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Czerwone ołówki w Starej Przędzalni
Jak wyglądają miejsca pracy pisarzy i co jest dla nich niezbędne podczas 
tworzenia kolejnych książek? - felieton Klaudii Appel. 
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Gminny Dzień Strażaka w Jesionce 
7 maja strażacka brać z Gminy Wiskitki zebrała się na wspólne świętowan-
ie w OSP Jesionka. Podczas obchodów przekazano ciężki wóz bojowy.
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Majówka w Żyrardowie
Długi majowy weekend w Żyrardowie upłynął pod znakiem tańca, muzyki na 
żywo, patriotycznych uroczystości i radosnego piknikowania.
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POMOC MEDYCZNA W WARUNKACH WOJENNYCH. MAZOWSZE ZORGANIZUJE SZKOLENIA

Samorząd województwa przeznaczył 100 tys. 
zł na szkolenia z zakresu tzw. medycyny tak-
tycznej, czyli opieki medycznej w warunkach 
działań militarnych. Projekt, który zrealizu-
je warszawski „Meditrans”, jest dedykowa-
ny ratownikom zarówno polskim, jak i po-
chodzenia ukraińskiego, ludności cywilnej, 
w  tym również mieszkańcom Mazowsza. 
W sumie przeszkolonych ma zostać 500 osób.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, projekt z jed-
nej strony będzie wspierał medyków ukraińskich, 
z drugiej podnosił kwalifikacje ratowników polskich 
oraz mieszkańców województwa. – Tocząca się woj-
na w Ukrainie pochłania codziennie życie wielu osób. 
Dobre wyszkolenie ratowników w zakresie medycyny 
taktycznej może pozwolić ograniczyć te straty. Wyda-
rzenia u naszych wschodnich sąsiadów pokazują, że 
odpowiednie przygotowanie ludności cywilnej jest nie-
zwykle ważne w sytuacjach kryzysowych – podkreśla.

Projekt jest w szczególności kierowany do ratow-
ników zarówno polskich, jak i ukraińskiego pocho-
dzenia, którzy przebywają w Polsce i chcą wrócić 
do swojego kraju, by wspomóc swoich walczących 
rodaków w najlepszy możliwy sposób. Szkolenia 
pozwolą im zdobyć dodatkową wiedzę i przetesto-
wać ją w bezpiecznych warunkach.
Przeszkolą ratowników i cywilów
Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy 
zespołów ratownictwa medycznego oraz ludności 
cywilnej w zakresie podstaw medycyny taktycznej, 
nazywanej również medycyną pola walki. W ra-
mach projektu planowane są cykliczne 5-godzinne 
szkolenia. Projekt realizowany będzie przez Wo-
jewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Trans-
portu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.
Jak podkreśla dyrektor stacji Karol Bielski, szkolenie 
kierowane jest przede wszystkim do służb cywil-
nych i koncentruje się wokół zagadnień związanych 
z najczęściej występującymi urazami i obrażeniami 
odnoszonymi w trakcie wojny. – To nasza odpo-
wiedź na zgłaszane potrzeby w zakresie podnoszenia 
umiejętności udzielania pomocy w tak specyficznym 
obszarze. Do realizacji projektu zostali zaangażowani 
doświadczeni medycy, w tym posiadający doświad-

czenie w formacjach wojskowych – podkreśla.
W szkoleniach ma wziąć udział minimum 500 osób. 
Wykorzystany zostanie niezbędny sprzęt szkole-
niowy (m.in. opatrunki hemostatyczne, rurki intu-
bacyjne, opatrunki Ashermana, zestawy treningo-
we wkłuć doszpikowych). Według planu 200 miejsc 
jest przeznaczonych dla osób z personelu medycz-
nego, a 300 dla ludności cywilnej. Co ważne, w ra-
mach projektu powstaną także filmy instruktażowe 
w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Samo-
rząd województwa przeznaczył na realizację tego 
przedsięwzięcia 100 tys. zł.
Warto zwrócić uwagę, że obywatele Ukrainy, którzy 
przeszkolą się w Polsce, będą mogli dzielić się wie-
dzą dalej. W ten sposób liczba ratowników, którzy 
będą w stanie uratować niejedno życie w trakcie 
wojny w Ukrainie, stanie się jeszcze większa.
Jak zauważył wiceprzewodniczący sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego Marcin Podsędek, wy-
darzenia z ostatnich dwóch miesięcy pokazują, że 
przyszłość jest nieprzewidywalna. – Wiedza, którą 
zdobędziemy dziś, może być w przyszłości nieoce-
niona. Takich szkoleń, kursów i wydarzeń powinno 
być jak najwięcej! Wszystkie te umiejętności mogą się 
przydać także w życiu codziennym, kiedy jesteśmy 
w sytuacji zagrożenia, Dlatego powinniśmy pomagać 
i przeznaczać środki z budżetu województwa mazo-
wieckiego na tego typu działania.
Medycyna taktyczna w szczegółach
Szkolenia będą prowadzone według wojskowych 
standardów TCCC (Tactical Combat Casualty Care). 
To rodzaj opieki pourazowej w przedszpitalnej me-
dycynie bojowej, którego zadaniem jest zmniejsze-
nie liczby niepotrzebnych ofiar śmiertelnych przy 
jednoczesnym zapewnieniu powodzenia operacji. 
TCCC posiada trzy podstawowe cele, do których 
należy: zapewnienie opieki ratującej życie ran-
nemu, ograniczenie ofiar oraz pomoc jednostki 
w osiągnięciu sukcesu misji.
– Zdarzenia, które obejmuje medycyna taktyczna, są 
nieco inne niż w typowym ratownictwie. To wybuchy, 
postrzały czy obrażenia powstałe w wyniku odłamków 
– tłumaczy prof. Łukasz Szarpak. – Według statystyk 
ok. 35 proc. zgonów przedszpitalnych jest spowodo-
wanych niekontrolowanym krwotokiem, a w 80 proc. 

przypadków są to krwawienia z kończyn. Będziemy za-
tem uczyć m.in. tamowania krwi w takich sytuacjach, 
tak by jak najwięcej osób w społeczeństwie zdobyło 
odpowiednie umiejętności i było w stanie nieść pomoc 
na kluczowym etapie opieki przedszpitalnej.
TCCC dzieli opiekę nad poszkodowanym na trzy 
główne części: faza I – Care Under Fire (CUF), czyli 
opieka pod ostrzałem, faza II – Tactical Field Care 
(TFC) – taktyczna opieka na polu walki oraz faza III 
– Tactical Evacuation Care (TEC/TACEVAC) – opieka 
podczas ewakuacji.
Jak wyglądają czynności pierwszej pomocy w ra-
mach medycyny taktycznej? Ratownicy muszą dzia-
łać według tzw. protokołu MARCHE:

• M jak massive bleedings (masywne krwotoki) – za-
łożenie opasek zaciskowych, których zadaniem 
będzie zahamowanie krwotoku zagrażającego 
bezpośrednio życiu;

• A jak airway (oddech) – sprawdzenie oddechu 
przez 10 sekund;

• R jak respiratory distress – rany klatki piersiowej – 
zabezpieczenie rany opatrunkami;

• C jak circulation – tętno – jednocześnie na tętnicy 
szyjnej i promieniowej w okresie 10 sekund. 

• H jak hypothermia/head – hipotermia – zadbanie 
o komfort termiczny poszkodowanego oraz ba-
danie głowy i szyi;

• E jak everything else – inne czynności, na które nie 
było czasu wcześniej.

Kluczem do skuteczności w medycynie taktycznej, 
podobnie jak w przypadku szeroko znanej pierw-
szej pomocy, jest wykonanie właściwych działań 
w odpowiednim czasie.
– Życzę mieszkańcom Mazowsza i naszym rodakom, 
aby nigdy nie znaleźli się w takiej sytuacji, jaką 
mamy blisko naszej granicy. Od pierwszych dni 
wojny wspieramy Ukrainę i jej obywateli, przekazując 
potrzebny sprzęt, karetki czy organizując wsparcie 
psychologiczne. Teraz przeznaczamy środki na 
kształcenie i pomoc medykom, również tak specyficzną 
jak ta na polu walki – podsumowała radna woje-
wództwa mazowieckiego Katarzyna Bornowska.

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego
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Kilka tysięcy kilometrów szlaków pieszych, ka-
jakowych i rowerowych, drugi pod względem 
wielkości park narodowy w kraju i wciąż nie-
odkryte Pojezierze Gostynińskie – samorząd 
województwa rusza z kampanią Odpocznij na 
Mazowszu. 
Mazowsze jest największym, a przy tym niezwykle 
atrakcyjnym turystycznie regionem w Polsce. Można 
tu znaleźć wielowiekowe zabytki, malownicze krajo-
brazy i barwny folklor. To na Mazowszu znajduje się 
najdłuższy brukowany rynek, porównywana do fran-
cuskiego Verdun twierdza i największa kolekcja sztu-
ki secesyjnej w kraju. Jak zaznacza marszałek Adam 
Struzik, nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby 
przeżyć przygodę. – Serdecznie zapraszamy na  Ma-
zowsze. Warto spędzić urlop czy weekend w  regionie, 
w którym znajdziemy Wenecję Mazowsza w klimatycz-
nym Pułtusku, mazowieckie Mazury na Pojezierzu Go-
stynińskim czy ciekawe fortyfikacje.
Do zwiedzania regionu ma zachęcić także rozpoczę-
ta właśnie przez samorząd województwa kampania 
Odpocznij na Mazowszu. Organizatorzy chcą poka-

zać mieszkańcom regionu, że pomysł na doskonały 
wypoczynek jest w zasięgu ręki.
– Często to właśnie najbliższa nam okolica jest dla nas 
nieznana i przez to niedoceniana. A na Mazowszu jest 
wiele wyjątkowych atrakcji. Nasza kampania pokazuje 
jak piękny i bogaty jest nasz region. Dostarcza rzetelnych 
i praktycznych informacji pomocnych w planowaniu 
weekendowego wypadu za miasto – zaznacza wice-
marszałek Wiesław Raboszuk.   
Dokąd warto się wybrać, czego spróbować i ja-
kiej atrakcji nie przegapić?
• Dla fanów historii
Miłośników fortyfikacji i obiektów wojskowych zachwy-
cą Twierdza Modlin, ale też liczne zamki, m.in. Zamek 
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Zamek Zbro-
jownia w Liwie czy zamki w Pułtusku, Iłży i Szydłowcu. 
Po Mazowszu można również wędrować szlakami 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Frontu Wschodniego 
I  Wojny Światowej. Pasjonaci techniki i historii po-
winni wybrać się do Żyrardowa – prawdziwej perełki 
na skalę europejską, zrewitalizowanej przy wsparciu 

środków z UE XIX-wiecznej osady fabrycznej, która 
zaskakuje industrialną architekturą.

• Aktywnie 
Na energicznych i żądnych przygód czekają setki kilo-
metrów wyjątkowych szlaków. Przejażdżki rowerowe 
po Kampinoskim Parku Narodowym, który w 2000 
r. znalazł się na światowej liście rezerwatów biosfery 
UNESCO, dostarczają fantastycznych wrażeń. Inną 
propozycją jest żeglowanie po Zalewie Zegrzyńskim, 
spływy kajakowe Pilicą, Bugiem, Narwią, urokliwym 
Liwcem czy Świdrem.

• Rodzinny odpoczynek
Farma Iluzji w Mościskach, Suntago Wodny Świat 
w Park of Poland we Wręczy czy Kraina Wester-
nu w Sarnowej Górze i Dzielnica Filmowa w Zalesiu 
Górnym, Park Bajka w Błoniu oraz Julinek to miejsca, 
w których najmłodsi z pewnością nie będą się nudzić. 
Z kolei otwarte przestrzenie, sielskie krajobrazy czy 
wiejskie zwierzęta czekają na dzieci w mazowieckich 
skansenach w Sierpcu i Radomiu. Warto też wybrać 
się do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wią-
czeminie Polskim, gdzie kilka lat temu samorząd Ma-
zowsza odtworzył osadę Olendrów. 

• Agroturystycznie 
Odwiedzający Mazowsze mogą wybierać spośród 
wielu miejsc noclegowych o różnym standardzie i lo-
kalizacjach.  W regionie jest ponad 600 obiektów, któ-
re mogą przyjąć 6,3 tys. gości. Ponad 100 z nich to 
kwatery agroturystyczne. Można tu nie tylko przeno-
cować, ale też spędzić aktywnie czas i spróbować wy-
bornej w smaku, regionalnej żywności. Sporządzane 
są z wytwarzanych tu surowców z okolicznych upraw 
i od lokalnych przetwórców. Często bazują na kuchni 
polskiej i przyrządzane są na podstawie przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie receptur. 
A przed nami weekend pełen atrakcji! 
Spacer po najdłuższym rynku w Europie, rejs gon-
dolą po Narwi czy wspólne ognisko z pieczeniem 
kiełbasek – już za tydzień w Pułtusku otwarcie sezo-
nu i I mazowiecki zlot caravaningowy. Jeśli planujesz 
swoją pierwszą podróż kamperem, to nie może Cię 
tam zabraknąć. 
Jak zaznacza prezes mazowieckiej regionalnej orga-
nizacji turystycznej, Izabela Stelmańska, Mazowsze 
warte jest bliższego poznania. – Rozpoczynamy sezon 
turystyczny na Mazowszu. W najbliższy weekend zapra-
szamy wszystkich do Pułtuska. Już w piątek otwarcie 
sezonu i masa atrakcji. To będzie dobry czas na przed-
stawienie oferty turystycznej Mazowsza i ciekawych in-
spiracji na weekendowe wypady.  
Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie

ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU! 

R E K L A M A
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I OGÓLNOPOLSKI KONKURSU  
DACHL – MAERCHEN – UROCZYSTA GALA

Dnia 29 kwietnia 2022, uczen-
nica „Trójki” Natalka Błaszkie-
wicz z klasy 8g wraz z nauczy-
cielem języka niemieckiego p. 
Anną Kamińską-Woźniak wzię-
ły udział w uroczystej gali I-go 
Ogólnopolskiego Konkursu DA-
CHL – Maerchen w Warszawie.

