mieszkańców. 
Dlatego zwracamy się z prośbą 
o wypełnienie krótkiej ankiety, 
której celem jest zebranie Pań-
stwa opinii na tematy dotyczące 
jakości życia i przyszłości naszego 
miasta.

Państwa odpowiedzi pomogą nam 
lepiej zaplanować działania i kierun-
ki rozwoju, które zawarte zostaną 
w Strategii. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypeł-
nienie nie powinno zająć więcej niż 
5 min. Ankieta będzie dostępna do 3 
maja br. Link do ankiety znajduje się 
jest na stronie Miasta www.zyrardow.
pl w Aktualnościach. 

Zachęcamy do udziału!

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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ŚCIEŻKA ROWEROWA WOKÓŁ ZALEWU 
ŻYRARDOWSKIEGO STAJE SIĘ FAKTEM!

Do końca tego roku wybudowana 
zostanie ponadkilometrowa ścież-
ka rowerowa, od ul. Ziołowej do 
ul. Słowiańskiej (wokół Zalewu Ży-
rardowskiego) oraz kładka pieszo-
-rowerowa z tarasem widokowym 
dla rowerzystów. Prezydent Mia-
sta Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski podpisał w ubiegłym 
tygodniu umowę na wykonanie 
inwestycji. 
Wybudowana trasa rowerowa połączy 
sąsiednie gminy Radziejowice i Msz-
czonów. Rowerem będziemy mogli 
dojechać też do parku wodnego Sun-
tago. To pierwsza inwestycja wpisująca 
się w plan działań Żyrardowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego, choć realizowa-
na jeszcze w ramach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, z dofinanso-
waniem ze środków unijnych na pozio-
mie 80 proc. 
Ścieżka rowerowa wybudowana zo-
stanie z betonu asfaltowego. Będzie 
miała dokładnie 1103,74 m długości i 2 
m szerokości. Ponadto wykonane zo-
staną przejścia dla pieszych, oświetle-
nie wzdłuż ścieżki, przejścia dla płazów. 
Przewidziano także prace związane 
z umocnieniem brzegu zalewu wraz 
z drenażem. Nowo powstała ścieżka 

stworzy wraz z istniejącą w ul. Ziołowej 
pętlę wokół Zalewu Żyrardowskiego, 
o łącznej długości ok. 2360 m. 
Z pewnością dużą atrakcją będzie 
pierwsza w mieście kładka pieszo-ro-
werowa z tarasem widokowym, prze-
widziana do realizacji w ramach tego 
zadania. Kładka przebiegać będzie 
nad rzeką Pisią, w części południowo 
- wschodniej zalewu. Będzie ona jed-
noprzęsłowa, o konstrukcji stalowo 
- drewnianej, o szerokości 6 m, z wy-
dzieloną przestrzenią do komunikacji 
rowerowej, połączoną ze ścieżką ro-
werową. Pozostałą część kładki zajmie 
taras widokowy z miejscami do siedze-
nia.

Wykonawcą zadanie jest firma ROBO-
KOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka.  
Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu pn. ,,Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza w gminach 
południowo-zachodniej części War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, 
dofinansowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

,,TAXI DLA SENIORA” DO USŁUG 

Począwszy od lutego tego roku 
już ok. 300 osób skorzystało 
z nowej usługi społecznej ,,Taxi 
dla seniora”. Mieszkańcy Żyrar-
dowa w wieku 60+, osoby samot-
ne, niesamodzielne, z niepełno-
sprawnością, zakwalifikowane 
do skorzystania z usługi, mogą 
bezpłatnie udać się taksówką do 
urzędu, do lekarza, na zakupy, 
czy do kina, oczywiście na tere-
nie Żyrardowa. To jedna z wielu 
usług Miasta, które poprawiają 
jakość życia starszym mieszkań-
com naszego miasta, wspierają 
ich w codziennym funkcjono-
waniu, zachęcają do aktywnego 
stylu życia. 

Program Usług Społecznych Miasta 
Żyrardowa realizuje w ramach pro-
jektu unijnego Centrum Usług Spo-
łecznych w Żyrardowie. Z uwagi na 
charakter projektu, liczba odbior-
ców usług jest ograniczona. 

Wykaz wszystkich usług dostępny 

jest na stronie https://cus-zyrardow.
pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, 
w siedzibie CUS.

Zainteresowanych prosimy o kon-
takt z Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 
3 (dawny Miejski Ośrodek Społeczny 
w Żyrardowie). Czekamy na Państwa 
zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 
w. 12, kom. 519 441 704, mailem 
na adres uslugispoleczne@cus-zy-
rardow.pl, bądź osobiście w siedzi-
bie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, 
w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie” współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków bu-
dżetu państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Roz-
wój usług społecznych świadczonych 
w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa  
UM w Żyrardowie

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

R E K L A M A
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Obrazy malowane Sercem

Rozbudowa ulicy Północnej

Każdy, kto w weekendowe popołudnie udał 
się do MOK-u, mógł przekonać się, czym są 
prawdziwa pasja i talent. W ramach obchodów 
645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczo-
nowa w Małej Galerii instytucji zorganizowana 
została wystawa lokalnego artysty, malarza 
Romana Zabłockiego. Wernisaż ekspozycji o na-
zwie „Przestrzenie miasta, przestrzenie koloru 
– przestrzenie kształtu” odbył się w sobotę, 23 
kwietnia.
Spotkanie otworzyła dyrektor MOK Grażyna Pływa-
czewska, która powitała licznie zebranych uczestni-
ków wydarzenia. Wśród tłumu, który zgromadził się 
w Małej Galerii, można było spotkać rodzinę i przyja-
ciół artysty, ale także przedstawicieli lokalnych organi-
zacji pozarządowych czy samorządu, który reprezen-
towali m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
Po gospodyni wydarzenia głos zabrał sam autor, 
również rozpoczynając od podziękowań dla przyby-
łych na wernisaż. Artysta opowiedział też pokrótce 
o sobie i swojej twórczości, a także wyraził wdzięcz-
ność dla organizatorów wystawy – dyrektor Grażyny 
Pływaczewskiej i wszystkich pracowników Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury. Kierująca instytucją wraz 
z opiekunką Małej Galerii Anną Lipińską-Brodą w ra-
mach podziękowania za udostępnienie prac, wręczy-
ły bohaterowi wydarzenia piękny bukiet kwiatów. Na 
zakończenie głos zabrała przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych radna Barbara Gryglew-
ska, która nie kryła uznania dla talentu mszczonow-
skiego artysty.
Na zorganizowanej w Małej Galerii MOK wystawie 
można podziwiać obrazy olejne o różnorodnej tema-
tyce. Wśród nich znajdują się portrety, płótna religijne, 
martwa natura, pejzaże, a także dzieła abstrakcyjne. 
Uważni obserwatorzy wśród gości wernisażu mogli 
dostrzec jedną z modelek mszczonowskiego Mistrza 
Pędzla. Jej portret również podziwiać można w Ma-

łej Galerii MOK. Niestety, zdecydowana większość 
prezentowanych obrazów została wypożyczona od 
obecnych właścicieli. Właśnie dlatego w Małej Galerii 
oglądać je można zaledwie przez tydzień. Patrząc na 
zgromadzone dzieła nikt chyba jednak nie miał wąt-
pliwości, dlaczego posiadacze tak magicznych płócien 
nie chcą się z nimi rozstawać na zbyt długo.
Prezentowane na wystawie obrazy dowodzą ogrom-
nej wrażliwości malarza i uwagi, z jaką obserwuje on 
otaczającą go rzeczywistość – miejsca i ludzi. Płótna 
abstrakcyjne zaskakują z kolei artystyczną wizją, do-
wodzącą niezwykłej wyobraźni artysty. Choć Roman 
Zabłocki nie uważa się za zawodowego malarza, a je-
dynie pasjonata, to jednak jego ogromny talent wy-
różniłby stworzone przez niego dzieła nawet spośród 
obrazów w znanej galerii sztuki. Sobotni wernisaż po-
kazał, że prawdziwa pasja powiązana z talentem spra-
wia, że powstaje piękno, które trudno opisać słowami. 
Piękno, które po prostu trzeba zobaczyć!
***
Roman Zabłocki całe swoje życie jest związany z Msz-
czonowem, w którym mieszka. Swoją artystyczną pa-
sję zaczął realizować w 1989 r. Sam podkreśla, że ta-
lent odziedziczył po dziadku. Początkowo, artysta nie 
upubliczniał swoich dzieł. Na szczęście dla wszystkich 
wielbicieli jego talentu, w końcu odważył się pokazać 
swoje płótna innym. Dziś, po latach od tego wyda-
rzenia, jest cenionym artystą nie tylko lokalnym. Jego 
obrazy zdobią ściany domów nie tylko w Polsce, ale 
także w Szkocji, Belgii, Holandii czy na dalekiej Syberii. 
Prace Romana Zabłockiego można oglądać na fan-
page`u na Faceboku, który nosi nazwę Malowanie 
z Papużką. To nawiązanie do wiernego towarzysza 
artystycznych podróży Mistrza – papużki Papciusia. 
Zachęcamy do obserwowania tej strony i kibicowania 
wyjątkowemu, mszczonowskiemu Artyście!

Informacja prasowa: GCI Mszczonów,  
Dagmara Bednarek

W dniu 05.04.2022r. została podpisana umowa 
na wykonanie rozbudowy ulicy Północnej na ca-
łym odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wschod-
niej długości 471,62 m. Wykonawcą robót jest 
firma „ MABAU” Sp. z o.o.z siedzibą w Szyma-
nowie przy ul. Alternatywy 9, 05-532 Banio-
cha. Wartość   kontraktu z wykonawcą to kwota 
4.477.458,86 zł brutto. 

Termin   zakończenia realizacji prac to marzec 
2023 roku.   Na realizację inwestycji Gmina po-
zyskała dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w kwocie 1 937 077,54 zł. 
W ramach inwestycji zostaną wybudowane:

•	 miejsca parkingowe po obydwu stronach 
ulicy,

•	 chodniki,
•	 chodnik ze ścieżką rowerową,
•	 oświetlenie uliczne,
•	 wyniesione przejścia dla pieszych,
•	 nawierzchnia jezdni,
•	 kanalizacja deszczowa,
•	 oznakowanie poziome i pionowe.

