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Dary dla uchodźców wojennych
Minister Maciej Małecki przekazał do Muzeum Lniarstwa dary dla ucho-
dźców wojennych z Ukrainy, zakupionych dzięki wsparciu Fundacji PGNiG. 
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Mobilna biblioteka
Dostarczanie zbio rów do miej sca za mie szka nia, to nowa usługa świadczona 
przez Bi blio tekę w Żyrardowie.   
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Czas na zmiany - wywiad z Marcinem Plutą, prezesem żyrardowskiego szpitala
Rozpoczęły się prace rewitalizacji przez termomodernizację. 18 maja otwarto pracownię diagnostyki obrazowej, która w wyniku błędu wykonawcy została zalana 
już 21 maja. O zmianach, które mimo wielu przeszkód muszą być zrealizowane dla poprawy jakości świadczonych usług rozmawiamy z Marcinem Plutą.
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100 MLN DLA SZPITALI
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Sytuacja szpitali jest coraz trudniejsza – 
alarmują radni województwa. Wskazują na 
niedofinansowanie świadczeń przez NFZ, 
ale też inflację i rosnące koszty. Wszystko 
to uderza w placówki, a ostatecznie w pa-
cjentów. Stąd dzisiejsza decyzja sejmiku 
o przekazaniu mazowieckim placówkom 
blisko 100 mln zł. To środki na pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego.

– Nasza decyzja wynika z kilku powodów. Po pierw-
sze od wielu lat wiemy, że ryczałty które są dedyko-
wane szpitalom są zwyczajnie za małe. Zmienia się 
zachorowalność, procedury, koszty funkcjonowa-
nia naszych placówek są dużo większe niż do tej 
pory. Wynika to m.in. z rosnących wynagrodzeń, 
kosztów bieżącego utrzymania, leków czy ener-
gii. To wszystko zmienia kondycję naszych placó-
wek. Dodatkowo trudny czas pandemii pokazał, 
że musimy reagować szybko na różnego rodzaju 
potrzeby. Z jednej strony trzeba było zabezpieczyć 
szpitale i personel medyczny, aby placówki mogły 
w miarę normalnie funkcjonować, z drugiej stro-
ny mieliśmy do czynienia z wyłączaniem całych 
oddziałów, a nawet szpitali. Stąd nasza dzisiejsza 
decyzja, aby przeznaczyć 100 mln zł na pokrycie 
strat w naszych placówek medycznych – podkreśla 
członkini zarządu województwa mazowieckiego 
Elżbieta Lanc. 

Wstępne dane dotyczące strat netto szpitali 
marszałkowskich pokazują, że bez pomocy fi-
nansowej na poziomie co najmniej 100 milionów 
złotych z budżetu województwa szpitale sobie 
same nie poradzą. Zgodnie z nowelizacją usta-
wy o działalności leczniczej, podmiot tworzący 
może pokryć straty netto za rok obrotowy sa-
modzielnego publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej (SPZOZ) w kwocie nie wyższej niż suma 
straty netto i kosztów amortyzacji. Oznacza to, 
że nie ma już obowiązku pokrywania straty. 

Mazowsze pokryje straty szpitali

Na koniec 2021 r. samorząd Mazowsza był pod-
miotem tworzącym dla 26  jednostek służby 
zdrowia, w tym 17 SPZOZ-ów i 9 spółek. Obec-
nie ich liczba zmniejszyła się do 25 ze względu 
na przyłączenie w kwietniu tego roku Centrum 
ATTIS do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskie-
go. W projekcie nowelizacji budżetu na 2022 r., 
która była przedmiotem dzisiejszego sejmiku, 
na  dopłaty do  kapitału spółek prowadzących 
działalność leczniczą i pokrycie strat netto szpi-
tali władze regionu planują przeznaczyć aż 100 
mln zł. Na  tak duże straty wpływ miała przede 
wszystkim pandemia Covid-19. Szczególnie do-
tyczy to szpitali psychiatrycznych, które nie mo-

gły w tym czasie w pełni wykonać kontraktów.

– To są porażające dane, które pokazują, że zapo-
wiedzi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, że szpitale nie stracą na pandemii 
COVID-19 okazały się fałszywe. Wiele z naszych pla-
cówek przyjmując pacjentów covidowych nie było 
w stanie realizować części swoich normalnych kon-
traktów. Placówki starały się nadrobić niewykona-
ne kontrakty w późniejszym okresie, ale dla części 
z nich na przykład szpitali psychiatrycznych stało 
się to fizycznie niewykonalne. Ponadto przystoso-
wanie placówek do pandemii mimo olbrzymiego 
wsparcia ze strony samorządu województwa nie 
obyło się także bez kosztów po stronie szpitali – za-
znaczył przewodniczący komisji zdrowia w sej-
miku województwa mazowieckiego Krzysztof 
Strzałkowski.

Radna Wioletta Paprocka-Ślusarska nie pozosta-
wia złudzeń co do pozostałych przyczyn tej sytu-
acji – Droższy prąd, leki, środki czystości, żywność 
czy koszty samej pracy spowodowały, że szpitale 
po ciężkim czasie covidowym stanęły na granicy 
kolejnych katastrof finansowych. Wszystko droże-
je, a wycena procedur przez NFZ pozostaje na tym 
samym poziomie. Samorząd zastępuje Państwo. 

Mazowsze zamiast wydawać pieniądze np. na pro-
gramy pomagające dziecięcej psychiatrii, której 
Państwo też nie widzi, będzie musiało pokryć straty 
wynikające z drożyzny.

Największe straty według danych wstępnych za-
notowały dotychczas:

•	 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. 
z siedzibą w Radomiu – 43,6 mln zł;

•	 Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie 
Sp. z o.o. – 24,1 mln zł;

•	 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cie-
chanowie – 17,7 mln zł;

•	 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w War-
szawie – 14,9 mln zł;

•	 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicz-
nych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdro-
wotnej w Warszawie – 13,6 mln zł;

•	 Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana 
Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. – 11,4 mln zł;

•	 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii – 
11,2 mln zł.

Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego 
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23 maja rozpoczęła się budowa nowej straż-
nicy dla OSP Kuklówka Zarzeczna. Budowa 
remizy nie byłaby możliwa, gdyby nie dota-
cja z Polskiego Ładu w wysokości 2 808 756 
zł. Podczas wydarzenia odbyło się symbolicz-
ne „wkopanie pierwszej łopaty” i zakopanie 
„Kapsuły czasu”. 

Koncepcja  wybudowania budynku strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kuklówce Za-
rzecznej powstała w roku 2019 dzięki staraniom 
Wójta Gminy Radziejowice, Urszuli Ciężkiej oraz 
Rady Gminy Radziejowice przy udziale druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Za-
rzecznej. Głównym celem inwestycji jest zbudo-
wanie nowego budynku strażnicy OSP w Kuklów-
ce Zarzecznej, który będzie zawierał garaże na 4 
samochody strażackie, pomieszczenia zaplecza 
strażnicy, szatnie, magazyny, a także salę spo-
tkań. Ponadto na terenie strażnicy, zgodnie z pro-
jektem wybudowana zostanie droga wewnętrzna 
zakończona parkingiem i placem manewrowym.

- To świetna wiadomość dla mieszkańców gminy Ra-
dziejowice. Dzięki rządowej dotacji prawie 3 mln zł 

ruszyła długo wyczekiwana budowa strażnicy OSP 
w Kuklówce Zarzecznej. Start budowy i wkopanie 
tzw. kapsuły czasu były dobrą okazją do rozmów 
ze strażakami i mieszkańcami gościnnej Kuklów-
ki – mówił Maciej Małecki, wiceminister Aktywów 
Państwowych i poseł PiS. - Dziękuję wójt gminy Ra-
dziejowice i radnym za wzorową współpracę w tym 
ważnym dla mieszkańców projekcie – dodał. 

Przewidywany termin oddania obiektu zaplano-
wane jest na koniec 2023 roku. Planowany koszt 
inwestycji to 3 933 017,00 zł, z czego 2 808 755,93 
zł to dofinansowanie w ramach Programu Rządo-
wego Fundusz Polski Ład. Pozostała brakująca 
kwota została pokryta ze środków budżetu Gminy 
Radziejowice.

WAŻNE

KOLEJNE DARY 
DLA UCHODŹCÓW 

WOJENNYCH 

NOWA STRAŻNICA 
DLA OSP KUKLÓWKA 

ZARZECZNA

Wiceminister Aktywów Państwowych i po-
seł PiS Maciej Małecki przekazał do Muzeum 
Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie 
dary dla uchodźców wojennych z Ukrainy, za-
kupionych dzięki wsparciu Fundacji PGNiG.  

20 maja w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie na-
stąpiło oficjalne przekazanie darów dla uchodźców 
wojennych przez posła Macieja Małeckiego. Wśród 
darów znalazły się łóżka polowe, pościel, ale także 
1,5 tony produktów spożywczych, które mają być 
wsparciem w pierwszym okresie pobytu Ukraińców 
na ziemiach żyrardowskich.

-  Podkreślam świetną organizację pomocy w mieście 
Żyrardów i wielkie serca mieszkańców Ziemi Żyrardow-
skiej – mówił Maciej Małecki, wiceminister Aktywów 
Państwowych i poseł PiS. 

Wizyta w Muzeum Lniarstwa była dobrą okazją rów-
nież do rozmów z wolontariuszkami, uchodźczynia-
mi z Ukrainy, które otrzymując pomoc od Polaków, 
włączają się w dalsze działania dla Ukraińców. – Nasz 

punkt pomocowy działa praktycznie od początku woj-
ny. To u nas uchodźcy mogą dostać tzw. paczki starto-
we, później zgłaszają się po odzież i żywność. Zdarza 
się, że nawet gdy staną już na nogi, odwiedzają nas, 
by móc porozmawiać z wolontariuszami w ojczystym 
języku, spotkać znajomą twarz – mówi Jacek Czubak, 
dyrektor Muzeum Lniarstwa. – Cieszę się, że odwie-
dziny posła Macieja Małeckiego już drugi raz wiążą się 
z pomocą dla naszej placówki. My możemy zapewnić, 
że nasze działania będą trwać, dopóki ta pomoc będzie 
potrzebna, czyli zakładamy, że do końca wojny – de-
klaruje Jacek Czubak. Do tej pory z pomocy w punk-
cie zlokalizowanym w Muzeum Lniarstwa skorzysta-
ło ponad 1600 osób.

- Otrzymana pomoc od Macieja Małeckiego zostanie 
przekazana gościom z Ukrainy, którzy przyjechali do 
Żyrardowa, ale jeszcze nie są objęci systemem ochrony 
społecznej. Szczególnie chodzi o osoby, które nie mają 
jeszcze wyrobionego PESELu. Warto jednak podkreślić, 
że my jako Miasto i mieszkańcy, płynnie przechodzi-
my z pomocy społecznej do pomocy instytucjonalnej. 
Oznacza to, że dziś dzięki pomocy od wojewody wy-
płacamy już świadczenia na wnioski o 40 zł dla osób, 
które goszczą pod swoich dachem gości z Ukrainy. 
W tym momencie możemy mówić o kwocie 600 tys zł, 
które zostały wypłacone, a kolejne 300 tys. zł czeka do 
wypłaty – wylicza Adam Lemiesz, wiceprezydent Ży-
rardowa. 