Natalka otrzymała wyróżnienie 
w tym konkursie za pracę wyko-
naną na płótnie, przedstawiającą 
Apacza Winnetou, bohatera słyn-
nej powieści niemieckiego powie-
ściopisarza Karola Maya. Jury oce-
niało estetykę wykonanych prac, 
oryginalność, wkład pracy oraz in-
dywidualne podejście. Celem kon-
kursu było między innymi propa-
gowanie nauki języka niemieckiego 
poprzez czytanie; rozbudzanie za-
interesowania językiem niemiec-

kim, literaturą i kulturą państw 
niemieckiego obszaru językowego; 
pogłębianie wiedzy w tym zakresie 
oraz rozwijanie wrażliwości este-
tycznej i językowej, twórczego my-
ślenia, wyobraźni i kreatywności.

Organizatorami konkursu byli: Pol-
skie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Niemieckiego Oddział War-
szawa, Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi nr 354 im. 
Adama Asnyka w Warszawie, Pol-
sko – Niemiecka Szkoła Spotkań 
i Dialogu im. Willy’ego Brandta 
w Warszawie oraz Stowarzyszenie 
Inicjatyw i Inspiracji ESSE.

Serdecznie gratulujemy!

Informacja prasowa Szkoła  
Podstawowa nr 3 w Żyrardowie

Jedenaście mazowieckich jednostek ratow-
nictwa wodnego otrzyma w sumie 500 tys. 
zł wsparcia od samorządu województwa. 
Środki przeznaczone zostaną na utrzyma-
nie gotowości ratowniczej i operacyjnej oraz 
prowadzenie działań ratowniczych. Umowy 
z przedstawicielami mazowieckich WOPR-
-ów podpisali marszałek Adam Struzik oraz 
radna województwa Anna Brzezińska. 
Od 2016 roku samorząd województwa mazo-
wieckiego współpracuje z organizacjami poza-
rządowymi w  zakresie poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców Mazowsza na obszarach wodnych 
i dofinansowuje m.in. nowy sprzęt ratowniczy 
i utrzymanie go w gotowości. Otrzymane środki 
jednostki mogą przeznaczyć także na zakup ubio-
rów i innego indywidulanego wyposażenia, pali-
wa, osprzętu, jego konserwację i naprawę, a także 
udział w specjalistycznych szkoleniach. 
Niestety statystyki dotyczące utonięć nie wyglą-
dają zbyt optymistycznie, co zauważa marszałek 
Adam Struzik. – Tylko w czasie zeszłorocznych wa-
kacji w Polsce utopiło się aż 168 osób, z czego bli-
sko 10 procent na terenie Mazowsza. Aby skutecznie 
nieść pomoc, potrzebne jest odpowiednie wyposaże-

nie i ciągłe doszkalanie. Dlatego w tym roku zwięk-
szyliśmy środki finansowe na wsparcie mazowiec-
kich ochotniczych jednostek ratownictwa wodnego 
przeznaczając na ten cel w sumie 500 tys. zł.
Wsparcie trafi do jedenastu jednostek ratownic-
twa wodnego z całego Mazowsza. Są to:

• Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe w Płocku, 

• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
„WOPR – OS” w Ostrołęce, 

• Środowiskowo-Lekarskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Radomiu, 

• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w Radomiu, 

• Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, 

• Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra-
tunkowe, 

• Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, 

• Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, 

• Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe, 

• Ochotnicza Straż Pożarna -Ratownictwo 
Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim, 

• Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. 

Jak zaznacza Anna Brzezińska, radna wojewódz-
twa, przewodnicząca sejmikowej komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania 
Bezrobociu, potrzeby WOPR-ów stale rosną. – 
Systematycznie wzrasta liczba osób odpoczywają-
cych nad wodą i na wodzie, którym trzeba zapewnić 
bezpieczeństwo. Dlatego rozwój i wsparcie finanso-
we dla ratowników wodnych w perspektywie lat bę-
dzie coraz bardziej potrzebne. Trzeba zwrócić uwagę 
na różnorodność jednostek, wielkość akwenów czy 
liczbę osób nad nimi odpoczywających. To wszystko 
ma wpływ na potrzeby danego WOPR-u. 
Na realizację zadania związanego z „Ratownic-
twem i ochroną ludności” samorząd wojewódz-
twa od 2016 roku przeznaczył łącznie ponad 2,1 
mln zł.

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski  
 Województwa Mazowieckiego w Warszawie

RATOWNICTWO WODNE NA MAZOWSZU ZE WSPARCIEM SAMORZĄDU

R E K L A M A
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W sobotę 30 kwietnia kolejne pary z Żyrardowa świętowały swo-
je „złote gody”. Tego dnia Resursa stała się miejscem celebracji 50. 
rocznicy ślubu Krystyny i Henryka Dębskich, Ireny i Tadeusza Mil-
lerów oraz Teresy i Stanisława Grudków. Jubilaci odebrali gratula-
cje od prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego 
i Krystyny Kobyłki, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Ten rok jest wyjątkowy w obchody „złotych godów”, bo wszystkie pary, które 
wspólnie przeszły przez życie godne są naśladowania, gratulacji i podziwu. 
Chcąc wyróżnić tak piękną rocznicę, jaką jest 50 lat pożycia małżeńskiego, 
sala balowa Resursy rozbrzmiewa Marszem Mendelsona, przywołując na 
myśl wspomnienia z dnia ślubu jubilatów. 

Tego dnia z rąk prezydenta Lucjana Krzysztof Chrzanowskiego i Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, Krystyny Kobyłki pary odebrały medal za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Nie mogło zabraknąć pytania o przepis na suk-
ces w małżeństwie. Każda z par ma inny pomysł na pielęgnowanie swojego 
uczucia. Jedni mówią o konieczności poczucia humoru, inni o umiejętności 
pójścia na kompromis, a jeszcze inni o pielęgnowaniu uczucia, które jest. 
Warto jednak pamiętać, że każdy z nas jest inny i chcąc budować stały zwią-
zek, należy znaleźć swój sposób na celebrację miłości.

WAŻNE
KOLEJNE PARY CELEBRUJĄ „ZŁOTE GODY”

Międzynarodowy Dzień Tańca 
hucznie był obchodzony w Szko-
le Podstawowej nr 4 im. Mikoła-
ja Reja w Żyrardowie. Spotkanie 
z Robertem Kochankiem rozpo-
częło się od pokazów tańca. Nie 
zabrakło również quizu z wiedzy 
o tańcu i mnóstwa dobrej zaba-
wy. Na koniec Robert Kochanek 
poprowadził krótkie warsztaty 
dla młodzieży. 

Utalentowani uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 4 już nie raz pokaza-
li, że potrafią rozwijać swoje pasje, 
w czym wspiera ich kadra pedago-
giczna. W Międzynarodowy Dzień 
Tańca młodzież zaprezentowała róż-

ne style taneczne podczas pokazów 
dla całej szkoły. Nie brakowało bel-
gijki, tańca towarzyskiego, baletu, ja-
zzu, disco dance i skomplikowanych 
układów choreograficznych z akro-
batyką w tle. Wszystko po to, by 
wspierać dziecięce pasje i motywo-
wać do aktywności fizycznej, mówi 
Beata Marzęda-Przybysz, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardo-
wie. 

- Aktywność fizyczna w naszej szkole 
jest jednym z priorytetów rozwoju. 
Wiemy, że po powrocie z nauczania 
zdalnego, młodzież należy motywo-
wać do sportu – mówi Beata Marzę-
da-Przybysz. – Taniec jest ogólnoroz-

wojowy. Widzimy, że nasi uczniowie 
sięgają po różne style i w różnym 
wieku. Jestem z nich dumna. Nie tyl-
ko dlatego, że rozwijają swoją pasję, 
ale również dlatego, że mają odwagę 
wyjść przed widownię i zaprezento-
wać swoje umiejętności – dodaje dy-
rektor. 

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Tańca nie byłyby z pewnością tak 
wyjątkowe, gdyby nie obecność Ro-
berta Kochanka, który w Żyrardowie 
ma swoją szkołę tańca. – Taniec to 
nie tylko kroki, ale to ruch, ekspre-
sja i szczęście, a jak jest ruch to są 
i endorfiny, które przekładają się na 
codzienne funkcjonowanie zarówno 
dorosłych jak i dzieci – mówi Robert 
Kochanek. – Ogromny ukłon dla 
dyrekcji i nauczycieli, że organizują 

takie wydarzenia, dają dzieciom się 
wykazać. Wiadomo, że szkoła jest 
miejscem edukacji, ale też wszech-
stronnego rozwoju. Świetnie, że tu 
dzieci mają przestrzeń do zaprezen-
towania swoich umiejętności i pasji. 
Ta otwartość jest bardzo ważna – 
wyjaśnia tancerz.

Robert Kochanek nie jest przypad-
kowym tancerzem, który pojawia się 
w granicach naszego miasta. To tu 
sięgają jego korzenie i właśnie tu się 
urodził. Jednocześnie dyrektor szko-
ły podkreśla, że choć Międzynaro-
dowy Dzień Tańca obchodzony jest 
raz w roku, nie oznacza to, że kadra 
pedagogiczna już teraz nie planuje 
kolejnych atrakcji dla uczniów, któ-
rzy chcą brać czynny udział w życiu 
szkoły. 

TANECZNYM KROKIEM W „CZWÓRCE”
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Prawie 300 000 zł dofinansowania dla Miasta z budżetu woj. mazowieckiego 

ŻYRARDÓW

Z budżetu województwa 
mazowieckiego popłynął 
kolejny strumień środków 
finansowych na realizację kilku 
ważnych z punktu widzenia 
komfortu życia mieszkańców 
zadań. W ul. Limanowskiego 
i ul.1 Maja wymienione 
zostanie oświetlenie na 
energooszczędne, lepiej 
doświetlające jezdnie 
i chodniki. Ogrody działkowe 
zrealizują kolejne zaplanowanie 
inwestycje. Miasto będzie 
miało własny dron walczący 
ze smogiem, a miejskie 
przedszkola wyposażone 
zostaną w oczyszczacze 
powietrza.
Inwestycje w ogrodach 
działkowych 
Już czwarty rok z rzędu Miasto 

Żyrardów pozyskało dla ogrodów 
działkowych dofinansowanie 
w ramach programu „Mazowsze 
dla działkowców 2022”. W tym 
roku łącznie żyrardowskie ogrody 
działkowe otrzymają na realizację 
zaplanowanych inwestycji 142 400 
zł, z czego 50 proc. stanowi 
dofinansowanie z budżetu woj. 
mazowieckiego, a 50 proc. kwoty 
pochodzi ze środków budżetu 
Miasta Żyrardowa. 
ŻSUOD „WITAMINA” wykona 
ekologiczne utwardzenie alejek 
działkowych za kwotę 32  000 zł. 
ROD „LEN” zainstaluje system 
monitoringu CCTV o wartości 50 000 
zł. ROD „RELAKS” zaplanowało zakup 
kontenera do przechowywania 
sprzętów ogrodniczych 
potrzebnych do utrzymania 
porządku na terenie ROD, zakup 

rębaka do rozdrabniania gałęzi 
z żywopłotów, krzew i drzew oraz 
zakup pojemnika na odpady. Łączny 
koszt planowanych zakupów to 
23 000 zł. ROD „KROKUS” wykona 
adaptację pomieszczenia na toaletę 
do wspólnego używania przez 
osoby korzystające z działek. Koszt 
zadania to 25 000 zł. ROD „OAZA” 
zmodernizuje drogi na terenie 
swoich ogrodów za kwotę 48 000 zł. 
Miejski dron kontrolujący 
jakość powietrza w mieście 
W  ramach programu „Mazowsze 
dla czystego powietrza 2022” 
Żyrardów otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 76  996 zł na zakup 
drona w celu kontroli palenisk 
domowych na terenie Żyrardowa. 
Całkowita wartość inwestycji to 
153 993,70 zł. 
Do obsługi drona przeszkolonych 
zostanie dwóch pracowników 
Straży Miejskiej. Dotychczasowe 
akcje antysmogowe z użyciem 
wynajętego drona przynosiły 
wymierne efekty, dlatego warto 
je kontynuować, szczególne 
w dzielnicach, gdzie występuje 
wysokie stężenie smogu.
Oczyszczacze powietrza dla 
przedszkoli 
Kolejnym zadaniem, na które 
Miasto pozyskało środki 
z programu „Mazowsze dla 
czystego powietrza 2022” jest zakup 
oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Żyrardów. 
Całkowita wartość zadania wyniesie 
98 980 zł, z czego 50 proc. stanowić 
będzie dofinansowanie z budżetu 

województwa mazowieckiego. 
Oczyszczacze powietrza, wyposażone 
w odpowiednie etapy filtracji, są 
w stanie oczyścić powietrze w salach 
z bakterii, wirusów, alergenów, roztoczy 
czy pyłków roślin nawet do 99,97%.
Wymiana oświetlenia w ulicach 
Limanowskiego i 1 Maja 
W ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Adaptacji 
do Zmian Klimatu – Mazowsze dla 
klimatu 2022, w ul. Limanowskiego 
i ul.1 Maja wymienione zostanie 
oświetlenie na energooszczędne. 
W ul. Limanowskiego nowe 
oświetlenie pojawi się na odcinku 
pomiędzy ul. Kasztanową a ul. gen. 
Sikorskiego, natomiast w ul. 1 Maja 
wymienione zostanie oświetlenie 
na odcinku od ul. Limanowskiego 
do ul.  Okrzei. 
W sumie wymienionych zostanie 85 
opraw sodowych na energooszczędne 
oprawy LED. Przeprowadzone zostaną 
prace demontażowe i montażowe 
oświetlenia, a także wymiana 
wysięgników, montaż przewodów 
do opraw oświetleniowych, montaż 
konstrukcji stalowych i osprzętu linii 
napowietrznej nn., montaż przewodów 
uziemiających i wyrównawczych na 
słupach oraz pomiary elektryczne. 
Nowe oświetlenie będzie posiadało 
większy niż dotychczasowy rozsył 
światłości, dzięki czemu będzie bardziej 
przyjazne dla wzroku, a zarazem lepiej 
doświetli jezdnie i chodniki. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 199 
591,90 zł, dofinansowanie z budżetu 
Województwa Mazowieckiego to 99 
795,00 zł.