Informacja prasowa: UMiG w Mszczonowie
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Budżet Puszczy Mariańskiej  

w realizacji

Nabory wniosków w LGD "Kraina Rawki"

Stabilny, inwestycyjny plan finansowy na ten 
rok, samorząd jest w trakcie jego realizacji. 
Z uchwały przyjętej przez Radnych Rady Gmi-
ny w Puszczy Mariańskiej wynika, że docho-
dy Gminy w tym roku wyniosą ponad 42 mln 
złotych, wydatki ponad 44 mln złotych. Defi-
cyt budżetowy zostanie sfinansowany z po-
życzki. Dokument przedłożony przez Wójta 
Gminy Puszcza Mariańska Michała Staniaka 
otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.
Wydatki bieżące mają wynieść ponad 37 mln zło-
tych. W budżecie zaplanowano między innymi 
dotację dla Biblioteki w kwocie 216 tysięcy złotych 
oraz dotację dla Przedszkola w Kamionie w wyso-
kości 130 tysięcy złotych. Dochody zaplanowano 
w łącznej kwocie 42.254.913,78 złotych, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38.895.951,50 

złotych,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.358.962,28 

złotych.
Wydatki w łącznej kwocie 44.710.634,72 zło-

tych, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 37.797.393,50 

złotych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 6.913.241,22 

złotych. Różnica między dochodami a wy-
datkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 
2.455.720,94 złotych, który zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi z:

•	 pożyczki w kwocie 2.455.720,94 zło-
tych,Przychody budżetu w wysokości 
3.426.703,10 złotych, rozchody w wysoko-
ści 970.982,16 złotych.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zada-
nia inwestycje tj:
•	 Budowa studni głębinowej w miejscowości 

Korabiewice 120.000,00 złotych
•	 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miej-

scowości Łajszczew 150.000,00 złotych
•	 Budowa sieci wodociągowej w miejscowo-

ści Bednary 10.000,00 złotych
•	 Budowa sieci wodociągowej w Budach Za-

klasztornych ul. Lipowa 20.000,00 złotych
•	 Budowa sieci wodociągowej w miejscowo-

ści Studzieniec (budynki wielorodzinne) 
50.000,00 złotych

•	 Budowa sieci wodociągowej w miejscowo-
ści Zator 70.000,00 złotych

•	 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miej-
scowości Korabiewice 160.000,00 złotych

Rozdział 01044 Infrastruktura sa-
nitacyjna wsi 290.000,00 złotych 
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane 
na zadania inwestycje tj:

•	 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitar-
nej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa 
40.000,00 złotych

•	 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Mrozy- Waleriany-Studzieniec 
100.000,00 złotych

•	 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Bartniki 110.000,00 złotych

•	 zakup samochodu osobowego na potrzeby 
obsługi kanalizacji 40.000,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność 1.165.000,00 
złotych

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania 
inwestycyjne z przeznaczeniem na moder-
nizację dróg gminnych na kwotę 895.000,00 
złotych.

•	 Wykup gruntów pod drogi 20.000,00 zło-
tych

•	 budowa chodnika w miejscowości Puszcza 
Mariańska ul. Mszczonowska 200.000,00 
złotych

•	 budowa chodnika w m. Bartniki w ulicy Tu-
rystycznej i w miejscowości Grabina Radzi-
wiłłowska w ulicy Dużej 50.000,00 złotych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
729.983,22 złotych

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania 
inwestycyjne z przeznaczenie na „Przebu-
dowa systemu grzewczego 3 budynków 
mieszkalnych, komunalnych, wielorodzin-
nych z termoizolacją i OZE w miejscowości 
Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”. 
Zadanie będzie na podstawie umowy nr 
RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinan-
sowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdra-

żania programów Unijnych w Warszawie 
w kwocie 497.457,20 złotych. Wkład wła-
sny Gminy wynosi w 2022 roku 232.526,02 
złotych. Dział 750 Administracja publiczna 
1.750.000,00 złotych

•	 wydatki majątkowe zaplanowano na 
podstawie dofinansowania wniosku 
01/2021/3256/Polski Ład „Przebudowa bu-
dynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska” 
1.662.500,00 złotych. Inwestycja będzie re-
alizowana z środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowa-
na w latach 2022-2023. Z dofinansowaniem 
całkowitym 3.325.000,00 złotych. Dział 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa zaplanowano wydatki mająt-
kowe w kwocie 27.000,00 złotych na:

•	 Budowę punktu czerpania wody na potrze-
by p/poż w m. Olszanka 27.000,00 złotych 
Dział 801 Oświata i wychowanie zaplanowa-
no wydatki majątkowe w kwocie 650.000,00 
złotych tj:

•	 remont dachu na budynku Szkoły Podsta-
wowej w Bartnikach 200.000,00 złotych

•	 remont dachu na budynku Szkoły Podsta-
wowej w Puszczy Mariańskiej 250.000,00 
złotych

•	 remont dachu na budynku przedszkola 
w Puszczy Mariańskiej 200.000,00 złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska zaplanowano kwot 1.721.258,00 
złotych tj:

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane 
z gospodarką odpadami 1.549.258,00 zło-
tych

•	 budowa punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów na terenie gminy Mszczo-
nów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, 
1.549.258,00 złotych

Zadanie majątkowe zaplanowane na podsta-
wie umowy nr POIS.02.02.00-00-09/19 na 
„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy 
Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejo-
wice” z kwotą na dofinansowanie na 2022 
rok w wysokości 1.179.005,08 złotych. Roz-
dział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 
172.000,00 złotych. Wydatki majątkowe za-
planowano na zadania inwestycyjne z prze-
znaczeniem na budowę oświetlenia ulicz-
nego na kwotę 172.000,00 złotych.
Informacja prasowa UG w Puszczy Mariańskiej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kra-
ina Rawki” ogłosiło nabory wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w termi-
nie 21 kwietnia – 12 maja 2022 roku.
Nabory skierowane są do osób fizycznych planują-
cych podjąć działalność gospodarczą, organizacji po-
zarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek sek-
tora finansów publicznych oraz kościołów i związków 
wyznaniowych.
Mieszkańcy obszaru LGD „Kraina Rawki” mogą otrzy-
mać wsparcie w wysokości 100 000 zł na założenie 

działalności gospodarczej oraz założenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług noclegowych.
Do 120 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

•	 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji 
dla dzieci i dorosłych

•	 Realizację przedsięwzięć mających na celu 
renowację i promocję zabytków.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu 
z Biurem Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” tel. 
46 814 50 18, 695 700 565; e-mail: biuro@kraina-
rawki.eu

Informacja prasowa: UG Puszcza Mariańska
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Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Człowiek nadzieją planety

ogłasza rekrutację do klasy sportowej 4 o profilu 
PIŁKA RĘCZNA w roku szkolnym 2022/2023

Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach 

kompleksowa baza szkoleniowa 
(hala, boisko zewnętrzne)

 10 godzin lekcji wychowania fizycznego 
 udział w turniejach międzyszkolnych

obozy szkoleniowe

TRENUJ Z NAMI:

Spotkanie informacyjne + trening pokazowy: 
 20.05.2022 r - ZAPRASZAMY!

Są zwycięzcy powiatowego finału 
Ogólnopolskiego Turnieju „Wie-
dzy o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym 2022”. W poniedziałek 
25 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Ży-
rardowie odbył się powiatowy fi-
nał Turnieju „Wiedzy o Bezpie-
czeństwie w Ruchu Drogowym”.
Uczniowie, którzy brali udział w kon-
kursie musieli zmierzyć się z dwoma 
testami teoretycznymi, które składały 
się z 25 pytań z prawa w ruchu drogo-
wym oraz z 15 pytań ze znajomości za-
sad poruszania się na skrzyżowaniach.

Gminę Radziejowice reprezentowała 
drużyna ze Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego z Korytowa A, 
w składzie: Nikola Włodarska, Martyna 
Kwaśniewska, Borys Czuj, Miłosz Koło-
dziejski.
 W klasyfikacji końcowej w grupie I (kla-
sy 4 - 6) uczniowie z Korytowa A zajęli II 
miejsce.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy i upo-
minki.

Informacja prasowa i foto:  
Urząd Gminy Radziejowice / J.K.

W piątek 22 kwietnia co roku obchodzimy Dzień Ziemi, największe 
międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. W akcję ekologiczną 
włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego 
w Radziejowicach. 

Święto to zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone 
w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku.

Początkowo Dzień Ziemi był oddolną inicjatywą. 22 kwietnia 1970 r. 20 mln 
Amerykanów - wówczas 10 proc. populacji Stanów Zjednoczonych - wyszło 
na ulice, aby zaprotestować przeciwko ignorancji środowiskowej i domagać 
się nowej drogi dla planety. Ten dzień uznawany jest za jedno z najwięk-
szych wydarzeń obywatelskich na świecie. 

Miliony ludzi na całym świecie włącza się w działania mające na celu ochro-
nę środowiska i edukację ekologiczną. Podobnie było w szkole w Radziejo-
wicach. Na ten dzień uczniowie klas 1-3 wykonali plakaty pod hasłem: „Czło-
wiek nadzieją dla planety”, odbyli Marsz dla Ziemi przy pobliskim zespole 
pałacowo - parkowym w Radziejowicach. 

Dzień Ziemi w klasach 4-8 umilały odgłosy przyrody z radiowęzła. Każdy 
uczeń mógł rozwiązać quiz. 4 najlepsze osoby otrzymały nagrody ufundo-
wane przez firmę Emka S.A., 20 uczniów z najwyższym wynikiem otrzymało 
vouchery na „szóstki” z biologii lub przyrody. Uczniowie z kadrą pedago-
giczną zadbali również o przestrzeń przed szkołą. Zadaniem każdej klasy 
jest opieka nad wybranym fragmentem zieleni. Zielone były również stroje 
uczniów. Poza tym odbyły się również lekcje tematyczne. Nagrody w kon-
kursach ufundowała firma EMKA S.A., która chętnie włącza się w działania 
proekologiczne. Flagową kampanią edukacyjno-społeczną jest tradycja wy-
darzeń „Odpad zdasz, drzewko masz”.
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Korytarze kolejowe jak najdalej od 

Miasta i Gminy Wiskitki

Hucznie powitali nowy pojazd

Burmistrz Miasta i Gminy Wi-
skitki, w ślad za działaniami 
podjętymi w związku z propozy-
cją przerzucenia linii kolejowej 
z terenów Jaktorowa na tereny 
Gminy Wiskitki, wystosował pi-
smo informacyjne, które zostało 
przesłanie do Spółki CPK oraz fir-
my projektowej Egis Poland Sp. 
z. o.o.

Obecnie koncentrujemy się na dzia-
łaniach mających na celu wyelimino-
wanie korytarzy kolejowych z tere-
nu Miasta i Gminy Wiskitki, na ile to 
możliwe.     

Zaproponowany przez Jaktorów wa-
riant kolejowy nie jest ujęty w jakim-
kolwiek dokumencie planistycznym, 
np.  Strategicznym Studium Loka-

lizacyjnym Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego,  Planie Za-
gospodarowania Województwa Ma-
zowieckiego czy Koncepcji Rozwoju 
Kraju. Takie rozwiązanie nigdy nie 
było brane pod uwagę przez projek-
tantów. W tej sprawie prowadzimy 
rozmowy z samorządami, stowarzy-
szeniami oraz komitetami z terenu 
Powiatu Żyrardowskiego.     