Od samego początku w żyrardowskich szkołach 
przyjmowane były ukraińskie dzieci. Obecnie jest ich 
ok. 220 w szkołach i przedszkolach. W sumie przez 
miejskie placówki oświaty przewinęło się ponad 300 
dzieci. Do 20 maja Urząd Stanu Cywilnego wydał 
800 numerów PESEL, a kolejne 400 czeka w kolejce. 
Warto zaznaczyć, że do wyrobienia numeru PESEL 
miasto podjęło decyzję o sfinansowaniu usługi fo-
tograficznej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Dumą Żyrardowa jest z pewnością punkt wytchnie-
niowy. – W tym miejscu zogniskowaliśmy działania 
Centrum Usług Społecznych, wolontariuszy, stowarzy-
szeń, instytucji, ale też darczyńców i sponsorów. W tym 
miejscu przez blisko 2 miesiące funkcjonowania przyję-
liśmy blisko 700 osób. Praktycznie codziennie pojawiali 
się w naszych progach goście, którzy wymagali naszej 
pomocy. Była to różna pomoc – psychologiczna, wi-
zyta w szpitalu, czasem po prostu nocleg. Jednak nie 
udałoby nam się to, gdyby nie wolontariusze, którzy 
obsługiwali ten punkt w dzień i w nocy – podkreśla wi-
ceprezydent. 

Warto wspomnieć, że choć pierwszy pył opadł, 
Ukraińcy dalej potrzebują pomocy, zgłaszając się do 
Muzeum Lniarstwa głównie po żywność. To właśnie 
dlatego pakiet przywieziony przez ministra Małec-
kiego jest taks szalenie istotny. Jak oblicza Jacek Czu-
bak, przywiezione zapasy w postaci 1,5 tony żywno-
ści mogą starczyć nawet na 2 lub 3 miesiące. 
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OTWARCIE PRACOWNI  
DIAGNOSTYKI  
OBRAZOWEJ 

 MOBILNA WYPOŻYCZALNIA

W ostatnim czasie w Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie widoczne są spo-
re zmiany. Nie tylko zmienia się 
wizerunek szpitala na zewnątrz 
poprzez prowadzone prace ter-
momodernizacyjne. Zmianom 
podlegają również szpitalne 

sprzęty. 18 maja Prezes CMZM 
wraz z zarządem powiatu żyrar-
dowskiego i pracownikami szpi-
tala oficjalnie otworzył nową 
pracownię RTG. - To nowa jakość, 
która ma zwiększyć dostępność do 
diagnostyki i leczenia mieszkań-
com ziemi żyrardowskiej - mówił 
Marcin Pluta prezes CZMZ.
18 maja w Centrum Zdrowia Ma-
zowsza Zachodniego sp. z o.o. 
w Żyrardowie odbyło się otwarcie 
nowoczesnej Pracowni Diagnostyki 
Obrazowej. Zarówno zakup sprzętu 
medycznego w postaci Tomografu 
Komputerowego oraz Aparatu RTG 
jak i remont i adaptacje pomiesz-
czeń Pracowni Diagnostyki Obrazo-
wej sfinansowane zostały w ramach 
realizacji projektu pn. „Zakup nie-
zbędnego sprzętu oraz adaptacja 
pomieszczeń w związku z pojawie-
niem się koronawirusa SARS-CoV-2 
na terenie województwa mazowiec-
kiego”.
Wartość Tomografu komputerowe-
go wraz z adaptacją pomieszczeń: 1 
688 100 zł
Wartość Aparatu RTG wraz z adapta-
cją pomieszczeń: 1 234 207,66 zł
Całkowita wartość zakupów inwesty-
cyjnych dla żyrardowskiego szpitala 
wyniosła ponad 4 mil zł. Projekt jest 
realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego na lata 2014-
2020.
- Celem była poprawa jakości usług 
wykonywanych w ramach diagno-
styki obrazowej, a także zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa. To sprzę-
ty najnowszej generacji, których pole 
oddziaływania radiologicznego jest 
stosunkowo najmniejsze – opowiadał 
Marcin Pluta, prezes Centrum Zdro-
wia Mazowsza Zachodniego. 
Jednak to nie jedyne zmiany, które 
obecnie zachodzą w szpitalu. Od 
maja trwa rewitalizacja poprzez ter-
momodernizację, która obejmuje 
najstarsze budynki szpitala. – Stara-
my się zmieniać oblicze szpitala. Mamy 
nadzieję, że kolejne etapy remontów 
i doposażenia szpitala przybliżą nas 
do założonego celu – mówił starosta 
powiatu żyrardowskiego, Krzysztof 
Dziwisz. – Wiemy, że zmiany dotyczą-
ce szpitala są tymi, na które mieszkań-
cy naszego powiatu bardzo czekają. 
Zakres zadań w projekcie obejmuje 
wydatki związane z: niezbędną apa-
raturą medyczną i diagnostyczną 
(wraz z adaptacją pomieszczeń nie-
zbędną do uruchomienia aparatury), 
robotami remontowo-budowlanymi, 
zakupem środków ochrony jednora-
zowej i dezynfekcji, co przyczyni się 
do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców województwa mazowieckie-
go oraz ograniczenia rozprzestrze-
niania się wirusa.

Każde kolejne działania, które są 
prowadzone w Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego mają po-
móc w podniesieniu poziomu jakości 
usług medycznych szpitala oraz zmi-
nimalizowanie czasu oczekiwania na 
wykonanie badań w zakresie tomo-
grafii komputerowej i prześwietleń 
rentgenowskich.
- Mam głęboką nadzieję, że takich in-
westycji będzie więcej. W końcu szpi-
tal to miejsce, gdzie ratuje się ludzkie 
życie i zdrowie, dlatego to musi być 
miejsce, w którym będziemy czuć się 
bezpiecznie – mówił Krzysztof Rdest, 
członek zarządu powiatu żyrardow-
skiego. – Warto jednak podkreślić, 
że takie działania to wieloletni pro-
ces zarówno w tworzeniu projektów 
jak i zdobywaniu dofinansowania. 
Dlatego podziękowania należą się 
wszystkim radnym i zarządom ostat-
nich kadencji – wymieniał Krzysztof 
Rdest. 
Na oficjalnym otwarciu nie mogło 
zabraknąć pracowników szpitala na 
czele z Ewą Witecką, koordynatorką 
pracowni RTG, która podkreślała, że 
podczas całodobowego korzystania 
z tych urządzeń poprzednie już daw-
no się wysłużyły. Dziś pacjenci mogą 
liczyć nie tylko na bezpieczne i no-
woczesne urządzenia, ale i udogod-
nienia, które sprawiają, że diagnosty-
kę obrazową można wykonać nawet 
przy łóżku pacjenta.

Od czerwca możliwe będzie wy-
pożyczanie książek z dostawą 
do domu. Takie rozwiązanie 
proponuje Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Żyrardo-
wie we współpracą z firmą EMKA 
S.A.. To odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców, którzy nie mają 
możliwości odwiedzić biblioteki 
i osobiście odebrać książki. 
Dostarczanie zbiorów do miejsca 
zamieszkania, to nowa usługa świad-
czona przez Bibliotekę w Żyrardowie. 
Celem jej uruchomienia jest umożli-
wienie korzystania z oferty biblioteki 
osobom narażonym na marginaliza-
cję lub dyskryminację, ze względu na 
niepełnosprawność bądź obniżony 
poziom sprawności z powodu wieku, 
czy choroby.

- Odkąd objąłem stanowisko dyrek-
tora myślałem o tym, jak ułatwić do-
stęp do naszych zbiorów osobom, 
które nie mogą przyjść do nas oso-
biście. Są to różne powody – brak 
sił, choroby. Jeśli takie występują, 
chcemy wyjść naprzeciw mieszkań-
com Żyrardowa i otwieramy wypo-
życzalnię mobilną, choć taką usługę 
można również nazwać „książką na 
telefon” – wyjaśnia Jerzy Naziębło, 
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Żyrardowie. 
Taka usługa nie byłaby możliwa, gdy-
by nie zaangażowanie firmy EMKA 
S.A., która czynnie włącza się w dzia-
łalność społeczną. – Jesteśmy po to, 
żeby służyć naszym mieszkańcom 
– mówił Krzysztof Rdest, prezes fir-
my EMKA S.A.. – Kiedy spotykam tak 

pozytywną osobę jak Jerzy Naziębło, 
pierwszego dyrektora, który wyszedł 
„out of the box”, to z pewnością 
należy go wspierać w tych działa-
niach. Warto również pamiętać, że 
w dzisiejszych czasach akcje promu-
jące czytelnictwo są niesłychanie po-
trzebne. Bo w końcu nic nie zastąpi 
dobrego wieczoru z książką – dodał 
prezes.
Działalność Mobilnej Wypożyczal-
ni będzie realizowana w pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca w godzi-
nach 16.00-18.00). Nowa usługa ma 
nie tylko umożliwić wypożyczenie 
książek, ale również zapis do Biblio-
teki osobom dotychczas niezareje-
strowanym. Wypożyczenia mobilne 
będą realizowane na zasadach za-
wartych w Regulaminie Biblioteki.
Materiały biblioteczne użytkownicy 
mogą zamawiać telefonicznie w go-
dzinach otwarcia placówek lub przez 

indywidualne konto on-line.
Chęć skorzystania z usługi można 
zgłosić w:

•	 Centrali Biblioteki, 
ul. Mostowa 1 
pod nr tel. 46 855 40 67,

•	 Bibliotece Fabrycznej 
ul. 1 Maja 52 
tel. 46 855 35 63,

•	 Filii nr 6 
Stara Garbarnia, ul. Kilińskie-
go 9 
tel. 46 855 40 37,

•	 Filii nr 3 
ul. Moniuszki 13 
tel. 46 855 48 09,

•	 Filii nr 2 
ul. Wittenberga 3 
tel. 46 855 12 13

•	 lub e-mailem na ad-
res mbp@zyrardow.pl.
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Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego nie-
długo cieszyło się nową inwestycją jaką jest 
pracownia diagnostyki obrazowej. W sobot-
ni poranek pojawiła się informacja, że silny 
wiatr, burze i deszcz zalały pracownię, a wraz 
z nią nowoczesny sprzęt rentgenowski. Obec-
nie szpital czeka na ekspertyzę, która ma 
wykazać, czy sprzęt jest zdatny do użytku, 
a w konsekwencji, czy możliwe jest przywró-
cenie sprawnej działalności Izby Przyjęć. 

Zamieszczamy oświadczenie Prezesa Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Marcina Pluty. 