Informacja prasowa UM 
w Żyrardowie

TELEFONY ZAUFANIA KRAJOWEGO CENTRUM 
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Osoby doświadczające problemów 
związanych z uzależnieniami mają 
możliwość skorzystania z porad za 
pośrednictwem telefonów zaufa-
nia obsługiwanych przez Krajowe 
Centrum Przeciwdziałania Uzależ-
nieniom.
Telefon zaufania ws. narkomanii:  
800 199 990
czynny codziennie w godz. 16-21. 
Telefon Zaufania ws. uzależnień 
behawioralnych:
801 889 880

czynny codziennie w godz. 17-22.
Uruchomiony został też  telefon za-
ufania dla osób z Ukrainy doświad-
czających problemów związanych 
z używaniem substancji psychoak-
tywnych lub ich bliskich.
Do dyspozycji są dwa numery, czynne 
codziennie w godz. 16-21:
– bezpłatny: 800 11 08 11
– płatny według taryfy operatora: 22 
290 70 00.
Zachęcamy do korzystania z oferowa-
nych form wsparcia.
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Zakończył się remont kolejnego 
domu z historią  

Złóż deklarację o źródłach 
ogrzewania swojego budynku 

ŻYRARDÓW

Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć de-
klarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
W deklaracji trzeba określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. 
Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta Żyrardowa lub za po-
średnictwem internetu. Pamiętajmy, że za niedopełnienie obowiąz-
ku grozi kara grzywny.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa deklarację można złożyć w Biurze Obsługi 
Klienta, codziennie w godzinach funkcjonowania Urzędu. Formularze do-
stępne są w Urzędzie Miasta.

Deklarację można także złożyć z wykorzystanie profilu zaufanego, logując 
się poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/, klikając w zakładkę Zaloguj się przez 
Węzeł Krajowy, aby złożyć deklarację.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 665 666 489. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Uprzejmie informujemy, że jednorazowe bilety komunikacji miejskiej 
można nabyć w kioskach na terenie miasta oraz w autobusach u kie-
rowców. Bilety miesięczne można kupić w biletomatach w autobusach, 
w urzędzie miasta oraz w sklepie Diablo przy ul. Wysockiego (naprzeciw-
ko postoju Taxi). Bilet miesięczny można przedłużyć u kierowcy i w urzę-
dzie miasta. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Punkty sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej  

To już trzeci zabytkowy budynek komunalny oddany od użytku po 
kompleksowym remoncie wykonanym w ramach projektu ,,Domy 
pełne historii”. Do swoich mieszkań mogą już powrócić mieszkańcy 
dawnego domu robotniczego przy ul. Limanowskiego 18. 
W budynku zrealizowano szeroki zakres prac. Wykonana została izolacja 
pionowa i pozioma fundamentów. Wymieniono stolarkę okienną i drzwio-
wą, nawiązując do historycznego wyglądu. W klatkach schodowych reno-
wacji poddane zostały drewniane schody i balustrady oraz okna metalowe. 
Wykonano nowe posadzki betonowe na parterze budynku, wyremontowa-
no ściany i sufity. Na poddaszu wykonano nową podłogę z desek. 
Ponadto wyremontowano kanały wentylacyjne, położono nową instalację 
c.o. wraz z montażem grzejników w lokalach. Instalacja c.o., przebiegająca 
przez klatki schodowe, została dodatkowo zabudowana z płyt g-k. 
Dużym przedsięwzięciem był remont dachu i stropów międzykondygnacyj-
nych. Wszystkie stropy zostały wzmocnione i zabezpieczone przed wilgocią 
w miejscu osadzenia belki w murze. Przestrzeń między stropami dodatko-
wo wypełniono wełną w celu zwiększenia izolacji akustycznej i termicznej. 
Remont dachu polegał na częściowej wymianie poszczególnych elementy 
więźby dachowej, wyczyszczeniu i zabezpieczeniu przeciw grzybom. Po-
nadto wykonano docieplenie połaci dachowych i nowe pokrycie z blachy, 
zamontowano nowe rynny i wyłaz w dachu, wyremontowano kominy.  
Elewację budynku docieplono, położono nowy tynk i pomalowano. Przy bu-
dynku, przed wejściami, pojawił się nowy chodnik. 

Wykonawcą prac była firma Art-Reko Projekt Sp. z o.o. Realizacje Sp. 
k. z Warszawy. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, w ramach tego projektu ,,Domy 
pełne historii” wyremontowano budynek przy ul. Chopina 13. Nie-
dawno oddano do użytku dawny dom robotniczy przy ul. Limanow-
skiego 25. Aktualnie trwają remonty budynków przy ul. Chopina 17, 
Narutowicza 42, Wyszyńskiego 12 oraz przy ul. 1 Maja 31 i 52. Przewi-
dywany termin zakończenia prac to drugie półrocze tego roku. W ra-
mach projektu planowany jest także remont budynku przy ul. Armii 
Krajowej 10.  

Projekt nie uwzględnia remontu lokali.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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W sobotę, 14 maja, muzea w całej 
Europie otworzą swoje podwoje, 
kusząc zwiedzających swoją ofertą. 
Tak będzie również w Żyrardowie. 
Miejskie i powiatowe placówki kul-
turalne przygotowały na tę okolicz-
ność wiele atrakcji. Wstęp bezpłat-
ny. Zapraszamy!
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Gi-
rarda, ul. Dittricha 18 
- godz. 11.00 - 22.00 - zwiedzanie muzeum, 
pokazy tkania na krośnie żakardowym,  
- godz. 18.00 - wernisaż międzynarodo-
wej wystawy patchworków organizowa-
nej we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Polskiego Patchworku. 
Muzeum Mazowsza Zachodniego, 
ul. Dittricha 1      
- godz. 11.00 - 21.00 - zwiedzanie mu-
zeum, możliwość nabycia w atrakcyj-
nych cenach muzealne publikacje, 
- godz. 17.00 - inspirują-
cy spacer po Żyrardowie 
z przewodnikiem Marcinem Olborskim,  
- godz. 17.30 - opowieści o dawnych 
Wiskitkach snuł będzie Bogdan Jagiełło,  
- godz. 18.30 - o jednej z najciekaw-
szych historii opisanych na Echu Żyrar-
dowskim opowie Mateusz Waśkowski,  
- godz. 20.00 - konkurs „♥Kocham na-
szą historię” poprowadzą Elżbieta So-
wińska i Justyna Żak.  
Gabinet pisarza Pawła Hulki-La-
skowskiego, ul. Narutowicza 34
- godz. 17.00 - 19.00 - po gabinecie pisa-
rza Pawła Hulki-Laskowskiego, oprowa-
dzi przemiłych gości Elżbieta Sowińska. .
Resursa, ul. 1 Maja 45
- godz. 16:00 - 20:00 - zwiedzanie zabytko-
wego budynku Resursy z przewodnikiem, 
- godz. 17:00 - Centrum Informacji Tury-
stycznej i Kulturalnej - otwarcie sklepiku 
z pamiątkami, książkami i gadżetami do-

tyczącymi Żyrardowa.
Kręgielnia, ul. 1 Maja 47
- godz. 16.00 - 20.00 - zwiedzanie z prze-
wodnikiem wystawy stałej ,,Żyrardów - 
miasto tkaczy i wizjonerów”.  
Centrum Kultury, Plac Jana Pawła 
II nr 3 
- godz. 20:00 - 22:00 - „dobranoCKa” 
czyli spacer po obiekcie z historią w tle 
(wejście o pełnych godzinach - 20:00, 
21:00, 22:00). 
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna im. Pawła Hulki-Laskow-
skiego
Centrala, ul. Mostowa 1 / Fabryczna 
ul. 1 Maja 52 / Filia Nr 2, ul. Witten-
berga 3 / Filia Nr 3, ul. Moniuszki 13 
/ Filia Nr 6, ul. Kilińskiego 9. 
- godz. 18.00 - 22.00 - otwarcie wszyst-
kich placówek bibliotecznych. 
- wyjątkową propozycją jest ABOLICJA 
dla dłużników, bez względu na rok wy-
pożyczenia książek.
Autorska Pracownia Arty-
styczna Przemko Stachow-
skiego, ul. Mały Rynek 7, Sta-
ra Przędzalnia, APA LOFT 19 
- godz. 15:00-22:00 - non stop art! Zwie-
dzanie autorskiej pracowni artysty.
Stara Przędzalnia, Centrum Rzemio-
sła i Sztuki, ul. Nowy Świat 18 A, lokal 7                                                                                                                                                
     - godz. 17.00 - 05.00 - wystawa pople-
nerowa ,,MOZAIKA - ŻYRARDÓW 2022 
- IN STATU NASCENDI”. Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Wydział Malar-
stwa, Pracownia Technologii i Technik 
Malarstwa Ściennego.       
Ekspozycja prac, multimedialna prezen-
tacja projektów oraz zrealizowanych po-
lichromii ściennych, wykłady połączone 
z prezentacją osiągnięć Pracowni Tech-
nologii i Technik Malarstwa Ściennego 
oraz jej absolwentów, muzyka i tańce, 

symboliczny poczęstunek, spotkanie 
z twórcami.
Galeria ,,the Fence” Piotra Leczkow-
skiego, ul. Bohaterów Warszawy 3  
- plenerowa ekspozycja fotografii artysty 
,,Madera”             

Finał Nocy Muzeów w Żyrardowie
Plac Jana Pawła II 
- godz. 21.00 - koncert plenerowy przy 
fontannie Żyrardowska grupa bębniar-
ska COMPARSA. 
Informacja prasowa UM w Żyrardowie

ŻYRARDÓW
NOC MUZEÓW W ŻYRARDOWIE 

MAJÓWKA 
Z SIATKÓWKĄ!
Klub sportowy MUKS Tie-Break Piastów 
zorganizował turniej siatkówki 2 Maja aby 
uświetnić obchody Dni Piastowa w sposób 
aktywny i sporotowy.

Na dwóch plażowych boiskach MOSiR Piastów 
dwanaście wybitnych par plażowiczów z kilku wo-
jewództw, przy pięknej słonecznej pogodzie, wal-
czyło o zwyciestwo. Wygrani byli wszyscy! Każdy 
zespół otrzymał nagrody i pamiątkowe koszulki, 
a widowiskowe akcje, obrony i ataki przejdą do 
historii. Najlepszą dyspozycję pokazali Jakub Cy-
prys/Koluszki i Krzystof Gałecki/Warszawa, któ-
rzy w finałowym pojedynku pokonali faworytów 
Marcina Kołodziejskiego/Żyrardow i Łukasza Le-
wandowskiego/Płock. Trzecie miejsce zajęli Mi-
chał Dąbrowski i Michał Wróbel/Radom, a tuż za 
podium skończyli turniej Mateusz Czarnota i Ma-
teusz Czerwiński/Międzyborów. Turniej odbywał 
się w systemie brazylijskim do dwóch wygranych 
setów.  

Tekst i foto: M.K.
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Informujemy, że do końca maja br., na drogach niemal całego kraju, 
będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku 
z wojskowymi ćwiczeniami, które realizowane są zgodnie z tego-
rocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. drogach województwa ma-
zowieckiego, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajo-
wych.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w go-
dzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował 

utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu 
dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskorto-
wane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji 
ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały 
skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłasz-
cza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich, aby nie publikować informacji 
i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów 
kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych 
statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane 
działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe 
obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla sys-
temu bezpieczeństwa i obronności.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

APEL WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
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To był wieczór wspomnień poświęcony Jac-
kowi Zielonce. W sobotę 7 maja w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury, dyrektor Gra-
żyna Pływaczewska zorganizowała wieczór 
upamiętniający byłego kapelmistrza Orkie-
stry Dętej OSP Mszczonów. 

7 maja w MOKu odbył się wieczór wspomnień 
o Jacku Zielonce. Współgospodarzami byli: Or-
kiestra Dęta pod przewodnictwem obecnego ka-
pelmistrza Szczepana Bieszczada i byli uczniowie 
Jacka Zielonki. Gośćmi honorowymi wieczoru byli 
żona i syn zmarłego, Joanna Nowak – Zielonka 
oraz Artur Zielonka, który na rozpoczęcie spotka-
nia odegrał na trąbce skomponowany przez ojca 
Hejnał Mszczonowa. Wieczór prowadziła Justyna 
Napierała. 

Poza elementami muzycznymi i artystycznymi, 
które tworzyły oprawę tego wieczora, zaprezento-
wano prezentację multimedialną przedstawiającą 
historię życia Jacka Zielonki na podstawie zgro-
madzonych archiwalnych zdjęć. Był to też czas, 
kiedy zgromadzeni mogli wymieniać się swoimi 

wspomnieniami. Wśród osób, które zabrały głos 
był burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek, 
ks. prałat Tadeusz Przybylski, Małgorzata Szysz-
ka opowiadająca o okresie studenckim zmarłe-
go. Swoimi wspomnieniami podzielił się również 
Piotr Dymecki z „Merkuriusza Mszczonowskiego”. 

***

Jacek Zielonka zmarł 21.01.2021 roku w wieku 53 
lat. Jego pogrzeb odbył się 30 stycznia. Od wrze-
śnia 2001 r. był kapelmistrzem Orkiestry Dętej 
i Członkiem Zarządu OSP Mszczonów. Przez wiele 
lat kształcił muzycznie młodzież w szkołach w gmi-
nie Mszczonów i Radziejowice. 

Za działalność społeczną Jacek Zielonka został 
odznaczony: brązowym, srebrnym i złotym meda-
lem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, odznaką ,,Wzo-
rowy Strażak”, „Złotą Odznaką” Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, a także Medalem im. Bolesła-
wa Chomicza. Przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego uhonorowany odznakami ,,Zasłużo-
ny Działacz Kultury” (2000 r.) i ,,Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej” (2010 r.).

Foto: GCI Mszczonów

Setne urodziny to zawsze piękny powód do 
świętowania. Tym razem burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek z okazji tak zacnej roczni-
cy odwiedził panią Janinę Kępień, by złożyć 
życzenia, a także wręczyć kwiaty i pisemne 
gratulacje. 

Podczas uroczystości nie zabrakło również tortu 
z napisem „100 lat”, który tym razem miał zupeł-
nie wyjątkowy wymiar.

Jubilatka urodziła się w Wiatrowcu, który admini-

stracyjnie przynależy do gminy Pniewy, ale rów-
nież do parafii w Lutkówce. Rodzice pani Janiny 
Kępień przed wojną prowadzili skład węgla w War-
szawie, więc jej familia pomieszkiwała w stolicy. 
Niemieckie bombardowania sprawiły jednak, że 
z uwagi na swoje bezpieczeństwo, powrócili do 
domu w Wiatrowcu.

Pani Janina z powodzeniem wykorzystywała 
mieszkanie w takiej okolicy, doskonaląc umiejęt-
ność jazdy konnej. Oprócz tego zawsze pasjono-
wała się także zbieraniem grzybów. Częste prze-
jażdżki wierzchem pozwoliły jej na bardzo dobre 
poznanie bliskiego sąsiedztwa, co przydało się 

w trudnym, wojennym czasie. Pani Janina prze-
prowadzała wówczas partyzantów z okolicznych 
lasów do Warszawy. Dostarczała również żyw-
ność mieszkańcom stolicy.