Zachęcamy mieszkańców Gminy Wi-
skitki do wyrażania swojego stano-
wiska w tym temacie przesłanie go 
bezpośrednio do Spółki CPK.

Podkreślamy fakt, że wytyczony 
przez Wójta Gminy Jaktorów wariant 
nie jest oficjalny i nie podlega proce-
durze konsultacji społecznych. 

Informacja prasowa: UMiG Wiskitki

380 tys. zł kosztował nowy lekki 
pojazd ratowniczy marki IVECO, 
który otrzymali strażacy ochot-
nicy z Wiskitek. I choć samochód 
został przekazany 20 kwietnia 
już udało się go wykorzystać 
w akcjach ratunkowych w wy-
padkach komunikacyjnych, do 
czego auto jest przystosowane. 
To była duża uroczystość, na którą 
stawili się przedstawiciele Urzędu 
Miasta i Gminy Wiskitki, Rady Gminy. 
Nie zabrakło wszystkich strażaków 
ochotników i przedstawicieli jed-
nostki Państwowej Straży Pożarnej 
w Żyrardowie. Nowy lekki pojazd ra-
towniczy wjechał na teren jednostki 
przy dźwiękach syreny alarmowej 
i świetle flar. Było to widowiskowe 
i podkreślało rangę wydarzenia. 
- Cieszę się, że od Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Urząd 
Miasta i Gminy Wiskitki pozyskał na 
zakup tego sprzętu 80 tys. zł, drugą 
część wyłożyliśmy my jako Gmina 
z własnego budżetu. Całkowity koszt 
zakupu tego samochodu z podsta-
wowym wyposażeniem to 380 tys. zł. 
– wyjaśniał Burmistrz Miasta i Gminy 
Wiskitki, Rafał Mitura. – Jednostka 
pozyskała również darowiznę w wy-
sokości 50 tys. zł od firmy Chefs Culi-
nar na doposażenie samochodu. 
Mam nadzieję, że to zaspokoi kolej-

ne potrzeby naszej jednostki. Wiskit-
ki są w takim strategicznym położe-
niu, że rzeczywiście nasza jednostka 
ma najwyższą wyjazdowość w roku 
w całej gminie i najczęściej są to wy-
padki komunikacyjne. Sprzęt, który 
strażacy używali do tej pory miał już 
kilkanaście lat, to na pewno wpłynie 
na czas reakcji i zakres pomocy po-
trzebującym – tłumaczył burmistrz. 
Prezes OSP Wiskitki, Grzegorz Mi-
lewski nie krył radości i dumy z przy-
gotowanego wydarzenia. „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek” – wy-
głaszał w przemówieniu, jednocze-
śnie dziękując za pomoc w rozwoju 
jednostki poprzez wręczenie spe-
cjalnych grawertonów. – Dla naszej 
jednostki to oznacza zwiększenie 
gotowości bojowej. Obecnie dyspo-
nujemy Starem 25 z 1963 roku, któ-
ry odrestaurowaliśmy, mamy Forda 
z 2005 roku, mamy też średni samo-
chód 7-letni i teraz mamy lekki sa-
mochód ratownictwa technicznego 
– opowiadał Prezes OSP Wiskitki. 
Z pewnością samochód nie wyje-
chałby na żadną akcję, gdyby nie 
błogosławieństwo ks. kan. dr. Wi-
tolda Okrasy, proboszcza parafii 
pw. Wszystkich Świętych i Świętego 
Stanisława w Wiskitkach. Po oficjal-
nej części strażacy zaprosili gości na 
kameralny poczęstunek.
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JEDER GEGEN JEDEN
22 kwietnia 2022 w Szkołe Podsta-
wowej Nr 3 im. Stanisława Staszica 
w Żyrardowie odbył się VII Powia-
towy Konkurs Języka Niemieckie-
go. Honorowy Patronat nad kon-
kursem sprawowali: Minister 
Edukacji i Nauki, Mazowiecki Kura-
tor Oświaty, Prezydent Miasta Żyrar-
dowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
Krzysztof Dziwisz Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego, Ambasada Niemiec 
w Warszawie, Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży oraz Instytut 
Austriacki w Warszawie. Pierwsza 
Dama, Pani Agata Kornhauser-Du-
da ufundowała nagrodę specjalną 
w konkursie. 
Dyrektor szkoły, Mariola Mońko, otwo-
rzyła konkurs oraz odczytała list od Mi-
nistra Edukacji i Nauki, w którym to Pan 
Minister przeprasza za swoją nieobec-
ność i życzy powodzenia wszystkim 
uczestnikom konkursu.
Organizatorką konkursu była Anna Ka-
mińska Woźniak – nauczycielka języka 
niemieckiego. 
Do konkursu przystąpiły dwuosobowe 
delegacje z 12 szkół wraz opiekunami:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii 

Konopnickiej w Żyrardowie: Anto-
nina Kubis, Paulina Popławska
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Stanisła-
wa Staszica                                    w Żyrar-
dowie: Hanna Płaza, Adam Leśniewski 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Miko-
łaja Reja w Żyrardowie: Julia Kuran, 
Hanna Peczot
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Żyrardowie: 
Zuzanna Tomaszewska, Filip Szyszka
Szkoła Podstawowa im. Stefanii 
Cygańskiej w Jaktorowie: Maria Wa-
kulińska, Marta Affek
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. 
Kwiecińskiego w Bartnikach: Maja 
Wójcicka, Marta Skorupska 
Szkoła Podstawowa im Króla Jana 
III Sobieskiego w Puszczy Mariań-
skiej: Małgorzata Szmigielska, Dorota 
Wawrylak
Szkoła Podstawowa im. prof. Zbi-
gniewa Religi w Miedniewicach: 
Oliwia Jarosz, Olga Podolska
Szkoła Podstawowa w Waleria-
nach: Fabian Kowalski, Dominika Osial
Szkoła Podstawowa w Korytowie 
A:  Julia Nawrocka, Patrycja Brysiak
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 

2 im. Pawła Hulki Laskowskiego 
Społecznego Towarzystwa Oświa-
towego w Żyrardowie: Zofia Bru-
dzyńska
Szkoła Podstawowa im. Władysła-
wa Rdzanowskiego w Radziejowi-
cach: Filip Niewola, Adam Maciaszek
Każda z grup musiała odpowiedzieć 
na serię pięciu pytań. Do ścisłego fi-
nału mogło przejść tylko 5 szkół. Po 
podsumowaniu I części, finalistami zo-
stali uczniowie z SP w Miedniewicach, 
SP w Korytowie, SP w Jaktorowie, STO 
w Żyrardowie oraz SP 3 w Żyrardowie. 
Po przerwie i poczęstunku uczniowie 
rozpoczęli swoje zmagania w finale, we-
dług formuły popularnego programu 
„Jeden z Dziesięciu”. Po wylosowaniu 
numeru stanowiska, każdy z uczniów 
zajął swoje miejsce.  Prowadząca zada-
wała każdemu dwa pytania, następnie 
uczniowie sami typowali osobę do od-
powiedzi. Uczniowie odpowiadali wg 
zasady „do trzech razy sztuka”, trzecia 
błędna oznaczała opuszczenie grupy 
rywalizujących, aż w końcu udało się 
wyłonić zwycięską trójkę. 
Wyniki konkursu:
 I miejsce:
Adam Leśniewski, Szkoła Podstawowa 
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Żyrardowie: 
II miejsce
Hanna Płaza, Szkoła Podstawowa Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stani-
sława Staszica w Żyrardowie: 
III miejsce
Julia Nawrocka, Szkoła Podstawowa 
w Korytowie A
Organizatorzy zadbali o to, aby nikt 
ze szkoły nie wyszedł bez upominku. 
Wszyscy goście otrzymali  pięknie za-
pakowane słodkości.  Każdy uczeń zo-
stał nagrodzony za udział, a także za 
awans do finału. Wszyscy nauczyciele 
języka niemieckiego otrzymali prezen-
ty,                                 w podziękowaniu 
za przygotowanie uczniów do udziału 
w konkursie. 
Patronat honorowy nad konkur-
sem objęli:
Minister Edukacji i Nauki; Mazowiec-
ki Kurator Oświaty; Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski, Prezydent Miasta Ży-
rardowa; Krzysztof Dziwisz, Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego; Ambasada 
Niemiec w Warszawie; Polsko-Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży; Instytut Au-
striacki w Warszawie

Informacja prasowa: Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Żyrardowie
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NIEPRZERWANA LNIANA NIĆ TRADYCJI
22 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardo-
wie świętowano wyjątkowy jubileusz 65-lecia. 
Była to okazja do spotkań, uroczystego ape-
lu, a przede wszystkim ogrzania się w cieple 
wspomnień wśród przyjaciół placówki, eme-
rytowanych nauczycieli i dyrektorów oraz 
władze miasta Żyrardowa i powiatu żyrar-
dowskiego. 

Historia Zespołu Szkół Nr 2 rozpoczyna się w 1956 
r., kiedy to, staraniem dyrekcji Żyrardowskich Zakła-
dów Przemysłu Lniarskiego imienia Rewolucji 1905 
roku, przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ży-
rardowie, mieszczącej się przy ulicy Bohaterów 2, 
otwarto wydział włókienniczy o specjalności przę-
dzalniczej i tkackiej. Bazując na powstałym wydziale 
włókienniczym, w 1960 r. utworzono samodzielną 
jednostkę organizacyjną pod nazwą Zasadnicza 
Szkoła Włókiennicza dla Pracujących, której zada-
niem było przygotowanie i pozyskanie wykwalifiko-
wanej siły roboczej dla Żyrardowskich Zakładów 
Przemysłu Lniarskiego. Na siedzibę szkoły prze-
znaczono budynek Resursy, który obecnie odre-
staurowany, jest barwną wizytówką Żyrardowa. 

Wspominając historię szkoły podkreślano jej głę-

bokie ugruntowania w zakładach lniarskich, bez 
których istnienia szkoły dziś by nie było. To właśnie 
dlatego podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć 
ciepłych słów podziękowań ze strony Dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2– Pragnę wyrazić uznanie dla wysił-
ku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli 
naszą szkołę i wysoko postawili poprzeczkę nam 
następnym pokoleniom nauczycieli. Dziękuje na-
uczycielom emerytowanym i obecnym za wszystko, 
co powstało i to co powstanie, za wspólne działanie 
dla dobra ucznia. Każdego dnia nauką i pracą two-
rzymy historię Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie – 
powiedziała dyrektor Jolanta Walczak.

Wydarzenie uświetnili uczniowie, którzy w wyjątko-
wy nie tylko przedstawili zebranym szczegółowy rys 
historyczny, zaprezentowali krótki program arty-
styczny, ale również podziękowali zebranym dyrek-
torom szkół za wkład w tworzenie ich szkoły. 