„Informujemy, że w dniu 21 maja 2022 r. około godzi-
ny 6 rano w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycz-
nych związanych z silnymi wiatrami oraz ulewnymi 
opadami deszczu, doszło do uszkodzenia wykonane-
go przez wykonawcę zabezpieczenia dachu pawilonu 
A szpitala w Żyrardowie. W efekcie tego doszło do za-
lania części pomieszczeń szpitalnych m.in. na oddziale 

pediatrycznym, pracowni diagnostyki obrazowej i czę-
ści korytarza izby przyjęć i diagnostyki. W wyniku na-
tychmiastowej reakcji pracowników placówki po około 
3 godzinach wszystkie pomieszczenia oraz znajdujące 
się w nich urządzenia zostały zabezpieczone. Przyjęcia 
do szpitala zostały wstrzymane do odwołania, nato-
miast pacjenci już hospitalizowani nie są zagrożeni. 
Nieruchomości szpitala jak i sprzęt medyczny są ubez-
pieczone, dodatkowo wykonawca remontów posiada 
odpowiednie ubezpieczenia w ramach prowadzonej 
działalności. Jednocześnie dziękuję wszystkim osobom 
za zaangażowanie w akcję usuwania szkód i porząd-
kowania zalanych pomieszczeń.”

Warto podkreślić, że szpital jest ubezpieczony, 
a winą za zalanie części szpitala obarcza się wyko-
nawcę prac rewitalizacyjnych poprzez termomo-
dernizację, jakie od maja prowadzone są na terenie 
szpitala i obejmują budynek A i B. To właśnie nie-
prawidłowe zabezpieczenie wymienianego dachu 
stało się przyczynkiem do zalania nowej pracowni, 
oddziału pediatrycznego i korytarzy. 

WAŻNE
PROGRAM PROFILAKTYKI DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY NA MAZOWSZU

Już wkrótce najmłodsi mieszkańcy Mazow-
sza, a także pedagodzy będą mogli skorzystać 
z konsultacji oraz badań przesiewowych. Samo-
rząd województwa przygotował kompleksowy 
program profilaktyki zaburzeń depresyjnych 
u dzieci i młodzieży. To pierwszy tego typu pro-
jekt w kraju. W sumie skorzysta z niego ponad 
1,8 tys. dzieci i młodzieży oraz blisko 1,9 tys. 
pedagogów. Na jego realizację władze regionu 
przeznaczą 8 mln zł. Nabór ruszy już we wrze-
śniu.
Samorząd Mazowsza jako jeden z pierwszych w kraju 
opracował program profilaktyki zaburzeń depresyj-
nych u dzieci i  młodzieży. Z badań przesiewowych, 
konsultacji ze specjalistami oraz bezpłatnej tera-
pii będą mogły skorzystać osoby w wieku 12-21 lat. 
Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), 
a realizowany będzie w latach 2022-2024. 
Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, psychiatria 
dzieci i młodzieży od lat boryka się z ogromnymi pro-
blemami. – Bez zmian systemowych sytuacja ta nie po-
prawi się. Psychiatria jest niedofinansowana, a do tego 
brakuje lekarzy specjalistów. Tymczasem dane statystycz-

ne nie napawają optymizmem. Dzieci i młodzież coraz 
częściej doświadczają problemów ze zdrowiem psychicz-
nym. Szacuje się, że co piąte dziecko w Polsce cierpi z po-
wodu zaburzeń psychicznych. Dlatego ten projekt kieru-
jemy właśnie do najmłodszych mieszkańców Mazowsza. 
Z badań przesiewowych w kierunku depresji, konsultacji 
ze specjalistami oraz z bezpłatnej terapii będą mogły sko-
rzystać dzieci i młodzież w wieku 12-21 lat. Dodatkowo 
przewidzieliśmy edukację zdrowotną w kierunku profilak-
tyki zaburzeń depresyjnych – dodaje.
Ok. 630 tys. polskich dzieci choruje na depresję
W Polsce odsetek dzieci, które chorują na depresję 
wynosi co najmniej 9 proc., co oznacza, że leczenia 
psychiatrycznego i wsparcia psychologicznego wyma-
ga około 630 tys. dzieci i młodzieży poniżej 18. roku 
życia. Tymczasem średnio w Polsce jeden psychiatra 
dziecięcy przypada na 20 tys. dzieci i młodzieży. Nie-
stety, z roku na rok rośnie także liczba prób samo-
bójczych wśród najmłodszych. Jak wynika z danych 
Komendy Głównej Policji w 2020 roku w całym kraju 
policjanci odnotowali 843 próby samobójcze wśród 
dzieci i młodzieży, a w ubiegłym roku było ich już 1339.
Sytuację dodatkowo utrudniła pandemia COVID-19, 
która sprzyja występowaniu depresji. Elżbieta Lanc, 
członek zarządu województwa mazowieckiego pod-
kreśla, że w obliczu trudnej sytuacji w psychiatrii 
dziecięcej, takie projekty jak ten są bardzo ważne. 
– Uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji to zielone światło 
do realizacji programu. Bardzo się cieszę, że będziemy 
mogli pomagać młodym Mazowszanom w walce z cięż-
ką chorobą, jaką jest depresja. Szkoleniami dotyczącymi 
edukacji zdrowotnej obejmiemy także kadrę pedagogicz-
ną z naszego województwa – dodaje. 
Już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs dla podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą, dysponu-
jących odpowiednim personelem, m.in. psychiatrą 
i psychoterapeutą, którzy będą realizować „Program 
polityki zdrowotnej w  zakresie profilaktyki zaburzeń 
depresyjnych dla dzieci i młodzieży z  województwa 

mazowieckiego”.
Samorząd Mazowsza wspiera walkę z depresją 
Samorząd województwa od lat wspiera działania 
związane z ochroną zdrowia psychicznego zarówno 
dzieci, jak i dorosłych Mazowszan, m.in. dofinansowu-
jąc placówki lecznicze, programy oraz zajęcia z edu-
kacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego. 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w  Zagórzu, 
które właśnie zostało rozbudowane to miejsce po-
mocy psychiatrycznej dla najmłodszych. Rozbudowa 
i modernizacja centrum kosztowała blisko 27 mln zł, 
a środki na ten cel przeznaczył samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego. Kolejne 1,4 mln zł dofinansowa-
nia trafiło do Dziennego Oddziału Psychiatrycznego 
dla Dzieci i Młodzieży w szpitalu w Zagórzu, który po 
remoncie już przyjmuje młodych pacjentów.
W tym roku na realizację zadań publicznych z zakresu 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego 
wśród dzieci i młodzieży władze województwa prze-
znaczyły 3 mln zł. W ramach tych działań wybrano 30 
podmiotów, które obejmą psychoedukacją zarówno 
dzieci, jak i ich rodziców lub opiekunów. Jedną z form 
psychoedukacji będzie także spektakl „Pan Niezwy-
kły” mówiący o tym w jaki sposób można radzić sobie 
z wyzwaniami, takimi jak uzależnienia, poczucie osa-
motnienia czy depresja. Realizacją projektu zajmie się 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w  Zagórzu. 
Musical przygotują młodzi dla młodych. Bezpłatnie bę-
dzie mogło obejrzeć około 3 tys. dzieci. Od 2020 r. na 
Mazowszu jest także realizowana 3-letnia kampania 
edukacyjna na temat zapobiegania zaburzeniom de-
presyjnym wśród dzieci i młodzieży „Lekcje o depresji”. 
Prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych mówiące o zapobieganiu 
depresji oraz samobójstwom. Do tej pory z lekcji sko-
rzystało ponad 10 tys. dzieci. Samorząd Mazowsza 
przeznaczył na ten cel blisko 564 tys. zł.

Informacja prasowa:  
Urząd Marszałkowski w Warszawie

POGODOWE FATUM 
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RUSZA PRZEBUDOWA UL. BRZECHWY 

Niebawem rozpoczną się prace drogowe w ul. Jana Brzechwy w Ży-
rardowie. Wykonawcą robót będzie wyłoniona w drodze przetargu 
firma Granar Sp. z o.o.  z Warszawy. W piątek, 20 maja br., podpisa-
na została umowa na wykonanie prac.

Inwestycja pn.:” Rozbudowa drogi gminnej ul. Jana Brzechwy w Żyrardowie” 
obejmie rozbudowę ulicy o  długości 500 mb., na  odcinku od  ul.  Stefana 
Żeromskiego do ul. Edmunda Orlika. Zaprojektowano nową nawierzchnię 
jezdni o szerokości 6 mb. z betonowej kostki brukowej wraz z przejściami 
dla pieszych przez  jezdnię, a  także zjazdy indywidualne oraz obustronne 
chodniki również z betonowej kostki brukowej. Przed pasami dla pieszych 
pojawią się dwa rzędy płytek dotykowych. Ponadto wybudowany zostanie 
system kanalizacji deszczowej oraz  kanał technologiczny ze  studniami. 
Przewidziana jest także rekultywacja zieleńców przy ulicy. Prace powinny 
zakończyć się do 20 października br.

Na realizację zadania Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie ze środ-
ków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. 

Łączne koszty finansowe po  przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym wyniosą ok. 2.850.000,00 zł.  Dofinansowanie w  wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych wynosi 2.130.829,62 zł.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA 
PUBLICZNEGO ROZSTRZYGNIĘTY 

Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależ-
nieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnio-
nym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Zadanie realizować będzie Miejskie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień 
,,Dotyk Nadziei”, otrzymując na ten cel 20 000 zł dotacji z budżetu Miasta.  

Szczegółowe informacje dostępne są w Zarządzeniu Nr 16/22 Prezydenta 
Miasta Żyrardowa, opublikowanym na stronie www.bip.zyrardow.pl w za-
kładce Tablica ogłoszeń / Otwarte konkursy ofert. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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PIERWSZE DWA PODWÓRKA ROBOTNICZE PRZEJDĄ GRUNTOWNĄ REWITALIZACJĘ 

Wkrótce rozpocznie się pierwsza w historii na-
szego miasta inwestycja polegająca na odno-
wie i zagospodarowaniu dawnych kwartałów 
robotniczych na obszarze zabytkowej osady 
fabrycznej. Miasto Żyrardów wyłoniło firmę, 
która wykona zaplanowane prace na terenie 
dwóch podwórek położonych przy ul. Lima-
nowskiego i Mireckiego.   

Zadania realizowane będą z udziałem środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ra-
mach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fa-
brycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie euro-
pejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

- Przed nami dużo pracy, to ogromne i trudne przed-
sięwzięcie, dzięki któremu perła Żyrardowa, jaką jest 

XIX-wieczna osada fabryczna jeszcze bardziej zyska 
na wartości, a mieszkańcom dawnych domów ro-
botniczych oddamy do użytku w pełni zagospoda-
rowaną komfortową i estetyczną przestrzeń wraz 
z odnowionymi komórkami i nowymi elementami 
małej architektury. Na czas trwania prac, które wią-
żą się z pewnymi uciążliwościami, liczymy na wyro-
zumiałość mieszkańców i dobrą współpracę - mówi 
Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  

Wykonawcą prac będzie firma Baobab Brandys Sp. 
z o.o. z Warszawy.

Zagospodarowanie kwartałów obejmie m.in.:

- wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów ko-
munikacyjnych, chodników, miejsc parkingowych, 

utwardzeń wokół istniejących komórek i funda-
mentów oraz zjazdów publicznych;

- budowę systemu monitoringu wizyjnego;
- wykonanie oświetlenia;
- budowę i montaż elementów małej architektury;
- remont zabytkowych budynków gospodarczych 

tzw. komórek

Zagospodarowanie kwartału przy ul. Limanowskie-
go kosztować będzie 2 276 230,87 zł. Wartość prac 
zaplanowanych na terenie podwórka przy ul. Mirec-
kiego wyniesie 2 025 313,97 zł.

Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br. 

Informacja prasowa  
UM w Żyrardowie
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ŻYRARDÓW Z NAJWAŻNIEJSZYM 

PUMPTRACKIEM W KRAJU!
NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE 

DLA KLUBÓW SPORTOWYCH
Przypominamy, że trwa nabór 
wniosków o przyznanie dotacji 
dla klubów sportowych na reali-
zację przedsięwzięć w zakresie 
rozwoju sportu na terenie Mia-
sta Żyrardowa w 2022 r. Wnioski 
można składać do 31 maja br. 
w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Miasta Żyrardowa przy Placu 
Jana Pawła II nr 1.

Konkurs adresowany jest do klubów 
sportowych z terenu Żyrardowa, 
których działalność nie jest ukierun-
kowana na osiąganie zysku.

Przedmiotem zgłaszanych wniosków 
mogą być przedsięwzięcia służące 
realizacji celów publicznych 
z zakresu sportu, określonych 
w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa 
Nr LII/455/22 z dnia 31 marca 2022 
r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania zadań z zakresu 
wspierania rozwoju sportu na 
terenie Miasta Żyrardów, poprzez:

•	 poprawę warunków uprawiania 
sportu przez zawodników klubów 
sportowych,

•	 poprawę kondycji fizycznej 
i zdrowia psychicznego 
mieszkańców poprzez 
uczestnictwo w aktywnym stylu 
życia,

•	 osiąganie wyższych wyników 
sportowych przez zawodników 
klubów sportowych,

•	 promocję sportu i aktywnego stylu 
życia,

•	 umożliwienie dostępu do 
różnorodnych form sportowej 
aktywności jak największej liczbie 
mieszkańców Miasta Żyrardów.

Szczegółowe informacje zawarte są 
w Zarządzeniu Nr 158/22 z dnia 13 
maja 2022 r. dostępnym w Biulety-
nie Informacji Publicznej Miasta Ży-
rardowa w zakładce Prawo lokalne, 
porozumienia, dokumenty kontroli / 
Zarządzenia Prezydenta Miasta. 
Za wykonanie zarządzenia odpowie-
dzialny jest Inspektor w Referacie 
Sportu Urzędu Miasta Żyrardowa, 
nr tel. 46 858 15 69.

Informacja prasowa  
UM w Żyrardowie

W najbliższą niedzielę w Żyrar-
dowie odbędzie się druga runda 
cyklu Nie Pompujesz – Nie Je-
dziesz, w którym zawodnicy wal-
czą o miano najszybszego Polaka 
i Polski w jeździe na pumptracku 
oraz wyjazd na Mistrzostwa Świa-
ta! Tego dnia Żyrardów stanie się 
stolica polskiego roweru, a na za-
wody zjadą najlepsi zawodnicy.

Na starcie staną wielokrotni Mistrzo-
wie Polski, uczestnicy światowych 
imprez mistrzowskich! Ściganie jak 
i wysoki poziom sportowy gwaran-
towane. Organizatorzy zadbali także 
o dodatkowe atrakcje wśród których 
będzie pokazowy występ Rober-
ta Grochowicza, który reprezentu-
je nasz kraj w zimowych zawodach 
Red Bull Ice Cross. Tym razem nasz 
reprezentant zamieni łyżwy na rolki 
i z prawdziwą dla siebie dynamiką 
zaprezentuje jazdę na żyrardowskich 
muldach, które zbudował BT Project!

Oprócz wspomnianej powyżej krajo-
wej czołówki, na torze pojawią także 
zawodnicy w kategoriach dziecię-
cych, czyli Junior i Kids, którzy pomi-
mo małego wieku pokażą doskonałą 
zabawę, podczas której nie zabrak-
nie głośnego dopingu. Co ważne 
w tej kategorii wynik schodzi na drugi 
plan i na podium znajdą się wszyscy 
zawodnicy!

Przypominamy także o ważnym 
punkcie regulaminu! Mianowicie 
w całym cyklu jest obowiązkowa jaz-
da w kaskach typu full face! Jednak, 
jeżeli ktoś nie dysponuje kaskiem 
tego typu to organizatorzy za darmo 

udostępniają każdemu zawodnikowi 
tego typu sprzęt od marki FOX Pol-
ska! 

Warto przypomnieć, że runda w Ży-
rardowie jest przystankiem całego 
cyklu. Po pierwszej rundzie, która 
odbyła się w Kudowie – Zdroju w ka-
tegorii PRO prowadzi Gustaw Dądela 
(CST Accent MTB Team), w kategorii 
Kobiety Olga Biegun (KS MMS Den-
dysski), w kategorii Amator Wojciech 
Kajetan, w kategorii Junior Szymon 
Niedziela (GoBike.PRO Rybnik), 
a w kategorii Kids Bartosz Łuciów 
(SPARK Nowa Sól). Jak będzie wyglą-
dała klasyfikacja po rundzie w Żyrar-
dowie? Kto zasiądzie na fotelu lidera? 
Przekonamy się 29 maja! 

Podczas wydarzenia, oprócz dobre-
go ścigania i sportowej atmosfery, nie 
zabraknie innych atrakcji. Na terenie 
sąsiadującym z torem odbędzie się 
festyn dla najmłodszych, a przy sa-
mym torze czekać będzie dobra mu-
zyka, spiker znany z pokazów Sound 
of Gravity, strefa wypoczynku od Red 
Bulla. Zatem do zobaczenia w Żyrar-
dowie na jednym z najlepszych torów 
w kraju! Będzie to także doskonałą 
okazja do oficjalnego otwarcia obiek-
tu! 

KATEGORIE: Pro, Amator, Kobiety, 
Kids, Junior

HARMONOGRAM:

12:00 – 14:00 Treningi
14:00 – Oficjalne otwarcie
14:10 – Start zawodów
19:00 - Dekoracja
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 MASZ NAGŁY PROBLEM? ZGŁOŚ SIĘ DO  

ŻYRARDOWSKIEGO BIURA INTERWENCYJNEGO
W ramach nowego pakietu usług 
Centrum Usług Społecznych uru-
chomiło Żyrardowskie Biuro Inter-
wencyjne. Znajdzie w nim pomoc 
każdy mieszkaniec Żyrardowa, któ-
ry nagle znalazł się w trudnej sytu-
acji i potrzebuje szybkiej, doraźnej 
pomocy. W biurze można uzyskać 
poradę od psychologa, pedagoga, 
prawnika. Biuro działa w budyn-
ku przy ul. Kościuszki 29 w siedzi-
bie doradztwa prawnego Ann-Lex. 
Szczegółowe godziny dyżurów biu-
ra znajdują się na stronie interne-
towej www.cus-zyrardow.pl.
Usługa polega na uzyskaniu doraźnej 
pomocy w nagłych i trudnych sytu-
acjach życia codziennego. Mogą one 
dotyczyć np. trudności w wychowaniu 
dzieci, doświadczenia śmierci lub cho-
roby bliskiej osoby, nieprzewidzianych 
trudności prawnych. Specjaliści udzielą 
wsparcia i porady oraz wskażą kierunki 
dla uzyskania długotrwałej pomocy, jeśli 
będzie ona potrzebna. 
Wykaz wszystkich usług społecznych 

oraz szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie https://cus-zyrardow.pl/
uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w sie-
dzibie CUS. Centrum Usług Społecz-
nych zaprasza mieszkańców do zgła-
szania zainteresowania skorzystaniem 
z usług przewidzianych w Programie 
Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.
Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr 
tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 
704, mailem na adres uslugispolecz-
ne@cus-zyrardow.pl bądź osobiście 
w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 
3, w godz. 8.00 – 16.00. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
i zgłaszania zainteresowania!   
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Ży-
rardowie” współfinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz ze środków budżetu państwa w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczo-
nych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

R E K L A M A
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Kraina Czarnym bzem pachnąca

Wystawa samorządowa w Małej Galerii

W piątek, 20 maja, w siedzibie 
spółki Geotermia Mazowiecka, 
podpisano umowę z wykonaw-
cą nowego odwiertu, firmą UOS 
Drilling. Wspólne przedsięwzię-

cie będzie kolejnym tego typu. 
Podmiot, który wygrał przetarg, 
realizował także stworzenie 
pierwszego odwiertu dla Geoter-
mii Mazowieckiej.

W imieniu firmy UOS Drilling umowę 
podpisali Prezes Zarządu Arkadiusz 
Biedulski oraz Członek Zarządu Ja-
nusz Dańda. Geotermię reprezento-
wali zaś Prezes Zarządu Marek Bal-
cer oraz prokurent Marcin Sławek. 
Podczas podpisania dokumentów 
obecny był również Burmistrz Msz-
czonowa Józef Grzegorz Kurek. War-
tość całej inwestycji to ok. 21 mln zł, 
co czyni ją największą w historii Geo-
termii Mazowieckiej.

Nowy odwiert zrealizowany będzie 
na terenie przycmentarnej działki, 
kiedyś wykorzystanej przez szkołę 
rolniczą. Pierwszym etapem inwe-
stycji będą prace przygotowawcze. 
Pierwsze wiercenia rozpoczną się 
najprawdopodobniej we wrześniu, 
a ich główna część przypadnie na 
okres zimowy. Wszystko po to, by 
zmniejszyć uciążliwość prac dla oko-
licznych mieszkańców. O redukcję 
hałasu zadbają także specjalne ekra-
ny dźwiękochłonne. 

Nowy odwiert geotermalny osiągnie 
głębokość ok. 1,7 km, a wydobywana 

z niego woda będzie miała tempera-
turę 42oC. Ciecz, pochodząca z wnę-
trza Ziemi, będzie wykorzystywana 
tak jak obecnie. Oprócz ogrzewania 
mieszkań, po odzyskaniu z niej cie-
pła, nadal będzie płynęła w kranach. 
System ten jest unikatowy w ska-
li europejskiej, a także światowej. 
Wszystko dlatego, że naturalne bo-
gactwo Ziemi Mszczonowskiej, czyli 
woda geotermalna, jest słodka, co 
umożliwia jej spożywanie.

Efektem realizacji inwestycji 
będzie zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców Mszczonowa na eko-
logiczną energię cieplną na wiele lat. 
W obliczu podwyżek cen surowców 
takich, jak gaz czy węgiel, projekt 
Geotermii jeszcze zyskał na znacze-
niu, także tym ekonomicznym. Więcej 
ciepłej wody oznacza, że ogrzewanie 
gospodarstw domowych będzie nie 
tylko bardziej ekologiczne, ale rów-
nież tańsze niż w przypadku nieod-
nawialnych źródeł energii.