Po zakończeniu II wojny światowej na stałe osia-
dła w Wiatrowcu, zajmując się rodzinnym gospo-
darstwem. Właśnie w tej miejscowości poznała 
swojego przyszłego męża, z którym wspólnie wy-
dzierżawili 15 ha ziemi. Całe życie utrzymywali się 
z rolnictwa i hodowli zwierząt. Doczekali się 2 sy-
nów, 2 wnuków i 3 prawnuków.

Tekst i foto: GCI Mszczonów,  
Dagmara Bednarek, Dorota Kurzepa

Jacku, to dla Ciebie!

„Sto lat” to za mało!
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Uczniowie na medal!
Uczniowie klasy pierwszej w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii” 
zrealizowali projekt społeczny Pomoc dla Bohatera.

Uczniowie klasy: Konrad Kamiński, Łucja Rochala, Kacper Cynkier, Jakub 
Karasiewicz, Adrian Szymanowski, Karol Stegienko, Jakub Wrocławski zre-
alizowali w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii” bardzo ciekawy projekt 
społeczny Pomoc dla Bohatera.

W ramach projektu uczniowie przez kilka tygodni spotykali się z Kombatan-
tami w Izbie Pamięci Armii Krajowej Żaba, pomagali im i słuchali opowieści 
dotyczących służenia Polsce i walki o wolną Polskę. - Te spotkania były dla 
nas bardzo wartościowe, Państwo Jaroniowie oraz Pan Ryszard byli do nas 
bardzo otwarci informacje, jakie nam przekazali były czymś co będziemy 
pamiętać na długie lata – wspominają uczniowie.

Foto: LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej
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Trzeciego maja Gmina Radziejo-
wice uczciła 231. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Obcho-
dy zostały połączone z modlitwą 
z okazji Dnia Strażaka.

O godz. 12.00 w kościele pw. św. 
Kazimierza, królewicza w Radziejo-
wicach została odprawiona uroczy-
sta Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i Strażaków.

We wtorkowych uroczystościach 
udział wzięli: samorządowcy - Wójt 
Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, 
Przewodnicząca Rady Gminy - Gra-
żyna Górka wraz z radnymi, poczty 
sztandarowe wraz ze strażakami 
z OSP Radziejowice, OSP Korytów 

i OSP Kuklówka, Dyrektorzy szkół 
podstawowych, Dyrektor GCK PO-
WOZOWNIA, Kierownik Gminnej Bi-
blioteki oraz mieszkańcy Gminy Ra-
dziejowice.

Okolicznościową homilię wygłosił 
Proboszcz ks. Henryk Andrzejewski, 
a liturgię swoim śpiewem ubogacił 
chór GAUDEAMUS. 

W okolicznościowym przemówieniu 
Wójt Gminy przypomniała, że Kon-
stytucja jest wyrazem siły i mądrości 
Polaków, a nie tylko zakurzonym do-
kumentem z przeszłości. Przez wieki 
uczy pokolenia Polaków, że w różno-
rodności może być siła, a patriotyzm 
i troskę o ojczyznę można wyrażać 

na wiele różnych sposobów. Pani 
Wójt podziękowała wszystkim miesz-
kańcom, którzy wywiesili flagi i cele-
brują ten okres świąt patriotycznych.

Szczególne podziękowania i życze-
nia popłynęły do druhów strażaków, 
ponieważ pełnią oni ważną rolę w ży-
ciu społeczności lokalnej.

„Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu wła-
snym oraz Rady Gminy Radziejowice, 
składam najserdeczniejsze życzenia 
i wyrazy uznania wszystkim Straża-
kom jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Radziejowice. Pra-
gnę podziękować za ofiarność i trud, 
jakie wkładacie w wypełnianie swoich 
obowiązków, za utrzymywanie nie-
ustannej gotowości bojowej, by w każ-
dej chwili stanąć na posterunku i nieść 
bezinteresowną pomoc drugiemu 

człowiekowi. Dzięki temu Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gminie Radziejowice 
kojarzona jest z powszechnym szacun-
kiem, społecznym zaufaniem i poczu-
cie, bezpieczeństwa. Niech św. Florian 
- patron strażaków – otacza Was swo-
ją opieką w wypełnianiu strażackich 
powinności, niech każda akcja kończy 
się bezpiecznym powrotem, a służba, 
której się podjęliście, będzie źródłem 
ogromnej satysfakcji i poczucia dobrze 
spełnionego obowiązku. W myśl zasa-
dy: Bogu na chwałę, ludziom na ratu-
nek.” - mówiła.

Uczestnicy mszy otrzymali okolicz-
nościowe kotyliony, a dzieci patrio-
tyczne kolorowanki.

Tekst, foto:  
Urząd Gminy w Radziejowice, JK

RADZIEJOWICE

Obchody 3 Maja i Dnia Strażaka

Zapraszamy do udziału w Konkur-
sie Fotograficznym pn. „Powozow-
nia w czterech porach roku”.
Regulamin konkursu fotograficz-
nego „Powozownia w czterech po-
rach roku” 
1. Organizatorem konkursu fotogra-

ficznego „Powozowni w czterech po-
rach roku” zwanego dalej „konkur-
sem” jest Gminne Centrum Kultury 
„POWOZOWNIA” w Radziejowicach, 
ul. Sienkiewicza 6.

2. Cele Konkursu:

a) Promowanie walorów przyrodni-
czych,

b) Rozbudzanie zainteresowań 
przyrodą własnego regionu,

c) Rozwijanie wrażliwości artystycz-
nej,

d) Zwrócenie uwagi na piękno ota-
czającej natury i infrastruktury 
oraz jej ochrony.

1. Tematem konkursu jest prezentacja 
i promowanie infrastruktury i natu-
ry przy Gminnym Centrum Kultury 
„POWOZOWNIA” w Radziejowicach.

2. Nagrodzone i wyróżnione prace 
zostaną opublikowane na stronie 
internetowej www.powozownia.ra-
dziejowice.pl oraz fanpage ’u https://
pl-pl.facebook.com/GminneCen-
trumKulturyPowozowniaWRadziejo-
wicach.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić mak-

symalnie cztery zdjęcia. Każde zdję-
cie z jednej kategorii: wiosna, lato, 
jesień, zima.

3. Terminarz:
• Przyjmowanie prac fotograficz-

nych do konkursu: 20.04.2022-
20.04.2023 r.

• Powołanie jury i ocena zgłoszonych 
fotografii: 10.05.2023 r.

• Ogłoszenie wyników: 01.06.2023 r.
1. Fotografie powinny być wykonane 

samodzielnie, muszą być pracami 
autorskimi. Wyklucza się prace two-
rzone wspólnie (współautorstwo).

2. Fotografie należy nadesłać w formie 
elektronicznej na adres:  biuro.po-
wozownia@gmail.com  z dopiskiem 
„Powozownia w czterech porach 
roku”.

3. Prace należy wysłać z dołączonym 
formularzem zgłoszeniowym, który 
stanowi Załącznik nr 1.

4. Nadesłane fotografie należy opisać 
według następującego wzoru: imię_

nazwisko_kategoria_tytułzdjęcia.
5. Zdjęcia muszą być zapisane w for-

macie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powi-
nien mieć nie mniej niż 2400 px. Mi-
nimalna rozdzielczość zdjęcia musi 
wynosić 250 dpi.

6. Nie zezwala się na stosowanie foto-
montaży polegających na łączeniu 
elementów zdjęcia pochodzących 
z różnych plików.

7. Organizator zastrzega sobie prawo 
do dyskwalifikowania prac niespeł-
niających wymienionych wyżej wy-
mogów.

8. Jeżeli na fotografiach znajduje się 
wizerunek osoby, uczestnik przesy-
łając fotografię zobowiązany jest do 
dołączenia pisemnego oświadcze-
nia osoby znajdującej się na fotogra-
fii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną 
publikację i rozpowszechnianie wi-
zerunku tej osoby.

9. Każdy uczestnik konkursu przesyła-
jąc fotografię zgodnie z treścią ust. 
4 wyżej, udziela niewyłącznej, nieod-
płatnej licencji do korzystania z fo-
tografii na polach eksploatacji wy-
mienionych w art. 50 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
konkursu oraz w zakresie wynikają-
cym z treści niniejszego regulaminu.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.powozownia.radziejowi-
ce.pl.

Powozownia w czterech porach roku
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Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru

Dzień Strażaka w Jesionce

Od 16 maja 2022 r. będzie można 
ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrot-
nej premii na restrukturyzację 
małych gospodarstw. Dziesiąty 
już nabór wniosków o tę formę 
wsparcia z budżetu PROW potrwa 
do 14 lipca 2022 r.

O pomoc będą mogli starać się rol-
nicy posiadający gospodarstwo obej-
mujące co najmniej 1 hektar użytków 

rolnych lub nieruchomość służącą 
do prowadzenia produkcji w zakresie 
działów specjalnych produkcji rolnej. 
Wielkość ekonomiczna takiego gospo-
darstwa musi być mniejsza niż 13 tys. 
euro.

Osoby, które chcą skorzystać z tego 
wsparcia, mogą być ubezpieczone 
w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma rów-
nież zakazu jednoczesnego prowa-

dzenia działalności gospodarczej lub 
pracy na etacie. Istotne jest, by dochód 
lub przychód z działalności rolniczej 
stanowił co najmniej 25 proc. całości 
dochodów lub przychodów.

Należy także pamiętać, że o to do-
finasowanie nie mogą ubiegać się 
beneficjenci następujących progra-
mów wsparcia: „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom”, „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” objętych PROW 2007-2013, a także 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej”, „Premie dla młodych 
rolników” w ramach PROW 2014-
2020.

Na restrukturyzację małego gospo-
darstwa można otrzymać 60 tys. zł. 
Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch 
ratach –  80 proc. rolnik dostanie po 
spełnieniu warunków określonych 
w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 
proc. po poprawnej realizacji bizne-
splanu.

Wsparcie w całości należy przezna-
czyć na prowadzoną w gospodarstwie 

działalność rolniczą lub przygotowa-
nie do sprzedaży produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie. Co 
najmniej 80 proc. kwoty musi być wy-
dane na środki trwałe m.in. na: zakup 
nowych maszyn rolniczych, urządzeń 
i wyposażenia oraz na budowę, prze-
budowę lub remont budynków służą-
cych produkcji rolniczej; nabycie grun-
tów rolnych lub stad podstawowych; 
zakładanie sadów albo plantacji roślin 
wieloletnich.

Wnioski od 16 maja do 14 lipca 2022 
r. będzie można składać w oddziałach 
regionalnych Agencji – osobiście, prze-
syłką rejestrowaną, nadaną w placów-
ce Poczty Polskiej lub elektronicznie za 
pośrednictwem skrzynki podawczej 
ePUAP

Przypominamy, że pomoc na restruk-
turyzację małych gospodarstw może 
być przyznana tylko raz w czasie re-
alizacji PROW 2014-2020. W ramach 
dotychczasowych dziewięciu naborów 
złożono niemal 75,5 tys. wniosków 
a do tej pory na konta beneficjentów 
trafiło z tytułu tego dofinansowania 
ponad 2,9 mld zł.

materiały prasowe ARiMR

7 maja strażacka brać z Gminy 
Wiskitki zebrała się na wspólne 
świętowanie w OSP Jesionka. Ofi-
cjalnym obchodom towarzyszy-
ło przekazanie ciężkiego wozu 
bojowego MAN dla ochotników 
z Jesionki, przekazanie odznaczeń, 
nagród i podziękowań za służbę. 
Gminne obchody Dnia Strażaka odbyły 
się w Jesionce 7 maja. Oficjalne uroczy-
stości rozpoczęły się od mszy świętej 
w Kościele pw. Chrystusa Dobrego Pa-
sterza w Jesionce. Następnie odbył się 
przemarsz na teren OSP Jesionka pro-
wadzony przez Orkiestrę OSP Wiskitki. 
Zebrani goście byli świadkami złoże-
nia meldunku Prezesowi Gminnemu 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Rafałowi Miturze przez Dowódcę Uro-
czystości, Komendanta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jesionce, Tomasza 
Gwiaździńskiego. 
Odznaczenia przyznano:
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa – Marek Gwiaździński
Wzorowy Strażak – Grzegorz Gwiaź-
dziński, Łukasz Kuran, Gabriel Oziębło, 
Przemysław Kamiński, Piotr Kamiński 
i Józef Pałdyna
Złoty Medal MDP – Krzysztof Rybaczuk
Srebrny Medal MDP – Sebastian Ko-
walski, Tomasz Oziębły, Zuzanna Sto-
larska, Damian Piekarski, Radosław 
Nowakowski, Małgorzata Szulborska, 
Dominik Gajewski i Bartłomiej Koźbiał
Tegoroczne obchody były tym bardziej 
wyjątkowe dla druhów z OSP Jesionka, 
ponieważ to właśnie tego dnia prze-
kazano i pobłogosławiono nowy cięż-