Nie zabrakło również słów podziękowań i życzeń 
dalszych sukcesów zarówno ze strony starosty po-
wiatu żyrardowskiego, Krzysztofa Dziwisza, jak rów-
nież jego poprzednika Wojciecha Szustakiewicza. 
Z drobnym upominkiem przyszedł również zastęp-
ca prezydenta Żyrardowa, Adam Lemiesz. 
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TADEUSZ MILLER - KRÓL TANGA

Był czołowym piosenkarzem 
pierwszej i największej powojen-
nej wytwórni płytowej MEWA w 
Poznaniu. Śpiewał słodkim, cie-
płym i brzmiącym barytonem. 
Nagrywał piosenki z najlepszymi 
orkiestrami. Lansował po wojnie 
nowe przeboje: Zielony kapelusik, 
Miłość  i  smutek, Kwiat paproci, 
Czy pamiętasz tę noc w Zakopa-
nem oraz znane sprzed wojny 
szlagiery: Tango Notturno, Niebie-
skie róże, Pieśń o Matce czy Porto-
we światła. 

Tadeusz Miller, nazywany po 
wojnie królem tanga, z urzędni-
ka pracującego w administracji 
stał się wielką gwiazdą polskiej 
piosenki. Jego płyty wychodziły 
w nakładach nawet do 15 tysięcy 
egzemplarzy i rozchodziły się w 
ciągu kilku dni. Jego plany zawo-
dowe i marzenia przerwała tra-
giczna śmierć w 1947 roku. Gdy 
zginął, miał zaledwie 32 lata.

Tadeusz Wacław Miller, syn Włady-
sława i Anieli z domu Majer, urodził 
się 28.09.1915 r. we Lwowie. Wła-
ściwie niewiele dziś wiemy o jego 
dzieciństwie i wczesnych latach mło-
dości. Wszyscy członkowie jego bli-
skiej rodziny już nie żyją, a jedynym 
kustoszem pamięci jest dziś jego syn, 
także Tadeusz. Syn, który nie zdążył 

poznać ojca ze względu na jego na-
głą śmierć. Wiemy, że Tadeusz Miller 
miał brata Władysława oraz dwie sio-
stry - Danutę i Stefanię. Rodzeństwo 
zapamiętało go jako niezwykle to-
warzyskiego, sympatycznego chłop-
ca, którego wydatną cechą była nie-
śmiałość. Gdy szedł w towarzystwie 
dziewczyny i spotkał swoją matkę, to 
uciekał do bramy, żeby ta nie zoba-
czyła go z jakąś dziewczyną. Zawsze 
krępował się poprosić matkę o pie-
niądze na kino wiedząc, że ta nie jest 
osobą zamożną i ma na utrzymaniu 
czwórkę dzieci. Bieda i szacunek do 
pieniądza kształtowały jednak jego 
charakter. Uczyły też właściwych po-
staw całe rodzeństwo, które musiało 
umieć się ze sobą dzielić. Do szkoły 
muzycznej i gimnazjum uczęszczał 
w Bojanowie koło Leszna, w woj. 
poznańskim. Studiował  później w 
poznańskiej Akademii Handlu Zagra-
nicznego, lecz jego naukę przerwała 
wojna. Powołano go wtedy do służby 
wojskowej, do Brześcia nad Bugiem, 
do 35. pułku piechoty. Stał się żołnie-
rzem września 1939 roku. W wojsku 
poznał swojego przyszłego przyjacie-
la, Mieczysława Musila, plastyka, któ-
ry później odegrał olbrzymią rolę w 
jego życiu. 

Rodzina Tadeusza Millera otrzymy-
wała od niego listy z wojska. Po ka-
pitulacji znalazł się w Warszawie, 

do której przyszedł piechotą. Żeby 
nie schwycili go Niemcy, po drodze 
zostawił gdzieś żołnierski mundur i 
przebrał się w cywilne ubrania, któ-
re otrzymał od jakiegoś kolejarza. 
Do Warszawy przyszedł bez butów 
i z pokaleczonymi nogami. Mieczy-
sław Musil poznał go zaraz z siostrą 
swojej żony - Feliksą Keller, córką 
Jana Augustyna i Feliksy z domu Rej-
man, która była studentką wetery-
narii. Potrafiła opatrzeć mu rany. Z 
wdzięczności narodziło się uczucie 
i to odwzajemnione. Tadeusz Miller 
z kobietą, na którą wszyscy mówili 
pieszczotliwie Luna (od Felunia) wziął 
ślub 14 lipca 1940 roku w kościele 
Matki Bożej Królowej Polski, w parafii 
Marymont-Bielany przy ul. Gdańskiej 
6A, w okupowanej Warszawie. Szyb-
ko okazało się, że była to miłość na 
tyle silna, że potrafiła przezwyciężyć 
nawet śmierć…

Tadeusz Miller był samoukiem, grał 
ze słuchu na fortepianie. Nie uczył 
się także nigdy śpiewu, ale śpiewał. 
Lubił muzykę. Głos miał postawiony 
z natury, dźwięczny, barytonowy, o  
bardzo przyjemnej niskiej, głębokiej 
barwie i urokliwej subtelności w gór-
nym rejestrze. Miał dobrą dykcję, co 
okazało się pewnie głównym powo-
dem jego sukcesu płytowego. Cechą 
wydatną piosenkarza była ponadto 
muzykalność i doskonały słuch. Bar-
dzo często proszono go o występy 
na żywo przy okazji różnego rodzaju 
imprez towarzyskich. Dawał też wie-
le koncertów na zaproszenie znajo-
mych. Na jednej z fotografii widzimy 

go w Kielcach. Znalazł się w nich po 
upadku Powstania Warszawskiego, 
w którym brał czynny udział. Widzimy 
artystę grającego na pianinie w to-
warzystwie żony i przyjaciół. Zdjęcie 
to zostało wykonane w 1944 roku. Z 
całą pewnością ani on, ani nikt z osób 
słuchających jego koncertu nie zda-
wał sobie wtedy sprawy z tego, że za 
trzy lata stanie się jednym z najbar-
dziej popularnych polskich piosenka-
rzy znanych wszystkim z radia i płyt. 

W czasie okupacji trudnił się różny-
mi zajęciami. Pracował w wyuczonym 
zawodzie jako urzędnik bankowy, fo-
tograf, a także jako krupier w Casino 
gry. Mieszkał z żoną przy ul. Kraiń-
skiego 6 w Warszawie. Trudno nam 
sobie dzisiaj wyobrazić to, jak wyglą-
dało jego codzienne życie, w ciągłym 
strachu wśród walk, wybuchów, ofiar 
wojennych, strat i nędzy. Brał czynny 
udział w Powstaniu Warszawskim, 
pod koniec którego został ciężko 
ranny. Po wojnie wyjechał z żoną 
do Szczecina. Podjął pracę w roz-
głośni radiowej, w administracji. Za 
namową żony zadebiutował przed 
mikrofonem rozgłośni szczecińskiej. 
Wkrótce zdobył sobie dużą sympa-
tię słuchaczy. Śpiewał w nadawanych 
wówczas na żywo koncertach życzeń. 
Pewnego razu w audycji „Mozaika 
muzyczna”, w 1946 roku, usłyszał 
go przez radio właściciel największej 
fabryki płyt gramofonowych MEWA, 
Mieczysław Wejman - pionier powo-
jennej fonografii. Wejman zaprosił 
obiecującego, obdarzonego pięknym 
głosem piosenkarza do Poznania na 

ot. Tadeusz Miller

fot. Ukochana żona Luna. Dla niej śpiewał swoje piosenki.
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pierwsze próbne nagrania. Prawdo-
podobnie podczas pierwszej wizyty 
w wytwórni, która mieściła się przy ul. 
Kościelnej 17 w Poznaniu, Miller na-
grał dwa utwory z orkiestrą Mieczy-
sława Paszkieta; tango Idziemy znów 
Nowym Światem i walczyk Zielony ka-
pelusik. Bezsprzecznie pierwszym na-
graniem Tadeusza Millera w MEWIE 
była ta pierwsza, wyciskająca łzy pio-
senka, a nie jak podaje wiele źródeł 
tango Zwiędła chryzantema. Wzru-
szający utwór o tęsknocie za przed-
wojenną Warszawą został napisany 
przez śpiewaka Wacława Brzeziń-
skiego (autora słów i muzyki), który 
tę piosenkę poświęcił swojej siostrze, 
Hance Brzezińskiej, pieśniarce. Wy-
jątkowy wyraz temu tangu nadała 
interpretacja Tadeusza Millera, która 
tak spodobała się Wejmanowi, że… 
Miller został w MEWIE na stałe. Mało 
tego; Wejman postanowił go uczy-
nić wykonawcą większości piosenek, 
wśród których były przeboje nowe, 
jak i te już bardzo dobrze znane pu-
bliczności z czasów przedwojennych. 
Spośród wielu innych piosenkarzy 
nagrywających płyty dla tej wytwórni 
tylko jego głos znalazł się na dwóch 
seriach płyt - tańszej serii MELODJE i 
droższej MEWA. Co nagrywał Miller? 
Między innymi szereg popularnych 
piosenek Jana Markowskiego: Walc 
na niepogodę, Wszystkiego się mo-
głem po tobie spodziewać, Bluzeczka 
zamszowa, Bajeczki śpią, Jesień, Jak się 
przypomni, piosenki do tekstów Tiny 
Doleckiej (Janiny Gillowej): Miłość i 
smutek, Powiedz czy chcesz mnie ko-
chać, Kwiat paproci. Akompaniowały 
mu znakomite orkiestry. Była to naj-
pierw orkiestra Mieczysława Pasz-
kieta, a później Charlesa Bowery’ego 
czy Jerzego Haralda. Wszystkie jego 
płyty miały ogromne powodzenie. 
Tadeusz Miller stał się oficjalnie kon-
traktowym pracownikiem wytwórni 

MEWA w styczniu 1947 roku. Przyjeż-
dżał na sesje nagraniowe ze Szczeci-

na, w którym mieszkał.

Płyty nagrywane przy Kościelnej 17 w 
Poznaniu puszczane były także przez 
Polskie Radio Szczecin. Czasami jego 
głos mylono z głosem Mieczysława 
Fogga, z którego popularnością wła-
ściwie mógłby się równać w tamtym 
okresie. Być może było to spowodo-
wane podobnym repertuarem (Fogg 
prowadził swoją wytwórnię płyt Fog-
g-Record przy Koszykowej w War-
szawie), a może jakąś nieuwagą spe-
akera czy autora audycji? Wszystko 
jedno, najważniejsze, że publiczność 
potrafiła go odróżnić. W tamtych cza-
sach ulubionym piosenkarzem, zna-
nym w całej powojennej Polsce był 
właśnie on - król tanga Tadeusz Mil-
ler, po którego płyty ustawiały się ko-
lejki. Z powodu braku surowców do 
produkcji płyt (potrzebnego szelaku) 
obowiązywała zasada: chcesz kupić 
płytę, musisz oddać dwie potłuczo-
ne. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie 
często łamali dobre płyty żeby zaku-
pić płytę z nowym nagraniem Tade-
usz Millera! Jego najpopularniejszą 

chyba płytą była 114. płyta serii Melo-
dje z nagranym przez niego wielkim 
szlagierem z estradowego repertu-
aru Haliny Kowalewskiej Kwiat papro-
ci. Ta płyta wydana została nakładem 
15 tysięcy egzemplarzy. Cóż to był za 
sukces!