Informacja prasowa: GCI Mszczonów, 
Dagmara Bednarek              

W sobotę, 14 maja, w Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury otwarto 
wystawę „Samorząd terytorialny 
Mszczonowa na przestrzeni 32 lat”. 
Jednocześnie w Małej Galerii MOK-
-u wyeksponowano prace wykona-
ne w ramach Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Mszczonów daw-
nych lat”. Patronat honorowy nad 
konkursem sprawowali burmistrz 
Mszczonowa i przewodniczący 
Rady Miejskiej. W jury artystycz-
nego współzawodnictwa zasiedli: 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, dy-
rektor MOK-u Grażyna Pływaczew-
ska, instruktorka MOK-u Anna 
Lipińska-Broda i kierownik admi-
nistracyjny MOK-u Marek Baumel. 
Pierwsze miejsce ex aequo jurorzy 

przyznali Julii Wojtczak i Magdalenie 
Woś. Drugie miejsce, także wspólnie, 
zajęli Kamil Dębski i Ewelina Kowalska. 
Trzecią lokatą podzielili się Iga Czarnec-
ka i Agnieszka Mentek. Wyróżnienia 
otrzymały natomiast Krystyna Penczo-
nek, Ewa Mrówczyńska, Aneta Czarnec-
ka i Anna Orłowska. 
Nim jednak doszło do wręczenia dy-
plomów wszystkim nagrodzonym 
i wyróżnionym, obecni w Małej Galerii 
przedstawiciele samorządu w swoich 
wystąpieniach dzielili się wspomnienia-
mi na temat trzech dekad dynamicz-
nego rozwoju gminy. Wywiady z nimi 
przeprowadzały przedstawicielki MOK-
-u - dyrektor Grażyna Pływaczewska 
oraz Justyna Napierała. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przypo-

mniał, że krokiem milowym dla rozwoju 
Mszczonowa było rozpoczęcie eksplo-
atacji wód geotermalnych i pojawienie 
się Geotermii. Zaczerpnięcie z bogac-
twa, którym są ciepłe źródła, dało 
– jego zdaniem - innowacyjny impuls 
całej Ziemi Mszczonowskiej i umożliwiło 
późniejsze pojawienie się takich inwe-
stycji jak Termy, czy Suntago. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Suski podziękował burmi-
strzowi za jego pracę i podkreślił, że 
jest on najdłużej urzędującym burmi-
strzem w Polsce. Wiceprzewodniczący 
Suski wyraził ponadto swą wdzięczność 
za olbrzymią pracę wszystkim mszczo-
nowskim wiceburmistrzom: śp. Maria-
nowi Jackowskiemu, śp. Grzegorzowi 
Kozłowskiemu oraz obecnej wicebur-
mistrz Halinie Wawruch. 
Słów uznania dla obecnego włodarza 
Mszczonowa nie szczędził też radny 

Marek Baumel. Jak stwierdził - dla miej-
skiego charakteru miejscowości nad 
Okrzeszą najwięcej uczynili - książę 
Ziemowit III nadając jej prawa miejskie 
i właśnie burmistrz Kurek modernizując 
i unowocześniając Mszczonów. 
Swoimi doświadczeniami w pracy sa-
morządowej podzieliła się również 
z obecnymi w MOK-u radna Dorota 
Kaźmierczak. Przypomniała ona, że jako 
nastolatka została wybrana do Młodzie-
żowej Rady Miejskiej i powierzono jej 
wtedy nawet funkcję młodzieżowego 
burmistrza. 
Dodatkowym elementem wystawy 
samorządowej, którą cały czas podzi-
wiać można w Małej Galerii, są portre-
ty obecnych radnych wykonane przez 
członkinie Grupy Plastycznej KOLOR, 
działającej w MOK-u pod kierunkiem 
instruktor Anny Lipińskiej-Brody.  
Informacja prasowa: GCI Mszczonów
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Kraina Czarnym bzem pachnąca

W niedzielę 22 maja odbyło się coroczne Święto bzu. Budy Kałki 
zamieniły się w regionalne zagłębie produktów ekologicznych 
i roślin ozdobnych.         

W Krainie Czarnego Bzu – gospodarstwie Państwa Teresy i Andrzeja 
Lubeckich, uprawia się bez od blisko 40 lat. Nic więc dziwnego, że właśnie 
tam Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod kierownictwem 
Krzysztofa Szumskiego zorganizował piknik. Przedsięwzięcie doszło do 
skutku również dzięki wsparciu władz lokalnych – Starostwa Powiatowego 
w Żyrardowie oraz gminy Puszcza Mariańska.     

- Chcemy pokazywać gospodarzy, którzy realizują dla mieszkańców ważne 
projekty, a kwestia czarnego bzu to naprawdę oryginalny pomysł i myślę, że 
warto promować tę plantację i osoby, z których należy brać przykład – mówił 
Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego.

Kraina Czarnego Bzu powstała w 2017 roku i jest w pełni ekologiczną 
uprawą docenioną wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Pani Teresa 
opowiada o swojej plantacji z zamiłowaniem i dużą wiedzą. Zna sposoby 
na zwalczenie gorzkiego posmaku i podkreślenie leczniczych właściwości. 
Do wszystkiego doszła ze swoją rodziną, sprawdzając na własnym ciele 
działanie poszczególnych części czarnego bzu. - Zaufanie jest walutą 
przyszłości. Produkty, które możecie Państwo poznać i spróbować, to nie tylko 
wysoka jakość, ale też zaufanie wynikające z wielkiej pasji, tradycji i miłości do 
tego, co się robi – podkreślił Adam Tarkowski, dyrektor MODR w Warszawie.   

Czarny bez jest źródłem wielu witamin oraz inspiracji kulinarnych. 
Prawdziwym przysmakiem serwowanym mieszkańcom okolicy były pierogi 
z białym serem oraz syropem z kwiatu głównego bohatera tego dnia. 
Obróbce podlegają wszystkie części bzu od kwiatów po korę. Wykorzystuje 
się je zarówno do wewnątrz organizmu – w postaci soku, syropu, naparu, 
galaretki czy octu oraz jako okłady na bolące stawy. Sekret tkwi w tym, kiedy 
zerwać i jak przyrządzić bez tak, by uzyskać oczekiwany efekt. - Dawniej 
wierzono, że jest to antidotum na 99 proc. chorób. Ma w sobie pierwiastek 
niebiański ze względu na białe kwiaty, ale też mroczny przez ciemne owoce. 
Jeśli mamy wobec niego dobre zamiary pomoże, jeśli nie – zaszkodzi - mówiła 
Teresa Lubecka, właścicielka plantacji.

O muzyczny klimat obchodów zadbał Zespół Ludowy Wiskitki. Poza ucztą 
dla podniebienia można było spędzić aktywnie czas: ulepić naczynia 
gliniane, wyplatać kosz z wikliny, karmić kozy czy wziąć udział w konkursach. 
Umiejętnościami plastycznymi wykazali się: I Miejsce - Szymon Bąk, II miejsce 
- Lena Najdal, III miejsce - Filip Aleksander Paluchowski. W rzucie piłeczką 
najlepsi byli: I miejsce – Antoni Nowakowski, II miejsce – Michał Puchała, 
III miejsce – Andżelika Dudkiewicz. W przeciąganiu liny I miejsce zdobyli – 
Kacper Zarębski, Andżelika Dudkiewicz, Julia Feliga, Bartłomiej Geward, II 
miejsce – OSP Michałów (młodzież), III miejsce OSP Michałów (seniorzy). 
Kolejne Święto Bzu planowane jest już na 25 września.
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Autorka literatury dziecięcej w Radziejowicach

 Dzień Mamy w Powozowni

Językoznawczyni, germanistka, ale przede wszystkim autorka 
książek i wierszy dla dzieci - Agnieszka Frączek odwiedziła swoich 
czytelników 13 maja w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Kiedy zaczynała pisać dwadzieścia lat temu marzyła o tym, by móc zobaczyć 
swoją książkę w księgarni. Niebawem wyda kolejną. W swoich tekstach 
stara się przemycać proste prawdy życiowe, które w postaci opowieści 
z morałem docierają do najmłodszych najłatwiej. Stosuje rymowanki i gry 
słowne, a wszystko to w towarzystwie barwnych ilustracji. „Beznudna wyspa”, 
„Śmiechu warte”, „Chichopotam”, „Zbaranieć można” to tylko wybrane 
tytuły spośród kilkudziesięciu jej autorstwa. Pani Agnieszka uczy poprzez 
opowiadania, ale takie spotkania, jak to dla niej samej również są lekcją -    
ja się bardzo wiele uczę podczas takich spotkań, słucham dzieci, obserwuję ich 
reakcje i potem wiem, czy trafiłam, czy nie. Zaskakują mnie pytania, zaskakuje 
mnie wrażliwość dzieci i lubię takie pytania, które są nietuzinkowe.

Ciekawych pytań podczas spotkania nie zabrakło: skąd czerpie Pani 
inspiracje do pisania? Jaka jest Pani ulubiona książka z dzieciństwa? Dlaczego 
Pani pisze książki? I wiele innych. Uczniowie byli bardzo zainteresowani, 
a na koniec spotkania wszyscy ustawili się w długiej kolejce po autografy. 
Żaneta Wojciechowska, dyrektor szkoły w Radziejowicach podkreśla: dzieci 
zupełnie inaczej odbierają literaturę, kiedy mają szansę poznać na żywo osobę, 
która napisała daną książkę. Nie jest to tylko nazwisko na okładce, ale żywy 
człowiek. To budzi wiele emocji, jak widać i myślę, że sama osobowość sprawi, 
że dzieci dużo chętniej sięgną po książki.   

Pisarkę udało się zaprosić dzięki współpracy z Gminną Biblioteką 
w Radziejowicach. W spotkaniu wzięły udział najmłodsze klasy ze Szkół 
Podstawowych w Kuklówce i Korytowie. Dzieci przygotowały krótką 
część artystyczną i odśpiewały wspólnie: posłuchaj koleżanko, kolego 
posłuchaj, czytanie jest dla głowy jak deser dla brzucha. Warto dodać, 
że książka „Rany Julek! o tym, jak Julian Tuwim został poetą” napisana 
przez Panią Agnieszkę znalazła się w zbiorze lektur dla klas I – III. Pomimo 
okazałego dorobku autorka realizuje kolejne oryginalne pomysły. Zapytana 
o plany na przyszłość, odpowiedziała po prostu – pisać, pisać i pisać. 
Obecnie na ukończeniu jest książka o języku esperanto, która ukaże się 
najprawdopodobniej jesienią. 

Nie ma jak u mamy … i inne utwory zabrzmiały w wykonaniu 
chóru Gaudeamus pod kierownictwem Barbary Paszkiewicz przy 
akompaniamencie Roberta Dziekańskiego. W sobotnie popołudnie – 
21 maja mury Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” wypełniły 
się muzyką i sztuką malarską.

W programie chóru znalazły się takie utwory jak: „List do Matki”, „Dwa 
serduszka”, „City of stars”, „Sunrise sunset” czy, jak przystało na święto mam, 
kołysanka „Ach, śpij kochanie”. Do śpiewu aktywnie włączyła się znakomita 
publiczność. Muzyce towarzyszyły fragmenty prozy wyrecytowane przez 
pracowników GCK.  

Drugim równie ważnym punktem uroczystości był wernisaż prac grupy 
malarskiej prowadzonej przez Hannę Gancarczyk. Ponad 30 uczestników 
zajęć wystawiło swoje prace o różnej tematyce.