ki wóz bojowy MAN. Na ręce prezesa 
Jacka Ciemielińskiego kluczyki wręczył 
poseł Maciej Małecki i burmistrz Rafał 
Mitura. 
W obchodach udział wzięli: 
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki, 
Rafał Mitura; Wiceminister Aktywów 
Państwowych i poseł  PiS Maciej 
Małecki, Michał Orliński, Łukasz 
Ziembiński, Komendant KP PSP 
w Żyrardowie, Tomasz Cybul; 
zastępca burmistrza, Łukasz 
Boczkowski; przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Wiskitki Paweł 
Dziemiańczyk; sekretarz UMiG 
Wiskitki Magdalena Centkowska, 
Koło Gospodyń Wiejskich we 
Franciszkowie i Klub Seniora Wigor, 
a także radni gminni i powiatowi, 
sołtysi i ksiądz proboszcz Tomasz 
Matusiak. Nie zabrakło również 
druhen i druhów z druhów 
z OSP Miedniewice, Wiskitki, Nowe 
Kozłowice, Drzewicz, Aleksandrów, 
Guzów, Oryszew, Wiskitki, Różanów, 
Jesionka, orkiestry dętej OSP 
Wiskitki i pocztu sztandarowego 
z KP PSP w Żyrardowie.
Po zakończeniu oficjalnej części 
obchodów zaproszeni goście zostali 
zaproszeni na uroczysty obiad do 
remizy. Nie zapomniano również 
o mieszkańcach, dla których 
przygotowano piknik strażacki 
z atrakcjami dla dzieci i strawą dla 
dorosłych.
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W tym roku Mszczonów obchodzi swoje 645-le-
cie. Z tej okazji Miejski Ośrodek Kultury prze-
prowadził konkurs na hasło przyświecające 
jubileuszowi. O tym, jak Mszczonów się rozwija 
i w jakim kierunku idą dalsze plany rozwojowe 
rozmawiamy z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Mszczonów Józefem Grzegorzem Kurkiem. 
Panie burmistrzu przede wszystkim chciała-
bym pogratulować Mszczonów jubileuszu. To 
już 645 lat. To jest piękny czas, piękny okres 
i w związku z tym na pewno nachodzą Pana re-
fleksje na temat tego, co zmieniło się w Mszczo-
nowie. Z czego Pan jest najbardziej dumny, ale 
też jakie ma Pan plany na dalszy rozwój gminy?
Rozwój jest nawet wpisany jako hasło przyświecające 
obchodom. Akurat temu miastu się udało. Na skutek 
powstania car nie ukarał miasta, odbierając mu pra-
wa miejskie. Te prawa Mszczonów ma nieprzerwanie 
także to znaczy, że to miasto już wtedy miało swo-
je znaczenie. Nasze miasto oczywiście miało swoje 
wzloty i upadki. A te upadki były głównie wskutek po-
żarów, no bo wiadomo, wtedy jeszcze budowało się 
z drewna. Po wojnie miasto się odbudowywało było 
zaniedbane. Dzięki firmom Keramzyt i Poldres cokol-
wiek zostało tutaj zrealizowane. Później zaczął się sa-
morząd. I od tego momentu czuję się odpowiedzialny 
za wszystko co się tu dzieje. Przez 34 lata współpraca 
Burmistrz – Radni -Mieszkańcy była wzorcowym mo-
delem samorządności.
 I co się dzieje w gminie? 
Pewnie można by było zrobić coś więcej, gdybym 
może bardziej układał się politycznie, ale ja zawsze 
uważałam, że najważniejszy i najcenniejszy jest zdro-
wy rozsądek, zawsze tym, głównie się kierowałem, 
a nie sympatiami, to tyle nam się udało zrobić. Oczy-
wiście udało nam się osiągnąć spektakularne sukcesy 
jak największe centrum logistyczne w kraju, najwięk-
szy park wodny w Europie i najgłębszy basen do nur-
kowania. Jesteśmy jedyną gminą na Mazowszu, która 
w tej chwili wykorzystuje wody termalne, a raptem 
szczęść może siedem jednostek wykorzystuje wody 
termalne w całym kraju. To są osiągnięcia, które są 
nietuzinkowe, a wynikają z założeń polityki długofalo-
wej, długorozwojowej i konsekwencji. Cały czas trzy-
mamy się tylko konsekwentnie ustalonych celów. 
To, jak dziś wygląda Mszczonów to z jednej 
strony gminy, a z drugiej strony to pomysł. Wy-
daje mi się, że to właśnie pomysł jest słowem 
kluczem, o którym możemy dzisiaj mówić. Pan 
ma klarowną wizję tego, jak Mszczonów ma się 
rozwijać. 
Kiedyś przez miasto przejeżdżało 1000 tirów przez 
samo centrum. My byliśmy jedyną gminą, która, wi-
dząc, co się dzieje, wykupiła grunty pod budowę ob-
wodnicy. My zrobiliśmy projekt pod obwodnicę. I jak 
się pojawiły pieniądze z środków na infrastrukturę 
drogową, to my przedstawiliśmy gotowe rozwiązanie 
z wykupionymi gruntami pod tę inwestycję. W Żyrar-

dowie i Sochaczewie dopiero o tym zaczęli myśleć 
i szukać pieniędzy, a przede wszystkim prosić GDD-
KiA. Wtedy to było prawie 1,5 miliona. Na tamte cza-
sy to były ogromne pieniądze. Potem dostrzegliśmy, 
że obwodnica daje nam szansę na ulokowanie w jej 
obrębie kolejnych firm. Bo miasto wtedy się rozwija, 
kiedy jest działalność gospodarcza, czyli kiedy myśli-
my o nim biznesowo. W przypadku gmin – kiedy przy-
bywa nam kolejnych firm. Jeśli tego nie ma, to koniec 
rozwoju, co pokazuje obecna sytuacja w Polsce. Teraz 
rząd położył rękę na podatkach. Takie gminy jak Ży-
rardów muszą liczyć teraz na to, co dostaną od rządu, 
jaki będą mieli budżet na kolejne lata. I tak bardziej 
żyją na łasce Ministerstwa Finansów. Muszą jakoś wią-
zać koniec z końcem lub kombinować, kogo poprosić 
o pieniądze na rozwój. Skąd zdobyć dofinansowanie. 
Tak to wygląda. W związku z tym myśmy stworzyli 
samych siebie od samego początku. Wiedzieliśmy, 
że żeby się rozwijać, to muszą być pieniądze i to nie 
pieniądze dane nam jako bonifikata, z programów. 
Tylko pieniądze, które fizycznie wypracujemy sami, 
czyli osiągniemy po prostu dochód z tytułu podatków 
od firm. Doprowadziliśmy do tego, że dziś gmina ma 
relatywnie największy udział, jeśli chodzi o podatki 
z podatku od nieruchomości i to jest nasz argument 
prorozwojowy, który cały czas się powiększa, bo przy-
bywają kolejne firmy, a wraz z nimi kolejne dochody. 
A jakie są plany na rozwój i inwestycje w gmi-
nie? 
Praktycznie już skończyliśmy zabudowywać tereny 
inwestycyjne w Mszczonowie. W tej chwili przygoto-
wujemy nową dzielnicę przemysłową na węźle w Ada-
mowicach. Mam nadzieję, że w tym roku niektóre fir-
my zaczną budowę, kolejne może w przyszłym roku. 
Również ilość odpadów cały czas rośnie i będzie rosła, 
a ciągle nam mało do ilości odpadów produkowanych 
na mieszkańca w Europie Zachodniej. W związku z tym 
również zabezpieczyliśmy dwa tereny pod gospodar-
kę odpadami tzn. niewielkie tereny koło Keramzytu. 
Tam stworzyliśmy dzielnicę, gdzie dopuściliśmy go-
spodarowanie odpadami. Koło oczyszczalni firma 
wykupiła teren i będzie zajmowała się czyszczeniem 
studzienek kanalizacyjnych. Oczywiście niektórzy wy-
pisują bzdury, że burmistrz tworzy zagłębie śmiecio-
we. Żadne zagłębie! Zagłębiem jest wysypisko śmieci 
w Radziejowicach. I problem mają Radziejowice i Ży-
rardów. My natomiast dostaliśmy szansę, żeby po-
wstały magazyny zamknięte zadaszone, gdzie będzie 
ewentualnie czasowe zbieranie odpadów. Tutaj nie 
tworzymy żadnych wielkich zakładów utylizacyjnych, 
tylko po prostu magazynu czasowego gromadzenia 
odpadów. Nie będzie żadnego zagrożenia śmiecio-
wego. 
Jednak poza ciągle gorącym tematem inwesty-
cji wiążących się z gromadzeniem odpadów, 
w Mszczonowie planowane są kolejne inwesty-
cje, które mogą rozsławić gminę. Jedna z nich 
prawdopodobnie zostanie zlokalizowana w po-
bliżu ulicy Północnej. 
Mamy jeszcze tereny przy termach, a musimy również 
zadbać o poprawę warunków naturalnych na świecie 
i w Polsce. Musimy zadbać o ekologię. Ale również 
musimy zadbać o to, żeby w Polsce wykorzystywać 
więcej naturalnych produktów. 
Elementem doskonałości jest to, że na każdą chorobę, 
jaka dolega człowiekowi, są rośliny lub korzenie tych 
roślin i kwiaty, które po prostu te choroby są w stanie 
leczyć. Niestety dziś sztucznie produkujemy leki i su-
plementy. A ja widzę dla Mszczonowa szansę na to, że 
my wrócimy do tych naturalnych metod. Mamy wodę 
termalną, która jest lecznicza. Chcemy stworzyć takie 
właśnie miejsce, gdzie mieszkańcy naszej gminy będą 

mogli korzystać z takiej naturalnej medycyny, natural-
nych produktów, żeby po prostu podratować swoje 
zdrowie. 
Czyli to ma być centrum ziołolecznictwa?
Nie tylko ziołolecznictwa. Wszystko to, co stworzyła 
natura. To oczywiście jest proces, to wcale nie będzie 
tanie, by to zbudować, co będzie trudne. Oczywiście 
będziemy mieć zewnętrznego inwestora. My tylko 
dysponujemy terenem i infrastrukturą. Na pewno bę-
dzie to ciekawym uzupełnieniem naszej oferty. Czyli 
mamy termy, na które możemy przyjść na 2 godziny 
i skorzystać z prozdrowotnych wód. Mamy Suntago, 
który jest rozrywką dla całej rodziny. I będziemy mieć 
to „centrum medycyny naturalnej”. Ale przyznam, że 
marzy mi się również stok narciarski. Żebyśmy nie 
musieli jeździć w góry na 3, 4 dni i zastanawiać się, czy 
będą warunki. Oczywiście chodzi o to, żeby można 
było tutaj sobie stok sztucznie naśnieżyć. Mówimy też 
o niewielkim stoku, który będzie funkcjonował zarów-
no jako skromna atrakcja dla zapalonych narciarzy, 
ale przede wszystkim jako górka umożliwiająca naukę 
jazdy na nartach czy snowboardzie. 
Pracujemy jeszcze nad projektem, właściwie kończy-
my prace projektowe na centrum aktywności lokal-
nej przy ul. Tarczyńskiej. Tam obecnie jest budynek 
weterynarii. To będzie nowy budynek, gdzie będzie 
prowadzona rehabilitacja, ale przede wszystkim am-
bulatoryjna pomoc medyczna. To znaczy, że z niewiel-
kim uszczerbkiem na zdrowiu nie trzeba będzie już 
jeździć do szpitala i spędzać w nim wiele godzin ocze-
kując na przyjęcie na Izbie Przyjęć, ale będzie można 
skorzystać z tej pomocy w Mszczonowie. Oczywiście, 
jeśli stan pacjenta będzie wymagał hospitalizacji, bę-
dzie on przetransportowany do szpitala. W tym bu-
dynku będzie również przewidziane wspomniane 
centrum aktywności lokalnej, gdzie różne organizacje 
i instytucje będą mogły skorzystać z przestrzeni prze-
widzianej na warsztaty, szkolenia czy konferencje, ale 
również na spotkania integracyjne, bo jak wiadomo, 
w przypadku budowania relacji, również spotkania to-
warzyskie, rekreacyjne, rozrywkowe są konieczne. Na 
ostatnim piętrze tego budynku znajdzie się również 
świetlica środowiskowa dla dzieci z trudnych rodzin, 
które muszą mieć miejsce, by odrobić lekcje, a nawet 
czasem zjeść kolacje. Chcemy poprawić standard 
obecnej świetlicy. Marzy nam się tez Mediateka jak 
w Grodzisku Mazowieckim, centrum informacyjne, 
w którym będzie można bezpłatnie skorzystać np. 
z internetu. 
Wracając jednak do samych obchodów 645-le-
cia Mszczonowa. Jak te obchody wpłyną na ka-
lendarz imprez?
Oczywiście będziemy świętować, choć w tym roku 
mamy trudną sytuację finansową z powodu ogrom-
nego wysiłku inwestycyjnego. W tym roku, jeśli cho-
dzi o inwestycje, mamy modernizację oczyszczalni, 
termomodernizację, budowę sali gimnastycznej. No 
oczywiście drogi - chodniki, kanalizacje, także ilość 
tych inwestycji jest ogromna. Kończymy również rewi-
talizację terenów wokół kościoła za własne pieniądze. 
Już teraz mamy piękny nowy plac zabaw, który cieszy 
się zainteresowaniem dzieciaków. Mamy tam również 
część zadumy. W związku z tym planujemy imprezy 
plenerowe w amfiteatrze, w parku przy kościele i Miej-
skim Ośrodku Kultury. Dbamy jednak o to, by przez 
cały rok coś się działo. Ostatnio odbył się wernisaż Ro-
mana Zabłockiego. Co chwila odbywają się spotkania 
z ludźmi, którzy swoją działalnością artystyczną rozsła-
wiają Mszczonów. Polecam śledzenie naszej strony 
i profilów społecznościowych. O wszystkich wydarze-
niach będziemy informować na bieżąco. 