O sukcesie wtedy świadczyła nie tyl-
ko ilość i jakość, ale także repertuar. 
Liczył się ten, kto nagrywa prawdziwe 
szlagiery, czyli piosenki najbardziej 
modne i popularne, to jest takie, któ-
re nucili wszyscy. Tadeusz Miller był 
obok Fogga, Janusza Popławskiego i 
Alojzego Klucznioka jednym z czte-
rech tylko piosenkarzy, który utrwalił 
słynne tango Czy pamiętasz tę noc w 
Zakopanem na płyty gramofonowe 
zaraz po wojnie. Łącznie, w latach 
1946-1947 nagrał na płyty Mewa i 
Melodje 63 przeboje cieszące się du-
żym powodzeniem ze strony słucha-
czy.

Nic dziwnego, że żonę, Lunę, rozpie-
rała duma, ponieważ to ona namówi-
ła go żeby zaczął śpiewać. Piosenkarz 
przywoził do domu płyty, dedykował 
swoje nowe nagrania żonie, a pod-
czas nagrywania utrwalał dla niej 
muzyczne niespodzianki. Na przy-
kład zmieniał oryginalne teksty pio-
senek na takie, żeby pasowały pod 
jej cechy wyglądu czy charakteru, np. 
w piosence Bo jedno serce „dziewczy-
na moja miła oczy szare ma” - bo ona 
miała szare oczy. Innym znów razem 
śpiewał piosenkę, w której występuje 
motyw brydża; to walc Wszystkiego się 
mogłem po tobie spodziewać. Śpiewał 
go, ponieważ oboje lubili grać w bry-
dża. Tym sposobem te różne wątki 
związane z żoną zostawały przez nie-
go nagrywane i utrwalane na płyty. 
Te same płyty, które później stały się  
najdroższą pamiątką dla pani Luny, a 
właściwie relikwią. Które były jego za-
chowanym żywym głosem, kiedy go 
zabrakło…

Tadeusz Miller kupił sobie moto-
cykl marki DKW, który zarejestrował 
w Szczecinie w kwietniu 1947 roku 
(numer silnika 628836/63 i podwo-
zia 358591). Cała procedura trwała 
bardzo długo, bo wniosek do Okrę-
gowego Urzędu Samochodowego o 
wydanie próbnego numeru rejestra-
cyjnego złożył dużo wcześniej - 26 
września 1946 r. Tym motocyklem 
często jeździł na ryby. Podczas jed-
nego z takich wyjazdów, dokładnie 
23 lipca 1947 roku zdarzył się tra-
giczny wypadek. Według jego siostry, 
pani Danuty, zepsuł mu się reflektor 
w motorze i zaparkował go na pobo-
czu. Razem z kolegą, z którym wtedy 
jechał, zaczął przyglądać się reflekto-
rowi by zobaczyć co się stało. Wtedy 
wielka ciężarówka należąca do woj-
ska radzieckiego wjechała w nich i 
w motocykl przygniatając do muru. 
Było to obok Szpitala Czerwonego 
Krzyża w Szczecinie. Świadkiem tego 
zdarzenia była pielęgniarka, która 
znalazła się w pobliżu - jechała tram-
wajem. Wezwała pogotowie, które 
niestety nie było w stanie uratować 
mężczyzn ze względu na bardzo roz-
ległe obrażenia, których doznali. Ta-
deusz Miller, który natychmiast trafił 
na stół operacyjny, zmarł. Tak zakoń-
czyło się życie i kariera jednego z 

najbardziej obiecujących głosów pol-
skiej piosenki, wielkiej gwiazdy lat 40. 
XX wieku, króla tanga, a także… przy-
szłego ojca. Pięć miesięcy później, w 
grudniu 1947 roku, urodził się jego 
syn, którego narodzin nie było mu 
dane doczekać. Wiadomość o śmier-
ci, dzień pogrzebu, a także kolejne 
miesiące i lata były niewyobrażalnym 
szokiem i tragedią dla jego kochanej 
żony, pani Luny, która całymi godzi-
nami grała jego płyty wsłuchując się 
w głos swojego męża i nie płacząc, 
ale jak to wspominała siostra pie-
śniarza - wyjąc z bólu, żalu i tęsknoty. 
Chociaż Tadeusz Miller nie mógł wie-
dzieć co się wówczas zdarzy, podob-
no przed wyjazdem kilka razy żegnał 
się z żoną, jak gdyby przeczuwał, że 
może zdarzyć się coś niedobrego. I 
na koniec coś, co za każdym razem 
wbija mnie w osłupienie, kiedy po-
myślę o tej tragicznej historii. Tytuł 
ostatniej nagranej przez niego w ży-
ciu piosenki brzmi Avant de mourir, 
co znaczy po polsku: Przed śmiercią.

Piosenki, których nie zdążył nagrać, a 
który ukazały się w katalogu płyt na 
lipiec 1947 roku z jego nazwiskiem:

Smutne tango (M.Wróblewski-A.Jellin)

Lubię (W.Tychowski,J.Kagan-Z.
Friedwald)

Zagrajcie mi (J.Rosner-E.Schlechter)

Tak smutno mi bez ciebie  (F.Scher-A.
Jellin)

Kto dziś całuje twe usta  (W.Krupiński-
-A.Włast)

Teresina (E.Santeugini-Eser)

fot. Kielce, 1944 r., zaraz po upadko Powstania Warszawskiego. Tadeusz Miller 
daje koncert domowy. Z powodzeniem akompaniował sobie na pianinie.

fot. Płyty z jego nagraniami  
rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.

fot. Na swoim motocyklu marki DKW.

Autor: Maciej Klociński
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Wiosenne czary mary
Kolejne barwne pracy zawisły w sali widowi-
skowej Młodzieżowego Domu Kultury. Tym 
razem są to prace konkursowe „Wiosenne cza-
ry mary”. 22 kwietnia w Młodeku spotkali się 
młodzi artyści z opiekunami, by z rąk komisji 
konkursowej i Sławomira Naleja, członka za-
rządu powiatu żyrardowskiego odebrać pa-
miątkowe dyplomy i nagrody. 
W piątek 22 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Żyrardowie odbyło się podsumowanie Po-
wiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Wiosenne 
czary mary”. Nagrody w imieniu Zarządu Powiatu Ży-
rardowskiego wręczył Pan Stanisław Nalej. Na kon-
kurs zgłoszono 158 prac z  13 placówek oświatowo 
- wychowawczych Powiatu Żyrardowskiego. Komisja 
plastyczna w składzie: Bożena Liszewska – dyrektor 
Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk; Zbigniew Kołaczek – 
artysta plastyk; Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel 
zajęć plastyczno-terapeutycznych w Mł.D.K. po prze-
glądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić 
i wyróżnić następujących  autorów:
NAGRODY:
1. Zofia Daszek, l.8, Szkoła Podstawowa w Guzowie, 
n. Ewa Kozińska
2. Wiktoria Rybicka, l.8,  Szkoła Podstawowa Nr3 w  
Żyrardowie, n. Małgorzata Kruk
3. Jakub Raczyński, l.9, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ży-
rardowie, n. Małgorzata Dymecka
4. Lena Kacprzak, l.9, Szkoła Podstawowa Nr4 w Ży-
rardowie, n. Iwona Bogumił
5. Natalia Kozłowska, l.8, Szkoła Podstawowa Nr4 
w Żyrardowie, n. Iwona Bogumił
6.  Natalia Choromańska, l.9. Szkoła Podstawowa 
Nr3 Żyrardowie, n. Elżbieta Leksińska
7. Aleksandra Michalska, l.8, Szkoła Podstawowa Nr6 
w Żyrardowie, n. Elżbieta Dąbrowska
8. Demyd Trubajev, l.9, Szkoła Podstawowa Nr2 w Ży-
rardowie, n. Barbara Szczerbińska, Ewa Wysocka
9. Paulina Pilny, l.10, Szkoła Podstawowa w Kuklów-
ce, n. Małgorzata Leja –Kochan
10. Maja  Bućko, l.8, Szkoła Podstawowa w Barano-
wie,  n. Małgorzata  Rytel –Kuc
11. Lena Dziadkiewicz, l.9, Szkoła Podstawowa Nr3 
w Żyrardowie, n. Elżbieta Leksińska
12. Klara Łojek, l.9, Szkoła Podstawowa w Kuklówce, 
n. Małgorzata Leja – Kochan
13. Natalia Baran, l.7, Szkoła Podstawowa Nr1 w Ży-

rardowie, n. Beata Osuchowska
14. Oliwier Ziomski, l.7, Szkoła Podstawowa w Bara-
nowie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
15. Antek Zagajewski, l.7, Osiedlowy Dom Kultury 
w Żyrardowie, n. Sławomira Jarmoluk-Majewska
WYRÓŻNIENIA:
1. Nadia Olszewska, l.8, Świetlica dla dzieci i młodzie-
ży „Świetlik” w Żyrardowie, n. Aleksandra Ambroziak
2. Rostyslav Sakovskyi, l.9, Szkoła Podstawowa Nr2 
w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska
3. Olga Zajdel, l.9, Szkoła Podstawowa Nr1 w Żyrar-
dowie, n. Paulina Grzywacz
4. Lena Solińska, l.8, Szkoła Podstawowa w Barano-
wie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
5. Zuzanna Szatkowska, l.8, Szkoła Podstawowa nr4 
w Żyrardowie, n. Iwona Bogumił
6. Julia Rosiak, l.10, Szkoła Podstawowa nr7 w Żyrar-
dowie, n. Elżbieta Koźbiał
7. Wojciech Kowalik, l.8, Szkoła Podstawowa nr4 
w Żyrardowie, n. Iwona Bogumił
8. Alicja Mordon, l.10, szkoła Podstawowa nr7 w Ży-
rardowie, n. Elżbieta Koźbiał
9. Oliwia Sadkowska, l.8, Szkoła Podstawowa w Gu-
zowie, n. Ewa Kozińska
10. Maja Nowakowska, l.9, Świetlica dla dzieci i mło-
dzieży „Świetlik” w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska
11. Teresa Kasperczyk, l.9, Szkoła Podstawowa Nr3 
w Żyrardowie, n. Małgorzata Kruk
12. Bartek Kaliński, l.9, Świetlica dla dzieci i młodzieży 
„Świetlik” w Żyrardowie, n. Agnieszka Nojek
13. Adela Maciejczyk, l.9, Szkoła Podstawowa Nr1 
w Żyrardowie, n. Anna Karbowiak
14. Nela Łuczak, l.10, Szkoła Podstawowa Nr3 w Ży-
rardowie, n. Elżbieta Leksińska
15. Magdalena Marko, l. l.8, Szkoła Podstawowa Nr2 
w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska, Anna Wysoc-
ka
KWALIFIKACJA  DO WYSTAWY:
1. Oskar Wójcik, l.7, Szkoła Podstawowa Nr6 w Żyrar-
dowie, n. Elżbieta Dąbrowska
2. Michalina Paluchowska, l.9, Szkoła Podstawowa 
Nr6 w Żyrardowie,  n. Ewa Chojecka
3. Karina Borowska, l.7, Szkoła Podstawowa w Lut-
kówce, n. Sylwia Wisłowska
4. Karolina Lozze, l.8, Szkoła Podstawowa Nr1 w Ży-
rardowie, n. Beata Osuchowska
5. Klaudia Budzińska, l.9, Szkoła Podstawowa Nr1 