- Malujemy wszystko, każdy co chce, żeby było przyjemnie. Każdy ma umiejętności, 
każdy, jeśli chce, może malować. Tu się przewinęło już bardzo wiele osób. Śmieję 
się, że to zasługa Chełmońskiego. Niektórzy zdają na studia plastyczne, inni 
traktują to całkowicie amatorsko. Zapraszamy wszystkich chętnych – zaznacza 
instruktorka.

Powozownia to nie tylko miejsce prezentacji talentów, ale również ich 
kształcenia od najmłodszych lat. Oferta placówki jest stale urozmaicana, 
a poziom warsztatów wysoki. Agnieszka Rybarczyk, dyrektor GCK 
„Powozownia” podkreśla: Niezmiernie jestem dumna z tych dwóch grup 
prężnie działających, jak i oczywiście z pozostałych warsztatów prowadzonych 
w Powozowni. Duży nacisk kładziemy na terapię, rozwój wszystkich zmysłów: 
dotyk, słuch, wyczuwanie artyzmu na każdym kroku. Wszelkie zajęcia sportowe 
czy rękodzielnicze prowadzone są z dużym naciskiem na indywidualne potrzeby 
każdego dziecka, tak żeby każde dziecko czuło się dobrze.    

GCK zaprasza na obchody dnia dziecka, które odbędą się 1 czerwca od 
14:00 do 18:00. W programie animacje, dmuchańce, zabawy zespołowe na 
świeżym powietrzu.   
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Dzień Pszczół w Bibliotece Konkurs plastyczny KRUS rozstrzygnięty. 
Sukces uczniów w Guzowie

WISKITKIWISKITKI

 Sobota (21 maja) za sprawą Rodzinna Pasieka Dębskich była w na-
szej Bibliotece wielkim Świętem Pszczół. Uczestnicy spotkania, za-
równo ci młodsi, jak i dorośli usłyszeli mnóstwo informacji na te-
mat tych pożytecznych owadów, przekonali się jak są one ważne 
w naszym życiu oraz jak należy o nie dbać.

Miód czy ul to najczęściej pojawiające się skojarzenia z pszczołami. Tym-
czasem pszczoły jak i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w na-
szym ekosystemie. Co ma wspólnego czekolada z pszczołami? Otóż ma - 
bardzo dużo!

Co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, zależy od procesu zapylania 
tych owadów. Ich święto obchodzone było 20 maja, dlatego postanowiliśmy 
opowiedzieć i pokazać pszczoły z bliska. Dzięki Rodzinie Państwa Dębskich, 
która prowadzi pasiekę na terenie naszej gminy, spotkanie było niezwykle 
interesujące – obfitowało w wiele niespodzianek, zagadek i nagród. Każdy 
uczestnik miał możliwość obejrzenia pszczół z bliska. Ci odważniejsi mogli 
je także dotknąć – przekonali się, że pszczoły są łagodne, jeśli się ich nie 
denerwuje. 

Wysłuchaliśmy wykładu o etapach pracy pszczoły, obejrzeliśmy plastry mio-
dy, ul a także wszystkie akcesoria pszczelarza. Doszliśmy do wniosku, że 
pszczoły są doskonałymi stworzeniami m.in. dzięki temu, że samodzielnie 
budują plastry miodu, które mają kształt graniastosłupów sześciokątnych, 
ułożonych jeden obok drugiego. Te Idealnie do siebie przylegają, idealnie 
do siebie pasują. 

Dzięki ramce wypełnionej miodem, którą przywieźli ze sobą Państwo Dęb-
scy mieliśmy okazję posmakować tego smakołyku. Ponadto własnoręcznie 
przygotowaliśmy świeczki z wosku pszczelego z lawendą, a nieco starsi mo-
gli także pomalować przywieziony specjalnie na tę okazję ul.

Pani Dorota Dębska zapewniła, że tak pięknie pomalowany domek na pew-
no będzie przyciągał te skrzydlate stworzenia. 

Spotkanie było także doskonałą okazją do edukowania najmłodszych, po-
nieważ populacja pszczół w ostatnich latach się zmniejsza. Państwo Dęb-
scy zachęcali do zakładania tzw. łąk kwietnych, siania i sadzenia roślin mio-
dodajnych, pokazali także jak w przydomowym ogórku zrobić poidełka dla 
pszczół. W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 
4000 odmian warzyw. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata ozna-
czałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną - załamałaby się produkcja żyw-
ności. Dlatego mamy nadzieję, że wiedza, przekazana nam przez pszczela-
rzy nie pójdzie w las.

Bardzo dziękujemy Rodzinna Pasieka Dębskich za niezwykle ciekawy dzień.

Informacja prasowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrardowie

XII Ogólnopolski Konkurs Plastycz-
ny dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi 
mamy, bo ryzyko upadków znamy 
–     organizowany przez Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia Społeczne-
go każdego roku gromadzi liczne 
grono uczestników. Jest to efekt 
promowania wśród uczniów szkół 
podstawowych z terenów wiej-
skich pozytywnych zachowań zwią-
zanych z pracą i zabawą na terenie 
gospodarstwa oraz popularyzowa-
nie ,,Wykazu czynności szczególnie 
niebezpiecznych związanych z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie wolno powierzyć dzie-
ciom poniżej 16 lat”.
Placówka Terenowa KRUS w Żyrardo-
wie po raz kolejny jest współorganizato-
rem tej edukacyjnej zabawy na terenie 
placówki. W tegorocznym konkursie 
udział swój zgłosiło 10 szkół z terenu 
powiatu żyrardowskiego oraz grodzi-
skiego nadesłano 115 prac uczniów, 
spośród których przy udziale żyrardow-
skich plastyków wybrano tegorocznych 
laureatów oraz osoby wyróżnione.
W pierwszej grupie wiekowej (klasy 0 -3) 
nagrodzono:
I miejsce Antonina Pindor – uczen-
nica klasy 2, Szkoły Podstawowej w Ba-
ranowie,
II miejsce- Oliwia Sadkowska 
– uczennica klasy 2, Szkoły Podstawo-
wej w Guzowie,

III miejsce- Zofia Daszek – uczennica 
klasy 2 Szkoły Podstawowej w Guzowie
W drugiej grupie wiekowej (klasy 4-8) 
nagrodzono:
I miejsce – Szymon Kryński – uczeń 
klasy 5, Szkoły Podstawowej Baranowie,
II miejsce – Agata Rusin – uczennica 
klasy 4, Szkoły Podstawowej w Barano-
wie,
III miejsc – Amelia Puchała – uczen-
nica klasy 7, Szkoły Podstawowej 
w Puszczy Mar. Ponadto komisja przy-
znała 7 wyróżnień  
Wyróżnienia otrzymali – Joanna Wiete-
ska – SP Piekary, Sandra Tondera   
i Lena Szczpiór SP Guzów, Iga Więch 
i Kacper Banasek- SP Puszcz Mar. 
Zofia Słomczyńska-  SP Baranów, 
oraz Antoni Świnoga- SP Wiskitki.  
Laureaci konkursu odbiorą w siedzibie 
PT KRUS w Żyrardowie nagrody ufun-
dowane przez Organizatora konkur-
su – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego które wręczy Pani Beata 
Stępniewska – Kierownik PT KRUS. Dla 
osób wyróżnionych dyplomy zostaną 
przesłane do szkół.
Uczestnictwo dzieci w konkursach 
sprzyja rozwojowi ich kreatywności. 
Dziękujemy za zaangażowanie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do udziału tak 
licznej grupy dzieci w tym konkursie.

Informacja prasowa:  
PT KRUS w Żyrardowie

R E K L A M A
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 Od maja zauważalna jest ogromna zmiana, 
która zakłada rewitalizację przez termomo-
dernizację. To widoczne zmiany, które, choć 
dalekie od efektu, już teraz napawają opty-
mizmem, że szpital faktycznie przechodzi 
gruntowną rewitalizację. O planach na rozwój 
szpitala rozmawiamy z Prezesem Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Marcinem 
Plutą. 
Panie Prezesie, widzimy trwające prace i bu-
dowę rusztowań na ścianach szpitala. Jakie 
działania prowadzone są obecnie w szpitalu?
Tak, dlatego otwarcie pracowni diagnostyki obra-
zowej rozpocząłem od słów: „Witamy w nowym 
świecie”, bo otwarcie tej wyremontowanej pracow-
ni, z nowym sprzętem, aparatem RTG pokazuje, że 
możemy mieć poziom obsługi naszych pacjentów 
na najwyższym poziomie. Do tego dochodzi wspo-
mniana rewitalizacja przez termomodernizację, 
która polega na wymianie wszystkich elementów, 
które mają wpływ na komfort pacjenta. Należą do 
nich wymiana dachu, bezpieczeństwo, czyli wymia-
na więźby dachowej i elementów konstrukcyjnych 
dachu. Ta więźba w wielu miejscach wręcz kruszyła 
się w dłoniach. I dalej planujemy izolację ścian i stro-
pów, które spowodują zminimalizowanie kosztów 
energii elektrycznej, cieplnej. Inwestycja zakłada 
również oczyszczanie cegły na budynku A, a na bu-
dynku B planujemy nową elewację. Do tego docho-
dzi wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych, okien. 
To z pewnością wpłynie na komfort, bezpieczeństwo 
i oczywiście wrażenia wizualne. Wierzę jednak, że 
dwa pierwsze budynki są jedynie początkiem drogi 
dla tego szpitala i wkrótce będziemy mogli podjąć 
decyzję o rewitalizację poprzez termomodernizację 
kolejnych budynków. 
Jakie koszty przewidziane są na tę pierwszą 
część inwestycji?
Tego do końca niestety nie wiemy. Niemalże co dru-
gi dzień wyskakują kolejne niespodzianki. Musimy 
mieć na uwadze, że szpital to stary, zabytkowy bu-
dynek. Dlatego kilka rzeczy, które dziś nas zaskakuje 