645-LECIE MSZCZONOWA – „TRADYCJE PRZEKUTE W ROZWÓJ” – CZĘŚĆ I
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Wyrzucone nie znaczy zmarnowane – drugie życie odpadów żywnościowych 

Według ubiegłorocznego raportu 
dotyczącego marnowania żywno-
ści w Polsce, opracowanego przez 
Najwyższą Izbę Kontroli, w naszym 
kraju marnuje się rocznie 4 840 946 
ton żywności. 40% zmarnowane-
go jedzenia pochodzi spoza gospo-
darstw domowych. Statystyczny 
Polak marnuje rocznie aż 247 kg 
żywności. To o 74 kg więcej niż sta-
tystyczny Europejczyk. 
Taki wynik plasuje Polskę na piątym 
miejscu w Unii Europejskiej. Badania 
pokazują, że najczęściej do kosza na 
śmieci trafiają owoce, pieczywo i wę-
dliny. To problem nie tylko generujący 
koszty, ale także szkodliwy dla środo-
wiska. Odpowiedź na niego stanowi 
działalność podmiotów z branży gospo-
darowania odpadami żywnościowymi. 
Odgrywają one znaczącą rolę w stop-
niowym wydłużaniu łańcucha wartości 
żywności, przyczyniając się tym samym 
do upowszechniania i rozwoju tzw. go-
spodarki o obiegu zamkniętym.
Gospodarka na lepszych zasadach
Model gospodarki o obiegu zamknię-
tym czerpie inspirację ze środowiska 
naturalnego, w którym odpady jednego 
organizmu stanowią pożywienie dla in-
nych, których odpadami z kolei żywią się 
kolejne organizmy. Zgodnie z jej założe-
niami, każdy produkt czy surowiec po-

winien pozostać w obiegu tak długo, jak 
to tylko możliwe. Wiąże się to m.in. z ko-
niecznością redukowania do minimum 
ilości odpadów oraz – kiedy już po-
wstaną – traktowaniem ich jako surow-
ców wtórnych, które po przetworzeniu 
mogą ponownie wrócić do obiegu.
Świat przemysłu i nauki jest obecnie 
skoncentrowany na poszukiwaniu 
takich rozwiązań, które pozwolą szybko 
i skutecznie zminimalizować szkodliwy 
wpływ człowieka na otoczenie. Odpo-
wiedź na te wyzwania stanowią m.in. 
technologie, które pozwalają na ponow-
ne wykorzystanie niepotrzebnej żywno-
ści. Może się ona stać np. wartościowym 
surowcem do produkcji zielonej energii 
oraz ekologicznego nawozu. Firmy, któ-
re specjalizują się w odbiorze tzw. od-
padów żywnościowych (np. resztki po-
siłków, żywność przeterminowana) i jej 
przetwarzaniu, stanowią ważne ogniwo 
tzw. gospodarki cyrkularnej.
Zbędna żywność może być źródłem 
niezbędnej energii
Restauracje, bary czy kuchnie hotelo-
we są ustawowo zobowiązane do od-
powiedniego zarządzania odpadami. 
Nieodpowiedzialne zagospodarowanie 
niepotrzebnej żywności jest nieeko-
logiczne i może wiązać się z karami 
nakładanymi przez odpowiednie 
służby. Skala marnowanego jedzenia, 

brak systemowego zagospodarowania 
odpadów i w konsekwencji ich nega-
tywny wpływ na środowisko, wywołały 
potrzebę powstania firm zajmujących 
się zbieraniem i recyklingiem odpadów 
żywnościowych. Odpowiadają one na 
wyzwania, przed którymi stoi branża ga-
stronomiczna. 
Dzięki nowym technologiom odpady 
spożywcze stają się zasobem, który 
może zostać wykorzystany ponownie. 
Taki surowiec, w skład którego wchodzą 
m.in. resztki żywności, odpady kuchen-
ne i przeterminowana żywność jest 
odbierany ze sklepów detalicznych, re-
stauracji, punktów żywienia zbiorowego 
i zakładów produkcyjnych. Następnie 
odpady żywnościowe są przewożo-
ne do odpowiednich zakładów i prze-
twarzane w taki sposób, aby stać się 
źródłem energii elektrycznej i cieplnej. 
Dodatkowo, w wyniku zachodzących 
procesów powstaje także wysokiej ja-
kości nawóz ekologiczny, który znajduje 
szerokie zastosowanie w rolnictwie. 
ReFood – sprawdzony partner biz-
nesowy
Nawiązanie współpracy branży gastro-
nomicznej z takim partnerem bizne-
sowym, który będzie kompleksowo 
wspierał procesy związane z gospoda-
rowaniem odpadów ma fundamen-
talne znaczenie w kontekście rozwija-
nia gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Powinien on posiadać rozbudowane 
zaplecze technologiczne oraz wiedzę 
z zakresu aktualnych przepisów pra-
wa. Jednym z podmiotów świadczącym 
tego typu usługi jest firma ReFood, dzia-
łająca w ramach grupy SARIA.
– Prowadzimy naszą działalność bizneso-
wą na terenie całej Europy. Przetwarzamy 
zebrane odpady żywnościowe w zieloną 
energię oraz ekologiczne nawozy, po któ-
re chętnie sięgają rolnicy. Dzięki takiemu 
działaniu ograniczamy m.in. skalę wy-
dobycia naturalnych surowców kopal-
nianych, wykorzystywanych do produkcji 
energii. Dążymy do tego, żeby na bieżąco 
modernizować nasze oddziały oraz wdra-
żać najnowsze technologie tak, aby za-
pewniać usługi, które z jednej strony będą 
dopasowane do potrzeb klienta, a z dru-

giej, jak najbardziej ekologiczne i przy-
jazne środowisku – podkreśla Robert 
Maraszkiewicz, Członek Zarządu, 
Dyrektor Oddziału ReFood w SARIA 
Polska.
Grupa SARIA działa na terenie całej 
Europy. Już niedługo zakład ReFood, 
specjalizujący się w odbiorze odpadów 
żywnościowych pojawi się także w Msz-
czonowie. Prace budowlane rozpoczęły 
się w październiku 2021 roku. Tech-
nologie, które zostaną wykorzystane 
w zakładzie będą jednymi z najnowo-
cześniejszych w Europie. Uruchomienie 
zakładu przewidywane jest na początek 
przyszłego roku.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Uczniowie żyrardowskiego „Włókiennika” 
przystąpili do matur. Zanim jednak podeszli 
do egzaminu, przyjęli gratulacje, podzięko-
wania i życzenia dalszych sukcesów z rąk 
wychowawców, dyrektor Jolanty Walczak 
i członka zarządu powiatu żyrardowskiego 
Sławomira Naleja. 

29 kwietnia z pewnością zapadnie w pamięć 
uczniów klas 4 i nauczycieli z dyrektor Jolantą 
Walczak na czele, która tego dnia nie kryła wzru-
szenia dzwonią szkolnym dzwonkiem po raz 
ostatni. Każdy z uczniów odebrał świadectwo, 
wielu z nich odebrało specjalne wyróżnienia i na-
grody. Gratulacje, życzenia dalszych sukcesów 
i powodzenia na maturze złożył również członek 
zarządu powiatu żyrardowskiego Sławomir Nalej. 

Po oficjalnej części uroczystości uczniów poże-
gnano specjalnie przygotowanym programem, 
skupiającym się na wspomnieniach absolwentów 
z czterech lat edukacji w murach Zespołu Szkół 
nr 2 w Żyrardowie.

TO DLA NICH ZADZWONIŁ 
OSTATNI DZWONEK
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29 kwietnia Centrum Kultury w Żyrardowie 
zostało zdominowane przez 129 uczniów 
czerwoniaka, tegorocznych maturzystów, 
którzy przystąpili do oficjalnego pożegna-
nia z liceum. Tak ważna chwila wymagała 
wyjątkowej oprawy i wyjątkowych gości.

Tegoroczni maturzyści nie mieli łatwej edukacji 
w szkole średniej. Za nimi pandemia, nauka zdal-
na, a także wojna na Ukrainie. Mimo to początek 
maja okazał się czasem wielkiej próby – egzami-
nów dojrzałości, którym muszą sprostać, walcząc 
o swoją przyszłość. 

Zanim jednak zasiedli w ławkach do matur, swo-
je szkolne ławy przyszło im pożegnać podczas 
oficjalnego zakończenia roku w Centrum Kultu-
ry w Żyrardowie. Nie brakowało ciepłych słów, 
gratulacji i życzeń powodzenia na dalszej drodze 
edukacji od zaproszonych gości, a podczas tak 
wyjątkowego wydarzenia nie mogło zabraknąć 
prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrznoawksie-
go, wiceprezydenta Adama Lemiesza, Dyrektor 
Wydziału Edukacji Urszuli Wieczorkiewicz-Tkacz 
i dumnych rodziców. 

Podczas uroczystości wręczono absolwentom 
nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia 
w nauce, czynny udział w zawodach, olimpiadach 
i konkursach, aktywną działalność w kołach za-
interesowań, teatrze, zespole. – To właśnie dziś 
kończy się najpiękniejszy etap waszego życia, do 
którego często będziecie wracać myślami – mó-
wiła Dyrektor LO im. Stefana Żeromskiego w Ży-
rardowie, Beata Stawicka. – Teraz czeka na was 
długo wyczekiwana dorosłość, życie na własny 
rachunek, ponoszenie konsekwencji za podjęte 
decyzje – dodała Dyrektor. 

Uczniów pożegnali ich wychowawcy, nauczyciele 
na czele z Sławomirem Maszewskim, który pro-
wadził całą uroczystość. Na koniec kolegów poże-
gnali członkowie zespołu „The Reds” wyjątkowo 
klimatycznym koncertem. 

4 maja maturzyści zasiedli do jednego z najważ-
niejszych egzaminów w swoim życiu. 

OPUŚCILI MURY 
„CZERWONIAKA”
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Na ten weekend czekają wszyscy. Majówka to doskonały czas na 
propagowanie postaw patriotycznych, ale też rozpoczęcie miejskich 
imprez plenerowych. To właśnie dzięki nim długi majowy weekend 
w Żyrardowie jest okazją do wytchnienia, refleksji i zabawy na świe-
żym powietrzu. 

Majowy weekend w Żyrardowie rozpoczął cykl Potańcówek w Parku Seniora. 
To wydarzenie, które pokazuje, że miłość do tańca nie zna wieku. Seniorzy jak 
zawsze nie zawiedli i tłumnie stawili się na zaproszenie prezydenta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego. Tego dnia w Parku Seniora zagrał zespół Retro 
Cantare, Esox i Bogdan Szymańczak. 

2 maja punktualnie o godzinie 20:00 ratusz, Resursa i Centrum Kultury przy-
brały barwy narodowe. Był to symbol upamiętniający Święto Flagi. Również 
tego dnia w Urzędzie Miasta rozdawano flagi Polski. 

Główne obchody żyrardowskiej majówki przypadły na Święto uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie na Placu Jana Pawła II odbył się uroczysty apel 
z udziałem 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrz-
nej. Na zaproszenie Prezydenta Żyrardowa w Miejskich Obchodach udział 
wzięli przedstawiciele władz powiat żyrardowskiego na czele z Krzysztofem 
Dziwiszem, starostą powiatu żyrardowskiego, radni powiatowi i miejscy, dy-
rektorzy instytucji publicznych, poczty sztandarowe i kombatanci. Mieszkań-
com wręczono flagi Polski i kotyliony, co podkreślało patriotyczny charakter 
uroczystości. 

- Bądźmy dumni z naszej przynależności narodowej i z odwagą, i godnością 
wyrażajmy naszą polską tożsamość. Akcentujmy przywiązanie do symboli 
narodowych. Bądźmy jednak patriotami, a nie nacjonalistami – powiedział 
w swoim przemówieniu Lucjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent Żyrardowa. 

Po uroczystościach na Placu Jana Pawła II odbyła się uroczysta msza święta 
w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Również 3 maja na 
boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie, odbył się piknik patriotyczny, 
podczas którego można było spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, lepie-
niu z gliny i przebrać się w strój rycerski. Jednak to, co zrobiło na gościach 
największe wrażenie to pyszne podpłomyki, które każdy mógł przygotować 
samodzielnie. Na koniec dnia mieszkańcy zostali zaproszeni na koncert ze-
społu Jacka Stokłosy. 

Majówka w Żyrardowie
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25 kwietnia realizując zgłoszenie 
mieszkańca miasta, patrol podjął inter-
wencję na ul. Cypriana Kamila Norwida, 
w związku wyrzuceniem w pas drogo-
wy obciętych gałęzi z posesji prywat-
nej. Wobec właściciela nieruchomości 
zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczenia. 
Jednocześnie zobligowano Go do szyb-
kiego uprzątnięcia odpadów zielonych 
zostało uczynione.  

25 kwietnia strażnicy podejmowali 

czynności przy ul. Stefana Żeromskie-
go w związku ujawnieniem zanieczysz-
czonego miejsca publicznego, wokół 
pergoli. W przedmiotowej sprawie po-
wiadomiono zarządcę nieruchomości, 
którego zobligowano do przywróceniu 
właściwego stanu porządkowego oraz 
regularnego utrzymywania czystości 
na wskazanym terenie. 

6 kwietnia realizując zgłoszenie miesz-
kańca miasta, patrol podjął interwencję 
na ul. Stefana Okrzei, w związku z po-
zostawiam psa bez nadzoru w pasażu 
pawilonu usługowego. Za niezachowa-
nie środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia wobec właściciela czwo-
ronoga zastosowano formę pouczenia 
oraz zobligowano do niepozostawiania 
psa w ten sposób.
27 kwietnia strażnicy miejscy podjęli in-
terwencję przy ul. Stefana Okrzei, wo-
bec osoby, która dokonała zaboru mie-
nia publicznego. Kobieta miała pecha, 
ponieważ zdarzenie zostało ujawnione 
za pomocą systemu monitoringu miej-

skiego. Funkcjonariusze ujęli kobietę 
w al. Partyzantów, która poruszając się 
rowerem, oddaliła się z miejsca zdarze-
nia. W trakcie prowadzonych czynności 
kobieta w starszym wieku zachowywa-
ła się niewłaściwie i agresywnie. Do-
piero po przywołaniu ww. do zacho-
wania zgodnego z prawem, kobieta 
zrozumiała, że popełniła wykroczenie. 
W wyniku podjętych działań wobec ww. 
zastosowano środki oddziaływania wy-
chowawczego w postaci pouczenia.

28 kwietnia funkcjonariusze SM realizu-
jąc zadania na terenie miasta, ujawnili 
przy ul. Józefa Mireckiego porzucony 
i zdewastowany miejski rower. Przeka-
zano informację do operatora serwisu 
rowerów miejskich, w celu podjęcia 
dalszych działań. 
2 maja realizując zadania na tere-
nie miasta, patrol podjął interwencję 
na skwerze przy ul. Radziwiłłowskiej 
w związku ze spożywaniem alkoholu 
w miejscu publicznym. Wobec grupy 

osób podjęto czynności dyscyplinują-
ce.
4 maja za pomocą monitoringu miej-
skiego zauważono mężczyznę, który 
będąc na przystanku komunikacji pu-
blicznej przy ul. gen. Władysława Sikor-
skiego spożywa alkohol. Funkcjonariu-
sze interweniując w powyżej sprawie 
podjęli wobec mężczyzny dalsze czyn-
ności, które zakończyły się mandatem 
karnym. 

STRAŻ MIEJSKA

O G Ł O S Z E N I E

W piątek 6 maja ok godz. 19:39 
w miejscowości Adamowice doszło do 
wypadku z udziałem samochodu oso-
bowego. Pojazd wjechał do przydroż-
nego rowu  przy drodze serwisowej 
trasy S8. Samochodem podróżowały 
dwie osoby w podeszłym wieku. Pasa-
żerka opuściła samochód samodziel-

nie. Kierowca został ewakuowany przy 
pomocy noszy i przekazany pod opie-
kę Zespołu Ratownictwa Medycznego. 
W akcji ratowniczej brali udział strażacy 
z JRG Żyrardów oraz OSP Mszczonów. 
Utrudnienia w ruchu trwały ponad go-
dzinę.
W niedzielę 8 maja ok godz. 10:47 
strażacy zostali wezwani do Żyrardowa 
na ul. J. Kilińskiego. Podczas pracy w ga-
rażu mężczyzna został przygnieciony 

przez samochód. Strażacy unieśli auto 
przy pomocy narzędzi hydraulicznych 
i wydostali uwięzione pod samocho-
dem nogi. Dalszej pomocy poszkodo-
wanemu mężczyźnie udzielił Zespół 
Ratownictwa Medycznego. W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów.
Również w  niedzielę 8 maja ok 
godz. 22:21 w miejscowości Tartak 
Brzózki doszło do pożaru w domku 

letniskowym.  W budynku przebywały 
trzy osoby. Pożar miał miejsce w oko-
licy kominka i spowodował zadymienie 
całego budynku. Wszyscy opuścili bu-
dynek samodzielnie i  nie doznali ob-
rażeń. Strażacy ugasili pożar wewnątrz 
budynku, a następnie oddymiali budy-
nek.  Pożar uszkodził drewnianą elewa-
cję oraz wyposażenie domku. W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów oraz OSP Radziejowice.