w Żyrardowie, n. Małgorzata Kubicka
6. Adam Błoński, l.10, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Bartnikach, n. Ewa Zawalidroga
7. Nikodem Kołakowski, l.8, Szkoła Podstawowa Nr1 
w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska
8. Anastazja Smolińska, l.8, Osiedlowy Dom Kultury 
w Żyrardowie, n. Sławomira Jarmoluk-Majewska
9. Amelia Mińkowska, l.8, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Bartnikach
10.Julia Mińkowska, l.8, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Bartnikach, n. Renata Łukasiewicz
11. Dawid Michalski, l.9, Szkoła Podstawowa Nr2 
w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska, Ewa Wysoc-
ka
12. Aleksandra Rakowska, l.8, Szkoła Podstawowa 
Nr6 w Żyrardowie, n. Małgorzata Świetlik
13. Marcel Wydra, l.7, Szkoła Podstawowa Nr6 w Ży-
rardowie, n. Elżbieta Dąbrowska
14. Łucja Nalej, l.8, Szkoła Podstawowa Nr6 w Żyrar-
dowie, n. Elżbieta Dąbrowska
15. Kuba Mazurkiewicz, l.10, Szkoła Podstawowa 
w Lutkówce, n. Bożena Pitt
16. Bartosz Świderek, l.7, Świetlica dla dzieci i mło-
dzieży „Świetlik”, n. Aleksandra Ambroziak
17. Lena Janiak, l.8, Szkoła Podstawowa Nr1 w Żyrar-
dowie, n. Małgorzata Kubicka
18. Nikodem Mielczarek, l.8, Zespół Szkolno-Prze 
dszkolny w Bartnikach, n. Anna Bogin-Łuczak
19. Szymon  Ziomski, l.7, Szkoła Podstawowa w Bara-
nowie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
20. Antonina Gorzkowska, l.7, Szkoła Podstawowa 
w Baranowie, n. Małgorzata Rytel-Kuc
21. Mateusz Szczęśniak, l.8, Szkoła Podstawowa Nr2 
w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska, Ewa Wysoc-
ka
22. Natalia Żyglińska, l.9, Szkoła Podstawowa Nr2 
w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska, Ewa Wysoc-
ka
23. Weronika Makar, l.9, Szkoła Podstawowa Nr2 
w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska, Ewa Wysoc-
ka
24. Anna Kuran, l.9, Szkoła Podstawowa Nr3 w Żyrar-
dowie, n. Elżbieta Leksińskaa
25. Kacper Radwański, l.8, Szkoła Podstawowa w Gu-
zowie, n. Ewa Kozińska

Informacja prasowa i foto: Młodzieżowy  
Dom Kultury, Sławomir Nalej
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 Rozwiązanie:Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy gadżety akcji Odpad Zdasz Drzewko Masz!
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Pionowo
1. pływający znak nawiga-

cyjny
2. np. na telefon 
3. stolica Nepalu
4. zwinność, sprężystość
5. kieruje statkiem powietrz-

nym
6. śliwka na czole
7. duży, biały ptak oceanicz-

ny
9. człowiek świadomie wpro-

wadzający kogoś w błąd
12. wynagrodzenia żołnierza
14. zasięg, zakres
15. ludność obszarów ark-

tycznych
16. poranny na obozie
19. włoski samochód spor-

towy

20. przychodzi nieproszony 
21. miasto znane z pasiaków
22. dekiel na kole samo-

chodu
24. Jerzy ... - polski aktor 

teatralny i filmowy, zagrał 
w Lalce

27. opowiadania o treści 
fantastycznej

28. dyscyplina sportu na 
ringu

30. warto go mieć w głowie
31. opłata za przewóz towa-

rów przez granicę
33. orzech z palmy
37. dreszcze
40. grzeje w salonie
41. w mit. gr. uniknął rzezi 

w Troi, syn Anchizesa 
43. utwór zbliżony do fan-

tazji 
44. gromada złoczyńców
45. zamieranie czegoś np. 

mięśnia
48. wyznawczyni buddyzmu
49. stawiana przez doktora
50. arabski dostojnik 
54. zabawka dziecięca
57. ciągnik 
59. usłane gwiazdami 
60. zgoda na coś
61. rzeka w Ameryce Połu-

dniowej
62. przeciwieństwo dobra
65. instrument przy ringu 
69. można na nim piec kur-

czaka
70. wypustka komórki ner-

wowej 

Poziomo
6. z sąsiekami i klepiskiem
8. pierwsze małpy 

człekokształtne 
10. w mit. gr. heros i boha-

ter wojny trojańskiej
11. rzecz jedyna w swoim 

rodzaju
13. śpiewa „Maleńki znak”
14. zbiorowość ludzka za-

mieszkująca określone 
terytorium

17. kieruje grą przy stołach 
w kasynie

18. władza sprawowana 
przez kalifa

21. pokrywają ciało ryby
23. pomocny szaradziście
25. jedna sztuka z grupy 

przedmiotów

26. paliwo w reaktorze ato-
mowym

29. miejscowość pod War-
szawą

32. z rafinerią nad Wisłą
34. miedź lub srebro
35. sąsiaduje z Polską
36. żółto-czarny owad
38. wybór przez głosowanie 

na wysokie stanowisko 
lub urząd

39. mieszkanka innej pla-
nety

42. wada, defekt, błąd
44. towarzyszy zawstydzeniu
46. artysta zajmujący się 

wyrobem ceramiki
47. nauka o Azji, Afryce 

i Oceanii 
51. szklanka wśród owoców

52. makowy narkotyk 
53. dom akademicki 
55. trujący gaz
56. łącznik stalowy
58. do odprowadzania wody 

deszczowej
60. zgodność z czymś
63. wypiek z twarogiem
64. służy do lotów kosmicz-

nych 
66. niewielkie pomieszcze-

nie w samolocie
67. był nim św. Piotr
68. pomieszczenie, w któ-

rym hoduje się gołębie
71. insygnia królewskie
72. graniczy z Meksykiem
73. rozpowszechnianie 

nauki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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STRAŻ MIEJSKA

POLICJA

12 kwietnia funkcjonariusze SM podjęli 
czynności na wysokości al. Partyzan-
tów w związku z zanieczyszczeniem 
miejsca publicznego, z uwagi na pro-
wadzone prace remontowe budynku 
przy ul. Okrzei. Właściciela zobligowa-
no do podjęcia działań zmierzających 
do uprzątnięcia terenu oraz do utrzy-
mania czystości wokół nieruchomości, 
podczas prowadzonych prac. Przypo-
minamy, że zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do 
utrzymywania czystości i porządku na 
nieruchomości, a brak realizacji tego 
obowiązku zagrożony jest kara grzyw-
ny.

12 kwietnia strażnicy miejscy zabezpie-
czali miejsce kolizji drogowej na skrzy-
żowaniu ulic Jasnej z Jana Kilińskiego, 
gdzie doszło do zderzenia dwóch po-
jazdów. Funkcjonariusze SM, czuwali 
nad bezpieczeństwem w ruchu drogo-
wym do czasu podjęcia działań przez 
służby przewidziane prawe.

12 kwietnia funkcjonariusze podję-
li działania przy ul. Józefa Mireckiego, 
gdzie ujawniono zwisający przewód 
elektryczny w poprzek nad ciągiem pie-
szym, Miejsce zabezpieczono do czasu 
przyjazdu pogotowia energetycznego.

12 kwietnia strażnicy miejscy podjęli 
działania przy udziale przedstawiciela 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, 
na ul. gen. Stefana Grota -Roweckiego, 
w celu oceny dobrostanu psów. W wy-
niku przeprowadzonej interwencji, nie 
potwierdzono nieprawidłowości. Wy-
stawiono właścicielowi wezwanie do 
okazania książeczki szczepień czwo-
ronogów w wyznaczonym terminie. 
W związku z brakiem szczepień właści-
cielka została ukarana grzywną w po-
stepowaniu mandatowym.

16 kwietnia w godzinach nocnych ope-
rator monitoringu zaobserwował przy 
ul. Legionów Polskich otwarte drzwi 
w zaparkowanym pojeździe osobo-
wym. Operator prowadząc obserwację 
pojazdu przekazał jednocześnie zgło-
szenie, w celu podjęcia dalszych dzia-
łań. Jak się okazało wewnątrz pojazdu 
znajdował się mężczyzna, który zasnął.

17 kwietnia również w godzinach noc-
nych operator monitoringu zaobser-
wował mężczyznę, który wspina się 
po rusztowaniu kościoła farnego przy 
ul. Gabriela Narutowicza. Podjęto nie-
zwłoczne działania z uwagi na realne 
zagrożenie życia i zdrowia mężczyzny, 
który nie popisał się zdrowym rozsąd-
kiem.

17 kwietnia za pomocą monitoringu 
miejskiego zauważono przy fontan-
nie, na pl. Jana Pawła II, dwóch męż-
czyzn, z których jeden spożywał alkohol 
w miejscu publicznym. Za niezasto-
sowanie się do ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi, osoba spożywająca alkohol 

została ukarana mandatem karnym.

17 kwietnia strażnicy miejscy zabezpie-
czyli czworonoga, który poruszał się bez 
nadzoru, pomiędzy pojazdami na ru-
chliwej ulicy. Z uwagi na bezpośrednie 
zagrożenie życia stworzenia i zagroże-
nia w ruchu, psa umieszczono w Schro-
nisku dla zwierząt przy ul. Czystej.

19 kwietnia funkcjonariusze SM podjęli 
interwencję na zgłoszenie mieszkańca 
miasta przy ul. 1 Maja, gdzie w lokalu 
usługowym osoba zakłócała spokój 
i porządek publiczny. Na miejscu po-
proszono mężczyznę o opuszczenie 
lokalu, a następnie dokonano legity-
mowania osoby. Wobec mężczyzny 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczenia 
oraz przeprowadzono z ww. rozmowę 
dyscyplinującą.