nie zostały uwzględnione w projekcie, ponieważ nie 
były widoczne. Zakładając jednak, że tych proble-
mów więcej nie będzie, a te, które obecnie występu-
ją zostaną zniwelowane dość szybko, to koszt powi-
nien wynieść 12 400 000 zł, z czego  11 900 000 zł to 
dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4 400 000 zł 
– dotacja w zakresie podniesienia kapitału zakła-
dowego spółki szpitalnej przez Powiat żyrardowski 
i dwie dotacje celowe w wysokości 700 000 zł od 
Miasta Żyrardów oraz Miasta i Gminy Wiskitki. I za 
to wsparcie, a przede wszystkim za wiarę, że to się 
uda, chciałbym podziękować zarządowi powiatu, 
wszystkim radnym powiatowym i gminnym i oczy-
wiście włodarzom miast. Niestety Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego nie jest w takiej sytuacji, 
w której samo mogłoby zaciągać i obsługiwać po-
życzki. Tym bardziej cenimy pomoc, jaką zostaliśmy 
obdarzeni. Za to bardzo serdecznie dziękuję. 
W ostatnim czasie największym osiągnięciem 
było otwarcie pracowni diagnostyki obrazo-
wej. To właśnie tam znajdują się nowoczesne 
sprzęty zakupione dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej przyznanemu przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. 
Wartość tego grantu to 4,2 mln zł. Oprócz tych apa-
ratów jak tomograf komputerowy (1,7 mln zł), apa-
rat RTG z funkcją robienia zdjęcia całego szkieletu 
(1,2 mln zł), otrzymaliśmy pieniądze na przystoso-
wanie 3 izolatek. Jedna z nich będzie zlokalizowana 
przy izbie przyjęć, dwie pozostałe na oddziałach 
(oddział wewnętrzny i chirurgia). Udało nam się rów-
nież zakupić tor wizyjny z wideobronchoskopem do 
diagnozowania dróg oddechowych – bardzo po-
trzebnym dla pacjentów z przebytym Covid-19. Za-
kupiliśmy myjnie endoskopową chemiczno-termicz-
ną zwiększającą jakość pracy pana doktora Jacka 
Wójtowicza. Otrzymaliśmy kardiomonitory na OIT, 
defibrylatory z wyposażeniem i aparaty USG oraz 
aparat do znieczuleń dla anestezjologów. I można 
by było powiedzieć, że to tylko 4 mln zł, ale proszę 
zobaczyć, ile sprzętu udało się nam zakupić! To dzię-
ki takim sprzętom przobrażamy pracę naszych spe-
cjalistów. My im dajemy narzędzie po to, żeby oni 
efektywnie wykonywali swoją pracę. 
W sobotę 21 maja pracownia diagnostyki ob-
razowej w związku z termomodernizacją i wy-
mianą dachu uległa zalaniu, podobnie jak od-
dział pediatrii i korytarze. Czy znana jest skala 
poniesionych szkód i czy nowa pracownia 
może dalej funkcjonować?
Skali szkód jeszcze nie znamy. Zalany sprzęt i po-
sadzki pomieszczeń szpitalnych są osuszane. Nie 
ryzykujemy i nie włączamy urządzeń medycznych 
bez konsultacji z serwisantami. Ustaliliśmy, że w pią-
tym dniu po zalaniu będziemy testowo uruchamiać 
nasze urządzenia w tym tomograf i dopiero wtedy 
możemy mówić o skali szkód. Generalnie szpital 
zaczął przyjmować pacjentów w drugiej dobie po 
wystąpieniu szkody z małymi wyjątkami. Przyjęcia 
na oddział chirurgiczny zostały wznowione w czwar-
tej dobie, a odział pediatryczny wznowi swoją prace 
w piątej dobie.
Jakie kroki zostaną podjęte w kierunku wyko-
nawcy w związku z niewłaściwym zabezpie-
czeniem dachu?
Cały majątek szpitala w tym nieruchomości i sprzęt 
w zakresie wystąpienia żywiołów jest ubezpieczony 
w naszej polisie. Na okoliczność zalania poczyniono 
odpowiednie protokoły. Dodatkowo wykonawca 
inwestycji jest ubezpieczony w zakresie odpowie-
dzialności cywilnej, a jego polisa została załączona 
do kontraktu na termomodernizację jeszcze przed 

przystąpieniem wykonawcy do robót. Podjęliśmy 
jako szpital odpowiednie kroki prawne i zgłosiliśmy 
fakt wystąpienia szkody do naszego brokera ubez-
pieczeniowego, który przekazuję naszą sprawę do 
właściwej ubezpieczalni. Wykonawca remontów po-
nownie zabezpieczał w ostatnich dniach teren na-
szej inwestycji.
Jakie zmiany poza termomodernizacją się roz-
poczęły?
Chciałbym, żeby hasło „Zmiany!” były hasłem mojej 
kadencji jako prezesa. Niemalże na każdym kroku 
dokonujemy jakiś zmian. Wierzę, że są one nie tylko 
szybkie, ale i dobre. Oczywiście udało nam się do-
konać już pewnych przeobrażeń, części jeszcze nie. 
Wiadomym jest, że w naszej działalności najistotniej-
szy jest człowiek, ale dajemy sobie czas i nie chcemy 
„wylać dziecka z kąpielą”. Wydaje mi się jednak, że już 
teraz widać poprawę w obsłudze pacjenta i w zwięk-
szaniu jakości świadczonych usług. Zastanawiamy 
się jak maksymalnie wykorzystać dany i zwiększany 
nam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Obecnie mamy już 61 mln zł kontraktu. 
Jaki był poprzedni?
Za ostatni rok oscylował w granicach 50 mln zł. To 
właśnie dzięki dobrej współpracy z NFZem, ale też 
odpowiedniemu zarządzani, optymalizacji i szukaniu 
oszczędności, udało się zniwelować stratę w wyso-
kości 3 900 000 zł. Udało mi się zakończyć rok z wy-
nikiem minus 1 700 000 zł. Dla mnie to ogromna 
różnica. Oczywiście to ciągle jest strata w ujęciu ge-
neralnym, ale ciągle jesteśmy wypłacalni i z tym nie 
ma żadnych problemów. Widzimy jednak, że zbliża 
się czas, w którym płynność może być zachwiana. 
Nie wynika to z podejmowanych przez nas decyzji, 
ale niestety z pewnych działań systemowych. Jak 
choćby fakt, że skończyła się pandemia Covid-19, 
pewne działy jeszcze się nie obudziły po pandemii, 
a już nie ma ich finansowania. To właśnie generu-
je koszty. Codziennie musimy przyzwyczajać się do 
nowej rzeczywistości, jednocześnie myśląc o możli-
wościach inwestowania w sprzęt. Inną kwestią jest 
inflacja, również inflacja płacowa. Na szczęście w lip-
cu będą systemowe podwyżki w służbie zdrowia, co 
nas bardzo cieszy.
Skoro hasłem tej kadencji ma być „Zmiana!”, 
domyślam się, że ma Pan pomysł, w któ-
rym kierunku rozwijać działalność szpitala. 
W ostatnim czasie szpital chwali się zwiększo-
nym zainteresowaniem porodami w Żyrardo-
wie. Jeszcze pod koniec minionego roku odno-
towywano jeden poród na dwa dnia. 
Tak, a zdarzało się, że te statystyki wyglądały jesz-
cze gorzej. Ostatnie dane wskazują, że liczba ta się 
zwiększa, a ja mam nadzieję, że tak już zostanie. Nie 
interesują mnie krótkotrwałe efekty, a procesy. Wy-
daje mi się, że w naszej działalności najważniejsi są 
ludzie. Wierzę, że zmiana na stanowisku ordynatora 
już się temu przysłużą. Wierzę, że wyrabianie normy 
1 dziecko średnio - dziennie jest w naszym zasięgu, 
jeśli zadbamy o estetykę i komfort tego oddziału. 
W tym celu będziemy prosić powiat o możliwość 
przeprowadzenia remontu. Niestety nie zadzieje 
się to natychmiast. Musimy otrząsnąć się z prze-
prowadzanej termomodernizacji. Wierzę jednak, że 
po zakończeniu tej rewitalizacji skupimy się na re-
moncie wnętrz budynku B – oddziale chirurgicznym 
, ginekologiczno-położniczym i wewnętrznym. Mam 
nadzieję na stworzenie nowego wejścia do szpita-
la i zwiększenie przepustowości i dostępności tego 
wejścia. O tych potrzebach głośno mówi starosta 
Dziwisz. Chciałbym, żeby cały ruch chorych był kie-
rowany właśnie tym portalem, co ułatwi nam zada-
nie w dostępności do diagnostyki i Izby przyjęć, co 

HASŁO: ZMIANA!
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z kolei przełoży się na logistykę pacjentów. Do tego 
oczywiście potrzebny nam będzie desk, czyli tzw. re-
jestratornia, informacja i recepcja szpitala. Oznacza 
to, że pacjenci ciągle będą przechodzić przez izbę 
przyjęć, ale inaczej zorganizowaną. Na to jest już 
zgoda starosty powiatu żyrardowskiego. Sama gi-
nekologia również daje nam ogromne pokłady do 
nowych działań. Chcemy skupić się na chorobach 
kobiecych, a co za tym idzie wierzę, że uda się za-
kupić nam nowy laparoskop, który umożliwi prze-
prowadzanie zabiegów nieinwazyjnych. To z kolei 

prowadzi nas do uruchomienia pakietów DILO 
w kontekście chirurgii ogólnej, ginekologii i możliwe 
że urologii. Obecnie nie planujemy chemioterapii, 
choć zakładamy możliwość współpracy z innymi 
ośrodkami. Karta DILO zakłada kompleksową ob-
sługę pacjenta onkologicznego. Ta kwestia niestety 
jest lekko przespana przez szpital, bo jeszcze kilka 
lat temu, kiedy rząd rozpoczynał akcję szybkiego 
dostęp do diagnostyki i leczenia dla pacjentów on-
kologicznych, to nie było żadnego problemu, żeby 
uzyskać status DILO. W tej chwili musimy spełnić 
szereg drakońskich norm, ale mam nadzieję, że 
idziemy w tym kierunku. Sam status DILO daje nam 
możliwość wykonywania nielimitowanych operacji, 
co istotne jest dla nas jako szpitala, ale też dla oko-
licznych mieszkańców, zwłaszcza poprzemysłowego 
miasta jakim jest Żyrardów. Z pewnością będziemy 
wchodzić w akcje profilaktyczne i edukacyjne, które 
umożliwią dotarcie do mieszkańców, którzy mogą 
potrzebować takiej pomocy. Rozważamy również 
rozszerzenie zakresu działań w przypadku chirurgii 
i ortopedii jak artroskopia kolan, stawów barkowych 
i łokciowych. Jesteśmy w trakcie rozmów z różnymi 
zespołami lekarskimi, ale wszystko odbija się o stwo-
rzenie odpowiednich warunków. 
Udało się Panu pozyskać nowych lekarzy i le-
karzy z terenu Żyrardowa?
Udało się, ale w wielu przypadkach była to pilna po-
trzeba znalezienia lekarzy na miejsce tych, którzy 
odeszli. Część lekarzy odeszła z dyrektorem ds. me-
dycznych. W to miejsce musieliśmy znaleźć innych 
lekarzy. I oni są. Cieszę się, że są to osoby, które są 
tak dobrymi lekarzami jak ludźmi. Mamy dużą zmia-
nę na oddziale chorób wewnętrznych. Tu dołączył 
do nas pan ordynator Szymon Jagodziński, bardzo 
dobry i ciepły człowiek. Doskonały specjalista z dwie-
ma specjalizacjami – chorób wewnętrznych i kardio-
logii. To właśnie dzięki takim ludziom, ale też dzięki 
owocnej współpracy staram się wypracować nowy 
model transferu naszych pacjentów z izby przyjęć 