STRAŻ POŻARNA
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ŚLUSARSTWO WYMAGA SIŁY I PRECYZJI

Najbardziej jest dumny z wież ro-
bionych z tatą na kościele w Wiskit-
kach. Jego prace można zobaczyć 
też m.in. w Starej Przędzalni. Jacek 
Zawistowski to jeden z najbardziej 
cenionych w Żyrardowie ślusarzy.
Rodzice pana Jacka Zawistowskiego 
sprowadzili się do Żyrardowa w latach 
40. XX wieku. Mieli troje dzieci, które 
urodziły się w Żyrardowie. Najmłodszy 

z nich to właśnie Jacek. Zakład ślusarski 
przejął po ojcu. Zawodu uczył się od 
dziecka, pomagając tacie, ale ślusar-
stwo niezbyt go interesowało.
– Choć chwalicie mnie, to nie wiem, czy 
mówicie o mnie. Początkowo ślusar-
stwo jakoś mnie nie pociągało. Tata mó-
wił, żebym robił coś innego, żeby mi było 
lżej. Zostałem kierowcą taksówki. Pali-
wo było reglamentowane, a ja miałem 
talony. Kiedyś tata otrzymał zlecenie na 
produkcję tunelów ogrodniczych, więc 
woziłem tatę – do Łęczycy, Łowicza, za 
Błonie. Trzeba było załatwiać kontrakty. 
Z dnia na dzień wciągnąłem się w pracę.
Tata pana Jacka należał do Cechu Rze-
miosł w Żyrardowie. Był zżyty ze środo-
wiskiem rzemieślników. Na emeryturze 
spędzał niemal każdą wolną chwilę 
w Spółdzielni Rzemieślniczej. Pracowali 

wspólnie od 1981 roku. Od 1990 r. pan 
Jacek pracuje samodzielnie. Nie kończył 
szkoły ślusarskiej. Żona mówi, że talent 
wyssał z mlekiem matki.
Pięciotonowe wieże na kościele 
w Wiskitkach
Najbardziej jest dumny z wież na koście-
le w Wiskitkach. Stawiali je razem z tatą. 
Postawili je w sześć osób w pół roku. To 
było najtrudniejsze i największe dotych-

czas wyzwanie. Zrobili również ręcznie 
kute ogrodzenie wokół kościoła.
– Pręt kwadratowy 2 cm na 2 cm roz-
grzany do czerwoności kuliśmy młota-
mi. Zrobiliśmy całe ogrodzenie kościoła, 
drzwi do dzwonnicy, dwie wieże i wieżę 
dzwonnicy. Musieliśmy zrobić konstruk-
cję, odeskować i zmontować. Zatrudni-
liśmy alpinistów, żeby to wszystko wcią-
gnąć. Zamawiany był specjalny dźwig 
– 40-50 metrów do góry, wieże ważyły 5 
ton. Ciężko było to zaplanować. To była 
połowa lat 90.
Stara Przędzalnia
Wiele prac Jacka Zawistowskiego moż-
na podziwiać we wnętrzach i na ze-
wnątrz Starej Przędzalni w Żyrardowie. 
Dwieście lat temu była tu fabryka lnu, 
dziś lofty mieszkalne, Aparthotel, po-
mieszczenia usługowe.

– Robiłem lampy, lustra, ramy stalowe, 
obudowę na skrzynki pocztowe. Pomy-
sły same przychodzą. Dostawałem od 
pana Piotra Błażejewskiego zarys kon-
cepcji. Czasem śmiesznie, na karteczce 
narysowane dwie kreski i napis Apar-
thotel. I zadanie – zrobić szyld. Popa-
trzę i już wiem. Widzę to w wyobraźni. 
W biurze elektrowni przewody ciepłow-
nicze obudowaliśmy. Pan Błażejewski 
prosił, żeby po prostu siatkę zrobić. 
A my daliśmy karbowaną – 1 cm na 1 
cm. Facet zaniemówił.
Najważniejsza jest dokładność
Robi bramy, artystyczne schody, barier-
ki, obudowy, pawilony handlowe, drzwi. 
Z jednej strony taka praca wymaga siły, 

z drugiej strony wyjątkowej precyzji. 
Kiedy robi się bramę, to jedną połówkę 
trzeba przewrócić około 10 razy, żeby 
pomalować. A brama waży około 200 
kg.
– Najważniejsza jest dokładność. Dla 
mnie to rutyna. Co do milimetra pospa-
wać. Drzwi milimetr czy dwa różnicy – to 
dużo. Lata praktyki. Nie wiem, skąd to 

mam. Sam się zastanawiam. Ale dosta-
ję ogólne zlecenie, spojrzę i po prostu 
wiem, jak to zrobić.
Nie zachęci się młodych do tego za-
wodu
Kiedyś księgowość pan Jacek prowadził 
sam. Było prościej. Dziś bez księgowości 
zewnętrznej nie da się prowadzić dzia-
łalności, nawet tak niewielkiej. I niestety 
coraz trudniej znaleźć ludzi do pracy.
– Kiedyś, jak się miało sześciu, ośmiu 
ludzi, to książeczka ZUS-owska była, za-
płaciło się ZUS i dziękuję. Teraz papie-
rów jest za dużo. I koszty. Zapłacić ZUS 
od 4 ludzi, to są już potężne pieniądze.
Pan Jacek potrafi kandydata do pra-

cy ocenić po 2 godzinach, odkąd ten 
zacznie pracować. Szybko orientuje 
się, czy ma do czynienia z fachowcem. 
Może być świetne CV, uprawnienia, ale 
ten zawód trzeba czuć.
– Praca jest ciężka, niewdzięczna, brud-
na, kurz i hałas . A ślusarz musi być do-
kładny. Nie może być też tak, że do pracy 
przychodzi za karę. Jestem dla pracow-
ników jak rodzony ojciec, ale trzeba być 
surowym. To jest zbyt poważna spra-
wa, aby można było pozwolić sobie na 
fuszerkę. Do tego zawodu muszą być 
odpowiedzialni ludzie. Kiedyś uczniów 
było pięciu, dziesięciu. Teraz nie ma na-
wet jednego. Młodych ludzi nie zachęci 
się do tego zawodu.

Autorka: Beata Kwiatkowska 
Zdjęcia: Wojciech Lipiński 

Źródło: Stowarzyszenie Nasze Imagi-
narium.

Nasze Imaginarium działa na rzecz 
wzmocnienia sąsiedzkich relacji, ochro-
ny dziedzictwa kulturowego Żyrardo-
wa i zwiększenia wpływu mieszkanek 
i mieszkańców na sprawy miasta. 
Wywiad stanowi część projektu www.
rzemioslozyrardow.pl sfinansowanego 
przez Miasto Żyrardów.

fot. Jacek Zawistowski na tle zrobionej przez siebie ramy imitującej ramę okienną 
we wnętrzach Aparthotelu w Żyrardowie (w tle zdjęcie Starej Przędzalni)

fot. Czasem zlecenie jest dość enigmatyczne,  
a wykonanie przerasta wszelkie oczekiwania

fot. Zdjęcia prac Jacka Zawistowskiego we wnętrzach, również usługowych i na 
zewnątrz Starej Przędzalni

fot. Jacek Zawistowski. Schody we 
wnętrzach Starej Przędzalni
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Mam to szczęście, że bywam w do-
mach „ludzi pióra”, gdzie z dziką 
rozkoszą rozczytuję tytuły na 
grzbietach książek w ich biblio-
teczkach i podglądam przestrze-
nie, w których piszą.

Jeśli jeszcze nie czytaliście książek Aga-
ty Napiórskiej „Jak oni pracują”, pole-
cam z całego serca. Autorka w dwóch 
tomach zebrała opowieści polskich 
twórców z różnych obszarów kultu-
ry, którzy ze swojego hobby uczynili 
zawód, zdradzili codzienne rytuały 
i pokazali swoje „pracownie”. Mnie 
oczywiście najbardziej interesują pi-
sarze i ich biurka! Choć na przykład 
Marcin Wicha biurka nie posiada, za 
to ma swój dołek w kanapie sąsiadują-
cej z terrarium żółwicy. Na biurku Syl-
wii Chutnik znaleźć można mnóstwo 
ozdóbek, ręcznie robionych szuflade-

czek, laurek i obrazków, jakich z całą 
pewnością nie znajdziemy na biurku 
Jakuba Żulczyka. Na biurku Katarzy-
ny Bondy musi być zapas zielonych 
herbat i krem do rąk, a pod biurkiem 
Mariusza Szczygła leży koralowa roz-
gwiazda! Dostał ją jeszcze w ubiegłym 
stuleciu od jasnowidzki Kasandry, któ-
ra mu przepowiedziała, że jeśli chce 
mieć powodzenie finansowe w ży-
ciu, musi położyć rozgwiazdę w naj-
ważniejszym miejscu w mieszkaniu.  
Kiedy trzy lata temu pojawiłam się 
w Żyrardowie, wiedziałam, że wszyst-
kie drogi prędzej czy później zapro-
wadzą mnie do Gabinetu Pawła Hul-
ki-Laskowskiego, autora książki „Mój 
Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta 

i życia pisarza”. A w środku wieloję-
zyczny księgozbiór, czarna maszyna 
do pisania, kredens z porcelaną, stół, 
sofa, fotel i oczywiście biurko! Ma-
sywne, drewniane, a na nim zdjęcia, 
srebrna podstawka na obsadki, pióro, 
kałamarz, suszka do atramentu, list 
do przyjaciela. Obraz artysty utkany 
z jego przedmiotów rozczula. Okulary, 
zegarek, bursztynowa fifka, drewniana 
laska - historia ulotności i przemija-
nia. Przy ulicy Narutowicza czas stanął 
w miejscu, ale twórcza energia płynie 
dalej. Nie ma tu co prawda filiżanki 
z parującą kawą, nie czuć papieroso-
wego dymu, jednak patrząc w oczy pi-
sarza spoglądającego z obrazu moż-
na odnieść wrażenie, że słychać jego 
słowa: „Życie jest proste i zrozumiałe. 
Kto umie skupić uwagę na pewnym 
jego odcinku, łatwo zrozumie całość”. 
A jak wygląda miejsce pracy zaprzy-
jaźnionej z nami Olgi Gitkiewicz, jed-
nej z najbardziej cenionych polskich 
reportażystek? Autorka książek „Nie 
hańbi”, „Nie zdążę” i ostatniej „Kra-
helska. Krahelskie” (gratulujemy no-
minacji do Nagrody Literackiej m.st. 
Warszawy w kategorii książka o te-
matyce warszawskiej!) na ogół pracu-
je przy stole w tzw. dużym pokoju. 
„Zawsze mam na biurku laptop, bo 
to jest moje podstawowe narzędzie 
pracy, coś do pisania i zeszyt na pod-
ręczne notatki, dyktafon, bo to też dla 
mnie ważne narzędzie, książki po-
trzebne mi akurat do pracy (zwykle 
jest to sterta nieuporządkowanych 
książek, tu na zdjęciu tego nie widać)”.  
W ubiegłym roku, przy okazji premiery 
książki „Liczby ostatnie” (świetnie, że 
została zakwalifikowana do Literackiej 
Nagrody Europy Środkowej Angelus!), 
w Resursie gościł Jarosław Maślanek, 
którego porwałam na spacer po mie-
ście. Pamiętacie, jak pięknie sfotogra-
fował Żyrardów? Czarno-białe zdjęcia 
artysty do dziś krążą w sieci, a niektóre 
nasze obiekty prezentują się w iście 
nowojorskim stylu. Jak wygląda pisar-
ska przestrzeń pisarza? „Okazało się, 
że nie jestem tak mocno przywiązany 
do miejsca pisania, jak mi się wydawa-

ło. W ostatnie wakacje po raz pierw-
szy napisałem część nowej książki 
ręcznie w zeszycie, i było to bardzo 
odświeżające. Jednak wciąż najlepiej 
i najsprawniej praca idzie mi w domu, 
pod oknem przez które mogę rzucić 
okiem na niebo. Do żelaznego zesta-
wu, oprócz komputera i stołu, należą 
także głośniki (i płynąca non stop mu-
zyka) oraz kawa. Poza tym święty spo-
kój, którego oczywiście nie ma”.

Z kolei Ishbel Szatrawska, autorka dra-
matu „Życie i śmierć pana Hersha Lib-
kina z Sacramento w stanie Kalifornia”, 
który omawiać będziemy podczas 
majowego Koła Literackiego ŻYRAN-
DOL, pracuje zawsze przy stole w kuchni 
z aneksem: „Jest to stół, przy którym robi 
się wszystko, je, pije, biesiaduje do rana, 
a zatem pisze się tu także najlepiej. Lu-
bię to miejsce, bo mam z niego świetny 
widok na całe pomieszczenie i na przed-
pokój, mam blisko do kuchni i w każdej 

chwili mogę sobie zrobić herbatę. Jak wi-
dać na zdjęciu, niestety palę i w kadrze 
widać jakieś książki – to tylko wycinek 
całości, zwykle pół stołu zawalone jest 
książkami. Mam nieduże mieszkanie 
i po prostu się z tym całym majdanem 
nie mieszczę. Moi goście jakoś się przy-
zwyczaili, że przychodząc do mnie na 
obiad, jednocześnie będą siedzieć wśród 
książek”. A skoro o książkach mowa, nie 
mogę nie wspomnieć o tym, że Ishbel 
namiętnie robi obwoluty na książki 
- z papieru pakowego i zwykłych biu-
rowych A4-ek: „Bardzo szanuję pracę 
grafików i cieszą mnie piękne okładki, 
ale jestem astygmatyczką i nie podzi-
wiam z daleka pięknych grzbietów, tyl-
ko widzę jedną wielobarwną plamę, co 
doprowadza mnie do szału, bo mam 
wrażenie, że na półkach jest wieczny 
bałagan. Dorobione przeze mnie jed-
nobarwne okładki wprowadzają w tę 
stajnię Augiasza nieco porządku, a do-
datkowe plusy są takie, że książki się 
tak nie niszczą”.