21 kwietnia miejscu uczestniczyli w Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym zorganizowanym dla uczniów 
szkół podstawowych. Funkcjonariusze 
w komisji czuwali nad prawidłowym 
przebiegiem rozwiązywanych testów. 
Na zakończenie turnieju wszyscy 
uczestnicy zostali obdarowani opaska-
mi odblaskowymi. 

Oznakuj swój rower
Przypominamy, aby oznakować 
rower wystarczy mieć dokument 
tożsamości oraz dowód zakupu 
towaru. Znakowanie jest bez-
płatne. W celu uniknięcia ewen-
tualnych wyjaśnień w czasie 
policyjnej kontroli zalecamy, by 
w przypadku sprzedaży roweru 
przekazać nowemu właścicielo-
wi odcinek dotyczący jego ozna-
kowania.
Właśnie rozpoczął się okres, w któ-
rym większość rowerzystów rozpo-
czyna swoje rowerowe przejażdżki. 
Sezon wiosenno-letni wiąże się nie-
stety także z kradzieżami jednośla-

dów. Cykliści niejednokrotnie pozo-
stawiają rowery bez zabezpieczenia 
przed sklepami, uczelniami, bibliote-
kami miejskimi. Łupem złodziei pa-
dają rowery nie tylko drogie, ale i te 
przedstawiające mniejszą wartość. 
Dlatego też pamiętajmy, aby:
•	 nie zostawiać rowerów przed blo-

kiem, domem, na klatce schodo-
wej bez uprzedniego zabezpiecze-
nia,

•	 pozostawiając rower najlepiej uży-
wać dobrych zapięć rowerowych 
typu U-lock lub hartowany łań-
cuch, których przecięcie jest trud-
niejsze i bardziej czasochłonne niż 
zwykłych linek; lepsze zapięcia za-
wsze będą tańszy niż nowy rower

•	 zawsze należy przypinać się za 
ramę do trwałego i mocnego ele-
mentu, na przykład stojaków ro-
werowych typu U

•	 zostawiając rower warto wybierać 
miejsca objęte systemem monito-
ringu miejskiego lub kamer prze-
mysłowych

•	 odchodząc od roweru warto zdjąć 
z niego ruchome elementy tj. licz-
nik. Dodatkowe oświetlenie, bido-

ny czy sakwy.
•	 w miejscach potencjalnie niebez-

piecznych, odludnych, nieoświe-
tlonych lub rzadko uczęszczanych 
przez inne osoby najlepiej jest 
poruszać się w grupie lub wybrać 
inną bezpieczniejszą drogę;

•	 dobrze jest oznakować rower, aby 
zmniejszyć ryzyko kradzieży.

Aby umówić się na oznakowanie ro-
weru należy skontaktować się z niżej 
wymienionym funkcjonariuszem
•	 Komenda Powiatowa Policji w Ży-

rardowie st.sierż. Monika Michal-
czyk  – tel. 47 70 58 138 lub 506-
905-792

NA CZYM POLEGA znakowanie:         
Procedura znakowania roweru pole-
ga na wygrawerowaniu specjalnym 
urządzeniem, jakim jest „engrawer”, 
oznaczenia składającego się z liter 
i cyfr, a następnie rejestracji w bazie 
danych prowadzonej przez Policję.
Każdy oznakowany rower zostanie 
opatrzony w miejscu widocznym na-
klejką samoprzylepną informującą 
o dokonaniu oznakowania roweru.
Mikroudarowa technologia „engra-

wera” pozwala na wykonanie pre-
cyzyjnego oznakowania, a ponadto 
powoduje zmiany w strukturze ma-
teriału - wykrywane nawet po po-
wierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu 
oraz miejsca wykonania oznaczeń:
•	 rama roweru pod kierownicą,
•	 ramię przekładni sprzężone 

z przekładnią,
•	 przedni widelec.
Policjanci wykonuja oznaczenia row-
nież specjalnym flamastrem, które 
są niewidoczne gołym okiem.
Na znakowanie, po uprzednim umó-
wieniu terminu, powinna zgłosić się 
osoba pełnoletnia, z ważnym dowo-
dem osobistym i dowodem zakupu 
roweru, w przypadku jego braku po-
licjanci przyjmą oświadczenie ustne.
Policjanci przypominają i apelują aby 
przed przybyciem na znakowanie, 
rower był czysty. Jest to niezbędne 
do prawidłowego naniesienia na 
ramę jednośladu, indywidualnego 
oznaczenia.
Autor: st.sierż. Monika Michalczyk
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Pracowania istnieje już 3 latach, chociaż po-
mysł jej powstania i same przygotowania trwa-

ły kilkanaście lat. Był to czas zbierania wiedzy, 
doświadczeń zawodowych, czas również na ze-
branie odwagi na takie przedsięwzięcie. I udało 
się.
Asortyment NaLi Natural to mydła rzemieślnicze, 
peelingi i masła do ciała, produkt do mycia twarzy czy 
mydło gospodarcze, będące ekologiczną alternatywą 
do zapierania plam, mycia naczyń i do innych zadań 
domowych. Znajdziecie u nas również świece sojo-
we. Każdy produkt stworzony z naturalnych skład-
ników, bez zbędnych wypełniaczy, skoncentrowany 
w składniki aktywne. 
Zakres działalności firmy nieustannie się poszerza, 
bardzo się z tego cieszę, bo właśnie taki był plan. 
W pracowni powstają zarówno kosmetyki i mydła 
pod marką NaLi Natural, ale również pod marki mo-
ich klientów, ponadto zajmuję się tworzeniem no-
wych receptur na zlecenia, a obecnie rozpoczynam 
długo wyczekiwany projekt… eko-edukacja. Eko-edu-
kacja to szereg warsztatów dla dzieci i dorosłych.
Warsztaty dla dzieci to ukazanie natury w sposób za-

skakujący, zabawny i nietuzinkowy. Bo kto słyszał, że 
korzeniami można myć ręce? I że perfumy botanicz-
ne można skomponować samemu, stając się niczym 
wytrawny „perfumiarz”. 
Warsztaty dla dorosłych to przede wszystkim chęć 
edukacji kobiet w tworzeniu kosmetyków natural-
nych w domowym zaciszu, pełnych dobroczynnych 
składników i o najwyższej jakości. Kosmetyki two-
rzone w domu są przede wszystkim zdrowe, mają 
konkretne spersonalizowane działanie, efekty ich 
stosowania są niezaprzeczalne, a co bardzo ważne… 
stosunek jakości do ceny. Nie płaci się za markę, mar-
keting i całą otoczkę, która cenę kremu winduje do 
niebotycznego poziomu, a niekoniecznie przekłada 
się to na właściwy skład.  
Cyklicznie w naszym żyrardowskim ODKu odbywają 
się warsztaty kosmetyczno-botaniczne. Zapraszam 
Cię na nie serdecznie oraz do odwiedzenia naszych 
profili na social media. 

Aleksandra z NaLi Natural

ZDROWIE

 Majowa pielęgnacja naturą

Żyrardowska manufaktura mydeł  
i kosmetyków naturalnych

Zbliża się maj. To doskonała pora na zbiór korze-
nia pokrzywy, który ma w sobie teraz najwięk-
sza moc. Twierdzi się wręcz, że pokrzywa należy 
do najbardziej wartościowych ziół leczniczych, 
jakie znamy. Gdyby ludzie wiedzieli, jaką ma 
moc leczniczą, uprawialiby tylko ją. Jest pomoc-
na w tak wielu schorzeniach, że pisze się na jej 
temat obszerne prace naukowe. 
Dziś omówię ją w kontekście dobroczynnego działania 
na włosy. Wykorzystuje się zarówno korzeń pokrzywy 
jak i ziele. Najważniejszą kwestią jest zbiór przed kwit-
nięciem. Gdy pokrzywa zakwitnie, traci swoją moc. 
Korzeń pokrzywy stosowany jest przy łysieniu placko-
watym i androgennym, natomiast ziele (liście i łodyga) 
– przeciwdziała łupieżowi, oczyszcza skórę i nadaje 
włosom blask. Z korzenie przygotowuje się wcierki do 
skóry głowy, natomiast ziele świeże bądź suszone bę-
dzie doskonałe do naparów, którymi robimy płukanki 
włosów. Przestrzegam jednak przed płukankami ze 
świeżych liści pokrzywy, jasnym włosom mogą nada-
wać zielonkawego koloru, brunetki i szatynki śmiało 
mogą używać. 
Pokrzywa wraz ze skrzypem wspierają się wzajem-
nie jako zioła z dużą zawartością krzemu. Natomiast 
łopian działa przeciw łysieniu, antyseptycznie, prze-

ciwłupieżowo oraz reguluje proces przetłuszczania się 
włosów. 
Zatem korzeń pokrzywy wraz ze skrzypem i łopianem 
będą doskonałymi kompanami wspierającymi porost 
włosów, zmniejszającymi ich wypadanie i będą dosko-
nale wzmacniać włosy. Poniższy przepis można przy-
gotować również z ziół suszonych, które dostaniemy 
w naszych żyrardowskich sklepach zielarskich. Nie 
mniej spacer po świeże korzenie i zioła gorąco pole-
cam. 
PRZEPIS NA WCIERKE DO WŁOSÓW - wzmacnia-
jąca i przeciw ich wypadaniu
- litrowy słoik  (nowy, czysty, wyparzony wrzątkiem i su-
chy)
- 50 ml wódki 40%
- 10 g korzenia pokrzywy suszonego lub 20 g świe-
żo wykopanego (świeży korzeń należy dobrze umyć, 
oczyścić, osuszyć z nadmiaru wody i pociąć na małe 
kawałeczki)
- 10 g suszonego ziela skrzypu
- 10 g suszonego korzenia łopianu
- 300 ml oleju słonecznikowego lub ze słodkich migda-
łów lub oliwy z oliwek
Zioła przełożyć do słoika i zalać 50 ml wódki (40%). 
Zakręcić słoik i pozostawić na godzinę. Następnie do-
dać olej. Dobrze wstrząsnąć całość. Odstawić w ciem-
ne miejsce np. do szafki na co najmniej 2-4 tygodni. 
Wstrząsać codziennie intensywnie. Po tym czasie 
przecedzić do czystego i suchego słoika przez cztero-
krotnie złożoną jałową gazę. Wcierać w skórę głowy na 
godzinę przed myciem włosów. 
Jeśli nie chcesz czekać tak długo, proces możesz przy-
spieszyć, bo wiadomo - nie każdy ma tyle cierpliwości. 
Słoik z ziołami, alkoholem i olejem wstaw do garnka 
z wodą o temp. 40 st.C. Utrzymuj tę temperaturę 
przez 3 godziny. Proces powtarzaj przez 3 dni. Po tym 
czasie przecedź do czystego słoika i postępuj jak po-
wyżej. 
Zachęcam do poszukiwań pokrzywy podczas week-
endowego spaceru. Warto jednak pamiętać o kilku 
„złotych zasadach zielarza” podczas zbiorów:
- Zbieraj w miejsca czystych, oddalonych od miast 
i dróg. 
- Zioła zbieraj przed południem w słoneczny dzień. 
Mokre zioła to duże prawdopodobieństwo, że może 
wdać się pleśń podczas przechowywania.
- Zbieraj tylko te rośliny, co do gatunku których jesteś 
pewny.
- Zbieraj tylko tyle ile potrzebujesz, nie zakłócaj rów-
nowagi w przyrodzie zbierając wszystko co w danym 

miejscu znajdziesz, zostaw dla innych mieszkańców 
łąki czy lasu.
- Zbieraj z poszanowaniem natury, nie niszcz otaczają-
cej przyrody, a jeśli zbierany surowiec to tylko niewiel-
ka część rośliny, resztę pozostaw w dobrym stanie, by 
rosła dalej.
Życzę pięknych, gęstych i lśniących włosów. Pamiętaj-
cie, zioła maja moc!!!
 
PEELING UJĘDRNIAJĄCY DO CIAŁA
Lato zbliża się wielkimi krokami, czas mini spódniczek 
i krótkich szortów. Pora zadbać o ujędrnienie ciała po 
zimowych leniwych wieczorach. 
Potrzebne będą: 
- szklanka cukru brązowego/białego (bez znaczenia, 
w tym przypadku nie będzie dostarczał kalorii)
- łyżka mielonej kawy
- 2 łyżki oliwy z oliwek 
- łyżeczka cynamonu
Wszystkie składniki umieść w misce i dokładnie wy-
mieszaj. Wykonaj peeling na lekko zwilżonej skórze 
ud, pośladków czy brzucha. Możesz w tym momencie 
spłukać resztki po peelingu i zakończyć pielęgnację. 
Skóra po peelingu zostaje pobudzona do przyjmowa-
nia składników aktywnych, w tym przypadku kofeiny. 
Dlatego miejsca, które wymagają intensywniejszego 
ujędrnienia, obłóż dodatkową warstwą peelingu, za-
wiń folia spożywczą i wskocz pod ciepły koc na 15 mi-
nut. Następnie spłucz pozostałości peelingu, a w razie 
potrzeby weź prysznic. Zabieg możesz powtarzać raz 
w tygodniu.
 W przypadku peelingu, cukier będzie składnikiem 
ścierającym martwy naskórek, cynamon i kofeina 
zawarta w kawie pobudzą mikrokrążenie w skórze, 
a oliwa z oliwek natłuści skórę i ułatwi rozprowadzenie 
peelingu. 
Należy jednak pamiętać, że jędrne ciało to składowa 
wielu czynników. Preparaty kosmetyczne wspomaga-
ją kuracje, natomiast najważniejszy jest ruch i zdrowa 
dieta. 
Literatura:
- strona dr Różańskiego: www. //rozanski.li
- Maria Treben „ Apteka Pana Boga”
- Małgorzata Kaczmarczyk „Zioła dla smaku, zdrowia 
i urody”
- Marzena Pieszak, Przemysław Ł. Mikołajczak: „Właści-
wości lecznicze pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.)”

Tekst i zdjęcia: Aleksandra  
Skowron-Palka, NaLi Natural
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Srebrne Juniorki UKS Trójka!

Wspaniale zakończyły się dla Juniorek UKS Trój-
ka U17 Mistrzostwa Polski rozgrywane w Gdyni 
w dniach 20-24.04.2022 r. Nasza drużyna prowa-
dzona przez trenerów Piotra Neydera i Domi-
nikę Sztąberską została Wicemistrzem Polski 
U17K. 
Koniec sezonu w tej kategorii wiekowej okazał się 
dla naszego klubu bardzo szczęśliwy. - Po wszystkich 
problemach, jakie przeszliśmy w tym sezonie, to jest 
kosmiczny wynik, który osiągnęły nasze dziewczyny - 
powiedział prezes Robert Janiszewski.
Same Mistrzostwa trwały 5 dni i zaczęły się już w środę 
20 kwietnia. W swoim pierwszym meczu UKS Trójka 
miała za przeciwnika Lidera Biofarm Swarzędz. Oka-
zało się, że weszliśmy w Mistrzostwa w bardzo do-
brym stylu i pewnie wygraliśmy pierwszy mecz 66:44. 
Kolejnego dnia naszym grupowym przeciwnikiem był 
Widzew Łódź. Żyrardowianki po raz kolejny zagrały 
dobre spotkanie wygrywając 79:69. Te dwa zwycię-
stwa i porażki MUKSu Poznań dały nam już po dwóch 
dniach awans do pierwszej czwórki Mistrzostw Polski. 
Ostatni mecz grupowy z MUKS Poznań okazał się bez 
znaczenia dla kolejności w naszej grupie. Przegrywa-
my go 65:74. 
Do półfinału wchodzimy z pierwszego miejsca i tra-
fiamy na znanego nam przeciwnika UKS Basket SMS 
Aleksandrów Łódzki. Po bardzo wyrównanym meczu 
i wielkich emocjach przez całe spotkanie wygrywamy 
59:54, co daje nam upragniony awans do ścisłego Fi-
nału Mistrzostw Polski!
Tu czekał już na nas faworyt całym mistrzostw Sporto-
wa Politechnika Gdańska. Początek meczu był bardzo 
dobry w naszym wykonaniu i pierwsza kwarta skoń-
czyła się jednopunktowym prowadzeniem Politechni-
ki. Jednak z biegiem meczu przeciwnik zaczął osiągać 
coraz większą przewagę - szczególnie za sprawą bar-
dzo dobrej dyspozycji rzutowej za 3 pkt. Gdańszczan-
ki rzuciły w tym meczu nam 10 razy za 3 pkt., a nam 
nie udało się to ani razu. Końcowy wynik to 85:49 dla 
Sportowej Politechniki i to one zdobyły Mistrzostwo 
Polski U17K. Dla nas srebrne medale i radość w Wice-
mistrzostwa Polski.
- To już 13 medal Mistrzostw Polski dla naszego klu-
bu i miasta Żyrardowa zdobyty przez nasze drużyny 
w ostatnich 12 latach. Jestem bardzo dumny z naszych 
zawodniczek za ich postawę i zaangażowanie w każdym 
meczu jak również za to, że dla większości tych dziewczyn 
byłem pierwszym trenerem i zaszczepiłem w nich miłość 
do koszykówki. Przy tylu problemach, jakie w tym sezonie 

mieliśmy, to naprawdę wspaniały wynik na koniec sezo-
nu juniorskiego. Udało nam się podnieść i pokazać wielu 
niedowiarkom, że nie jest z nami jeszcze tak źle! - powie-
dział szczęśliwy Prezes UKS Trójka  Robert Janiszew-
ski. - Przyznam szczerze, że jeszcze dwa miesiące temu 
marzyłem tylko  o wygraniu ligi na Mazowszu i awan-
sie do najlepszej ósemki w kraju czyli Finałów, a tu taka 
miła niespodzianka i srebrny medal naszych dziewczyn! 
Wiem, że w każdym meczu walczyły z całych sił i zostawi-
ły na boisku mnóstwo zdrowia za co z całego serca im 
dziękuję. W kategorii U19K nie awansowaliśmy do Fina-
łów przez problemy zdrowotne kilku zawodniczek choć 
niewiele zabrakło. Był smutek i sportowa złość. Odbiliśmy 
sobie jednak wszystko w tych Mistrzostwach U17K i zdo-
byliśmy upragniony medal. W zeszłym sezonie był brąz 
, a teraz srebro. Jest pięknie , a już za rok znowu szan-
sa na awans do Mistrzostw. Myślę , że również będzie 
bardzo dobrze. Dziękuję władzom naszego miasta za 
wspieranie naszego klubu dzięki czemu możemy się od-
wdzięczyć  tak dobrymi wynikami podczas MP . Dziękuję 
również sztabowi trenerskiemu za przygotowanie druży-
ny i fizjoterapeucie za opiekę nad dziewczynami podczas 
Mistrzostw. Brawa dla rodziców zawodniczek za doping 
i wspieranie w każdym meczu oraz Pana R.Flaszyńskiego 
(foto) za piękne zdjęcia – cieszy się prezes.
Końcowa kolejność Mistrzostw Polski U17K 
w 2022r:
1.Szkoła Gortata Politechnika Gdańska
2.UKS Trójka Żyrardów
3.UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
4.Lider Biofarm Swarzędz
5.GTK Gdynia
6.Widzew Łódź
7.MUKS Poznań
8.RMKS Rybnik
 Wyróżnienia dla naszych zawodniczek: 
Milena Jarkiewicz wybrana jako najlepsza zawodnicz-
ka naszej drużyny. 
Karolina Ułan wybrana jako najlepiej zbierająca pod-
czas Mistrzostw oraz do 5-ALL Stars.
Skład UKS Trójka Wicemistrzyń Polski Juniorek:
Jarkiewicz Milena kapitan, Flaszyńska Kaja , Sokołow-
ska Oliwia , Wojtasik Oliwia, Stawczyk Oliwia, Wiśniew-
ska Weronika,  Szpyt Anna, Wacławek Wiktoria, Zofia 
Śnieg, Katarzyna Grzywna, Karolina Ułan, Hanna Gło-
wacka, Weronika Owczarek, trener Piotr Neyder, asy-
stent Dominika Sztąberska, fizjo Jarosław Podgórski.

Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 
Srebrnikiem

Rozciąganie przodu uda. Przysiadamy na łyd-
kach, po czym bardzo mocno wypychamy biodro 
do góry tak, by poczuć, że cały przód uda nam 
się rozciąga. Osoby, którym ćwiczenie to sprawia 
trudność nie muszą przysiadać nisko na łydkach.

Rozciąganie klatki piersiowej i obręczy barkow-
ej. Zaczynamy z kątem 90 st. W tym kącie nasze 
dłonie utrzymujemy przez cały czas ćwiczenia. 
Odwodzimy ręce daleko do tyłu tak, aby poczuć, 
że klatka piersiowa się rozciąga.

Rozciąganie mięśni pleców i odcinek lędźwio-
wy. Kocie grzbiety – najpierw usiłujemy wypchnąć 
grzbiet, później odwrotnie – chowamy.

Rozciąganie bocznych mięśni grzbietu. Staramy 
się, aby nasze pośladki przylegały do pięt. Wycią-
gamy całe plecy do przodu, po czym wracamy 
sylwetką w przód. Osoby, które nie mogą jeszcze 
w pełni się rozciągnąć, mogą odrywać pośladki 
od pięt. 