Na moim biurku znajduje się mnó-
stwo czerwonych ołówków w otocze-

niu cegieł Starej Przędzalni, posiadają-
cych pamięć dawnej fabryki lnu. Pisząc 
ten felieton zza okna dobiega melodia 
pieśni „Prząśniczka”, skomponowanej 
przez Stanisława Moniuszkę. Codzien-
nie o godzinie 12:00 z wieży zegarowej 
żyrardowskiego magistratu unoszą się 
niewypowiedziane słowa: „Kręć się, 
kręć wrzeciono, wić się tobie, wić! Ta 
pamięta lepiej, czyja dłuższa nić”. Kto 
wie, być może właśnie w tym mieście 
również ja utkam swoją książkę? Jak 
mawiał mój ulubiony pisarz Michel 
Houellebecq: „Można robić notatki, 
próbować składać zdania, lecz aby 
zabrać się do pisania powieści, trzeba 
poczekać, aż wszystko stanie się zwar-
te i niezbite, aż pojawi się autentyczna 
konieczność. Człowiek nigdy sam nie 
decyduje o pisaniu książki; (...) książka 
jest jak blok cementu, który zaczyna 
tężeć, a możliwości działania autora 
ograniczają się do bycia na miejscu 
i czekania w rozpaczliwej bezczyn-
ności, aż proces powstawania książki 
sam z siebie się rozpocznie”. Coś za-
czyna się krystalizować, a w czerwo-
nym notesie Moleskine na pierwszej 
stronie widnieje cytat Susan Sontag: 
„Nic z wyjątkiem lenistwa nie po-
wstrzymuje mnie przed tym, by zostać 
pisarką. Dobrą pisarką”. 

CZAS WOLNY

fot. Biurko Pawła Hulki-Laskowskiego. 

fot. Miejsce pracy Ishbel Szatrawskiej 
oraz jej półka z książkami w obwolu-

tach wykonanych własnoręcznie.

fot. Miejsce pracy Jarosława Maślanka.

fot. Biurko Olgi Gitkiewicz.

Autor: Klaudia Appel
polonistka, dziennikarka, pomysło-

dawczyni i prowadząca Koło Literackie 
ŻYRANDOL w Żyrardowie.

CZERWONE OŁÓWKI W STAREJ PRZĘDZALNI
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Urszula Chocyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie przy-
gotowana przez panią Ewę Szklarską została laureatką XXII Ogólno-
polskiego Konkursu  Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza. Kon-
kurs objęty patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty 
odbył się 27 kwietnia 2022 roku w Lublinie. Wydarzenie dedykowa-
ne pamięci wybitnego poety polskiego Józefa Czechowicza składa 
się z dwóch etapów, a finał stanowi uroczysty koncert laureatów, 
który odbywa się w rocznicę urodzin poety. 

W tym roku ocenie podlegały w szczególności: kreatywność w realizacji 
tematu, dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa i ogólny wy-
raz artystyczny. Każdy uczestnik miał obowiązek przygotować dwa teksty: 
pierwszy - utwór Józefa Czechowicza, drugi - utwór Franciszki Arsztajnowej. 
Głównymi celami konkursu było inspirowanie poszukiwań repertuarowych 
i głębszej refleksji nad tekstem literackim oraz kształtowanie kultury żywego 
słowa w doskonaleniu warsztatowych umiejętności.

Informacja prasowa Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 

Oliwia Tomaszewska to nie-
zwykle uzdolniona wokalistka 
z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Żyrardowie. W dniu 8 maja 
2022 roku zaprezentowała się 
na prestiżowym Festiwalu Pio-
senki Polskiej „Piosenkobranie 
2022” w Opolu. Organizowana 
od 1993 roku impreza ściąga do 
polskiej stolicy piosenki wielu 
utalentowanych wokalistów 
z najdalszych zakątków Polski. 
W finale konkursu organizowa-
nego przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Opolu, Muzeum Pol-
skiej Piosenki i Miasto Opole 
wzięło udział 44 młodych wo-
kalistów, wyłonionych spośród 
prawie 300 kandydatów.

Uczestnicy konkursu (oceniani w 4 
kategoriach wiekowych) zaprezen-
towali jurorom i publiczności nie 
tylko swoje wokalne umiejętności, 
ale także specjalnie wyselekcjono-
wany, ambitny repertuar. Przewija-
ły się różnorodne gatunki takie, jak 
jazz, poezja śpiewana, klasyczny 
rock, czy piosenka aktorska. Jury 
w składzie: Elżbieta Zapendowska 
(przewodnicząca), Natalia Zastępa, 
Jarosław Kubów „Jarecki” i Dariusz 
Romanowski mieli niezwykle trud-
ny „orzech do zgryzienia”, bowiem 
poziom wokalny solistów był na 
bardzo wysokim poziomie. 

Podczas podsumowania konkursu 
przewodnicząca jury Elżbieta Za-

pendowska stwierdziła: „Wszyscy 
śpiewali bardzo dobrze, poziom wo-
kalny był bardzo wysoki. Jednak naj-
piękniejsze w życiu jest to, że każdy 
z nas jest inny. My poprzez piosenkę 
mamy pokazać siebie. Swoje odczu-
cia, swoje emocje, kolory i swój spo-
sób układania dźwięków, budowania 
napięć w muzyce, bo piosenka tylko 
wtedy „żre”, kiedy dysponujemy na-
pięciami. Chodzi przede wszystkim 
o to, by piosenką zaczarować widow-
nię …”. Na koniec przewodnicząca 
jury życzyła wszystkim młodym wo-
kalistom, aby zrobili „coś fajnego” 
w swoim życiu, co byłoby unikalne, 
niepowtarzalne, a nie tylko kopią 
znanych, czołowych artystów sce-
ny muzycznej.

Jesteśmy dumni z osiągnięć Oliw-
ki, ponieważ sam fakt, że znalazła 
się w ścisłym finale, jest niezwy-
kłym osiągnięciem. Jako jedyna 
reprezentowała województwo ma-
zowieckie, miasto Żyrardów i Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Żyrar-
dowie. Młoda wokalistka śpiewa 
w zespole wokalnym „Frajda”, pro-
wadzonym przez Panią Aleksan-
drę Rudzińską. Mamy nadzieję, że 
doświadczenie jakie zdobyła w tak 
znaczącym przedsięwzięciu za-
owocuje w przyszłości, a pamięć 
o całym wydarzeniu pozostanie na 
całe życie.

Informacja prasowa Młodzieżowy 
Dom Kultury w Żyrardowie

5 kwietnia 2022 roku odbyło się podsumowanie XX Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego „Tradycje Wielkanocne”. Na tegoroczną 
edycję do Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki nadesłano 1474 prac 
plastycznych z 111 placówek oświatowych, kulturalnych i wycho-
wawczych z całego kraju. 

Młodzi twórcy wykazali się znajomością wielu obrzędów i zwyczajów Świąt 
Wielkanocnych, starając się wyrazić swoje przeżycia poprzez zastosowanie 
ciekawych technik plastycznych. Na konkurs oprócz prac rysunkowych, ma-
larskich i graficznych nadesłano także prace przestrzenne w postaci pisa-
nek, stroików czy makiet scen rodzajowych. Komisja konkursowa przyznała 
130 nagród. 

Wśród laureatów znaleźli się uczestnicy zajęć plastycznych Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Żyrardowie. W kategorii 3-6 I nagrodę zdobył Antoni 
Kołodziejski, lat 5, pod kierunkiem pani Agnieszki Kaźmierczak. II nagrodę 
w kategorii wiekowej 7-9 lat otrzymała Inga Dobaczewska, która wykonała 
pracę pod kierunkiem pani Bożeny Liszewskiej. 

Informacja prasowa Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie 

Urszula Chocyk laureatką XXII  
Ogólnopolskiego Konkursu  Recytatorskiego 

Żyrardowscy młodzi plastycy nagrodzeni w Płocku

Oliwia Tomaszewska finalistką 29. 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Polskiej w Opolu
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Rozwiązanie:

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy vouchery na porcję lodów w MNIAMI.
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Pionowo
1. utwór muzyczny z tekstem
2. włoski, średniowieczny 

filozof z Padwy 
3. rodzaj diety polegający na 

niejedzeniu mięsa
5. zwitek papieru do zakręca-

nia loków
6. rzeka w Ameryce Południo-

wej 
7. kraj ze stolicą w Jerozolimie 
8. styl w sztuce europejskiej 

XVIII w. 
9. obumarcie części mięśnia 

sercowego 
10. sąsiad Polski 
11. tył i ... 
13. Maria ... - zagrała Kalinę 

Jędrusik
14. kolega Karola z „Miodo-

wych lat”
15. piołunówka 
20. pierwszy mężczyzna na 

ziemi 
22. niepodpisany list
24. biały potomek koloniza-

torów
25. główny bohater „Przed-

wiośnia”
26. imię Pana Kleksa
27. wypukła osłona piasty koła 

samochodowego
28. połączenie niebieskiego 

i czerwonego koloru 
30. Wojciech Modest ... - re-

staurator
31. w mitologii egipskiej bogini 

płodności 
32. narzędzie rolnicze do 

płytkiej uprawy roli
33. korzyść finansowa z zaj-

mowania wysokiego sta-
nowiska 

35. formacja wojskowa, której 
wyposażeniem są działa 
o dużym zasięgu

37. lampa tworząca reklamę 
świetlną

39. Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych 

40. przykrywa dom 
41. niewielkie pomieszczenie 

na statku
42. zwierzę - ryś stepowy 
44. zespół urządzeń technicz-

nych do czerpania wody 
46. imitacja jakiegoś przed-

miotu 
48. wykorzystywany do wigilij-

nego kompotu 
49. niewielka miejscowość 
50. pasza dla zwierząt
51. brudas, flejtuch 
53. usuwanie zęba
55. stolica Chin
59. miasto w Szwajcarii
60. żołnierze wzięci do niewoli 
61. małe zwierzę w pierwszym 

okresie życia
62. rytualna formuła magiczna 

w hinduizmie
65. duża suma pieniędzy 
67. przykrycie czegoś
69. pierwsza litera alfabetu 

greckiego 
70. system ćwiczeń ułatwiają-

cych wyzwolenie duchowe
71. pieniężny, towarowy 

Poziomo
2. wielka litera alfabetu
4. kobieta, na którą przecho-

dzi spadek
12. leczenie za pomocą pro-

mieniowania jonizującego
16. dziecko płci męskiej
17. owijanie bandażem
18. zawodnik grający na le-

wym skrzydle
19. kraj w Azji 
21. owady wydające donośne 

dźwięki 
23. duży statek morski 
27. technika i sztuka filmowa
29. udanie, że się coś robi 
32. mała postać ze śniegu 
34. atomy tego samego pier-

wiastka różniące się masą 
atomową

35. wiedza o rolnictwie
36. radiostacja wysyłająca 

sygnał radiowy dla radio-
nawigacji

38. duża siła i wytrzymałość 
fizyczna

40. stan w USA
43. bóg sztuki lekarskiej 
44. obszar leżący powyżej 300 

m n.p.m. 
45. korzeń włosa
47. komizm polegający na 

przejaskrawienie świata 
przedstawionego

51. użyć czegoś ponad miarę

52. ostre zapalenia gardła
54. sos pomidorowy np. do 

zapiekanek
56. budowana w dzieciństwie 

z poduszek
57. aktor, który gra małą rolę
58. człowiek przedkładający 

własny interes nad dobro 
innych

63. perfumy Guerlain - Aqua...
64. bardzo silnie trujący pro-

szek
66. występuje po męczącym 

treningu 
68. targowanie się
71. upadłość firmy, niewypła-

calność
72. człowiek oceniający 

wszystko z własnego punk-
tu widzenia

73. w Nowym Testamencie 
współwięzień Jezusa

74. mlaskanie przy jedzeniu

R E K L A M A
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Po miesięcznej przerwie powróci rywalizacja 
w Alpine Elf Europa Cup. Druga runda sezo-
nu 2022 w pucharze Alpine odbędzie się na 
francuskim torze Magny Cours, gdzie rok 

temu Gosia Rdest stanęła po raz pierwszy na 
podium w tym cyklu.
Circuit de Nevers Magny-Cours to jeden z najlepiej 
znanych torów we Francji. Obiekt położony w ma-
lowniczej Burgundii zasłynął przede wszystkim ze 
względu na wyścig Formuły 1 organizowany tutaj 
do 2008 roku. W ostatnich latach stało się to cen-
trum krajowego przemysłu motorsportowego. 
Swoje siedziby ma tutaj dwóch największych fran-
cuskich producentów samochodów wyścigowych 
- Oreca oraz Ligier.
Ubiegłoroczna runda w Magny Cours była naj-
lepszą w dotychczasowej karierze Gosi Rdest  
w Alpine Elf Europa Cup. Ży rardowianka stanęła 
na podium pierwszego wyścigu po raz pierwszy 
w ciągu dwóch lat rywalizacji za kierownicą Alpine 
A110 Cup. Pierwsza runda tegorocznego sezonu 
ze względu na problemy techniczne najszybszej 
Polsce w wyścigach samochodowych udało się 

wywalczyć ósme i dziewiąte miejsce. Przed run-
dą w Magny Cours oczekiwania są zdecydowanie 
większe. Wyścigowy weekend dla Gosi Rdest roz-
pocznie się już w czwartek. Wyścigi będą w piątek 
i sobotę.
GR: „Tor Magny Cours przypadł mi do gustu już 
w 2020 roku, kiedy pojechałam tam po raz pierw-
szy, ale w minionym sezonie poszło mi lepiej niż bym 
tego oczekiwała. Udowodniłam sobie, ale i innym, 
że jestem w stanie być w czołówce, że mogę walczyć 
o czołowe pozycje, co zdecydowanie pomogło mi 
w kolejnych rundach. Teraz jestem bardzo podbu-
dowana tym, że moi koledzy zespołowi wygrali oba 
wyścigi w Nogaro, więc skoro im się udało, to czemu 
mi nie? Mam nadzieję, że wszelakie problemy jakie 
miałam z autem zostały wyeliminowane i w Magny 
Cours ponownie stanę na podium.”

Informacja prasowa Gosia Rdest – Life is a race
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19 SIERPNIA
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Powrót Gosi Rdest do 
Burgundii 