na oddziały. Co nie tylko ma wpłynąć na zadowole-
nie pacjentów, ale również na poziom wypełnianego 
kontraktu. Warto wspomnieć, że nowym koordyna-
torem izby przyjęć jest Pan Robert Kanonowicz, któ-
rzy przeszedł z ginekologii. Zwiększyła nam się licz-
ba ratowników i pielęgniarek SOR. Część z nich do 
nas wróciła. Na oddziale paliatywnym pozyskaliśmy 
nową pielęgniarkę oddziałową, która razem z panią 
ordynator Ewą Lenkiewicz zmieniła postrzeganie 
tego oddziału. Dowodem na to może być fakt, że 
ostatnio odwiedziła mnie bardzo schorowana pa-
cjentka, która osobiście przyszła, żeby podziękować 
za dobra opiekę. To bardzo mnie ucieszyło, dla nas 
to największa laurka. Wierzę, że wszystko idzie do-
brym kierunku. Choć wiem, że wszystkiego na raz 
nie da się zrealizować. 
Jaki ma Pan pomysł i dalszy plan na szpital?
Pomysł jest taki, żeby termomodernizację zakoń-
czyć do końca roku, czyli zgodnie z tym, co przykazał 
nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Poza 
tym efektywne pozyskiwanie dotacji na kolejne ter-
momodernizację, której wartość opiewa na co naj-
mniej 12 mln zł i przygotowanie się na remont sal na 
oddziałach w budynku B. 
A w którą stronę chcę Pan rozwijać szpital po-
przez pozyskiwanie nowych kontraktów?
Na pewno chcę rozwijać procedury zabiegowe i ope-
racyjne, ale jednocześnie zintegrować to, co u nas 
naprawdę fajnie i sprawnie działa, czyli stworzyć 
centrum opieki długoterminowej na bazie wszyst-
kich oddziałów skupiających się na opiece długo 
terminowej i paliatywnej. Da nam to możliwość re-
negocjowania kontraktów i pozyskiwania nowych, 
a także modyfikowania już istniejących. Z pewnością 
będzie tez odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych 
czasów. Widzimy wzrost liczby pacjentów onkolo-
gicznych i problem starzejącego się społeczeństwa. 
Trzeba ten potencjał zintegrować i wykorzystać dla 
dobra naszych pacjentów i ich rodzin.

WYWIAD
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To kolejny rok, kiedy Żyrardów hucznie włą-
czył się w obchody Nocy Muzeów. Ta wyjąt-
kowa noc, a konkretnie wieczór przez wielu 
doceniana jest jako czas zetknięcia z historią 
i sztuką. Ten magiczny czas obfitował w wer-
nisaże, spotkania z malarzami, ale również 
dawał szanse zapominalskim na rozliczenie 
z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną 
w ramach abolicji. 

14 maja w Żyrardowie Noc Muzeów przebiegła 
naprawdę wyjątkowo. Nie zabrakło różnych wy-
darzeń, które wypełniały miasto. W Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego nie brakowało wykładów 
i warsztatów dotyczących historii miasta. Mu-
zeum Lniarstwa zaprezentowało wystawę „Nici 
nie znają granic” – największa międzynarodowa 
wystawa patchworkowa w Polsce. – Noc Muzeów 
w Muzeum Lniarstwa odwiedziło ok. 450 osób. 
Mieliśmy wernisaż zagranicznej wystawy „Nici bez 
granic”. Niesamowite spotkanie, bo te patchwor-
ki w Polsce spotkały się tylko u nas. To ogromne 
wyróżnienie i zaszczyt. Dalej wyjeżdżają w przy-
szłym miesiącu do Finlandii. Piękne kolorowe 
prace, każda innego artysty, a zgromadziliśmy ich 
tu 144 – mówił Jacek Czubak, dyrektor Muzeum 
Lniarstwa w Żyrardowie. Wystawa będzie otwarta 
do 18 czerwca. 

Ciekawą propozycją była oferta przedstawiona 
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. 

Tego dnia blisko 100 osób odwiedziło wszystkie 
oddziały biblioteki, by rozliczyć się z przeszłością 
– oddać książkę i zapłacić karę w dużo mniejszej 
skali. - W Noc Muzeów żyrardowska Biblioteka Pu-
bliczna zaplanowała abolicję dla tych użytkowni-
ków, którzy z różnych powodów zalegali z oddaniem 
książek, obarczeni byli karą pieniężną oraz brakiem 
możliwości korzystania z oferty Biblioteki. Dzięki 
zgłoszeniu się 14 maja do placówek bibliotecznych 
w Żyrardowie mogli oni zwrócić książki, zlikwidować 
dług wobec Biblioteki i stworzyć sobie szansę na po-
wrót do grona czytelników – mówił Jerzy Naziębło, 
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Żyrardowie. 

Również Centrum Kultury, Resursa i Kręgielnia 
wykazały się dużą kreatywnością w przedstawio-
nej ofercie. Przede wszystkim 14 maja otwarto 
sklepik z pamiątkami i gadżetami żyrardowskimi. 
– Z niebywałą przyjemnością mam zaszczyt otwo-
rzyć sklep Centrum Informacji Turystycznej w Ży-
rardowie, w którym znajdują się gadżety związane 
z naszym miastem, książki, audiobooki i literatura 
związana z naszym miastem jak i naszych żyrar-
dowskich autorów. Mam nadzieję, że sklepik na stałe 
wpisze się w charakter naszego miasta – mówił Ro-
bert Siniarski, dyrektor Centrum Kultury. – Zbiera-
nie asortymentu trwało kilka lat – dodaje dyrektor. 

Tego wieczoru nie zabrakło również spotkań z ar-
tystami, zwiedzania zakamarków Centrum Kultu-
ry i stałych przestrzeni, które mijane codziennie 
w tę wyjątkową noc otworzyły swoja przestrzenie 
na mieszkańców i innych zwiedzających. 

NOC MUZEÓW
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18 maja w hali sportowej Aqua Żyrardów odbył się turniej sporto-
wy dla przedszkolaków z miejskich placówek, które dzielnie stanęły 
do rywalizacji w różnych sportowych konkurencjach. I choć był to 
jedynie mały sport, to wielka radość gościła na trybunach i wśród 
zawodników. 

To była szalona środa na hali sportowej Aqua w Żyrardowie. Przedszkola-
ków jak zawsze rozpalała energia i radość, którą tego dnia spożytkowali na 
zmaganiach sportowych w różnych konkurencjach. Nie brakowało biegów, 
rzucania woreczkami, czworakowania i zabaw z szarfą.  Bezkonkurencyjni 
okazali się zawodnicy z Miejskiego Przedszkola nr 5.

MAŁY SPORT – WIELKA RADOŚĆ

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
Od 24 do 26 maja trwały egzaminy ósmokla-
sistów. Był to czas pierwszego ważnego testu 
w życiu młodzieży szkolnej. Tegoroczny egza-
min był wyjątkowy ze względu na konieczność 
nauki zdalnej, pandemii i wojny w Ukrainie. 
We wtorek uczniowie rozpoczęli swoje intelektualne 
zmagania od egzaminu z j. polskiego. Choć w całej 
Polsce młodzież nastawiała się na „Kamienie na sza-
niec” w tym roku CKE postawiła na „Zemstę”, czym 
z pewnością część uczniów poczuła się dotknięta. 
- Zanim uczniowie zasiedli do właściwych egzami-
nów, przeprowadziliśmy 3 egzaminy próbne. To nie 
tylko oswajanie uczniów z samym egzaminem i zwią-
zanym z nim stresem, ale również obowiązujących 
zasad - mówiła Beata Marzęda-Przybysz, dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie im. Mikołaja 
Reja. 
Nauczyciele i dyrektorzy uspokajają przejętych rodzi-
ców i uczniów, że bardzo często, mimo intensywnych 
przygotowań, pula pytań może uczniowi nie odpo-
wiadać. 
- Ten egzamin zawsze jest wielką loterią. Są ucznio-
wie, którzy zawsze podchodzą do wszystkiego z wiel-
ką pieczołowitością i mają talent, ale wydaje mi się, że 
dobór tematów to niestety łut szczęścia – uspokaja 
Żaneta Wesołowska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach. 
Wyniki egzaminów będą znane już w pierwszej poło-
wie czerwca. Warto jednak podkreślić, że jest to egza-
min, którego nie można nie zdać, ale ma niebagatel-
ne znaczenie w kwestii dostania się do wymarzonej 
szkoły średniej. 
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NARCIARSKI DZIEŃ DZIECKA DLA DZIECI Z ŻYRARDOWA.

W Warszawie można jeździć na nartach 
przez cały rok! I to w pomieszczeniu!  
Capital Ski to jedyne takie miejsce w War-
szawie - dysponuje stokami narciarskimi 
pod dachem. I uwaga - nasi Czytelnicy mają 
szansę wygrać sesję narciarską dla swojego 
dziecka właśnie w tym ośrodku.
Całoroczny stok narciarski na 1 piętrze? 
Tak, stok znajduje się w budynku SCS Aktywna 
Warszawa przy Górce Szczęśliwickiej, przy ul. 
Drawskiej 22. Ponieważ w ośrodku panuje poko-
jowa temperatura, nie potrzebujecie niewygod-
nego kombinezonu narciarskiego, wystarczą krót-
kie spodenki i T-shirt – niezależnie od pory roku. 
W ten sposób Capital Ski łamie stereotypy i narty 
zaczynają kojarzyć się także z szusowaniem wio-
sennym i letnim.
KAŻDY może jeździć na nartach lub snowbo-
ardzie!
Dwa stoki dywanowe Capital Ski (zwane też symu-
latorami narciarskimi lub trenażerami), to idealne 

miejsce zarówno dla początkujących (także dla 
tych, którzy nigdy nie mieli kontaktu z nartami czy 
snowboardem), jak i dla zaawansowanych. Z tre-
ningów narciarskich skorzystają i dzieci i dorośli. 
Bawią się świetnie, doskonalą technikę i spędza-
ją aktywnie czas na treningu dostosowanym do 
stopnia zaawansowania. W ciągu 55-minutowej 
sesji na „niekończącym się” stoku niektórzy wyko-
nują aż 900-1200 skrętów, co daje niezwykłe efek-
ty potem na śniegu. 
Na czym polega jazda na stoku dywanowym 
Capital Ski?
Każda sesja odbywa się ZAWSZE z INSTRUKTO-
REM narciarstwa lub snowboardu. Chętni zapi-
sują się na trening wprowadzający (wystarczy 
zadzwonić pod numer 732  237  406), zapozna-
ją się z zasadami, mają dobierany sprzęt i ro-
bią pierwsze „ślizgi”. Grupki są malutkie – do 4 
dzieci lub do 3 dorosłych, więc instruktor ma 
cały czas kontakt z każdym uczestnikiem.  
Pierwszych kilka minut to oswojenie 
z matą narciarską – mata porusza się do tyłu 
jak bieżnia, a instruktor reguluje jej prędkość 
i nachylenie zgodnie z możliwościami jeżdżących.  
Wystarczy kilka chwil jazdy i obserwacji siebie na 
bieżąco w lustrze, by zauważyć postępy w nauce 
i doskonaleniu swojej jazdy. Instruktor na bieżąco 
koryguje błędy w postawie narciarskiej, w ruchach 
i ćwiczeniach, a kursant może od razu praco-
wać nad techniką narciarską lub snowboardową. 
Upadki zdarzają się czasem, ale narciarz upada 
na miękki dywan, a po drugie – stok natychmiast 
jest zatrzymywany przez instruktora. 
Dlaczego warto trenować na stoku pod da-
chem?
Dla początkujących taki stok to rewelacyjne roz-
wiązanie, bo może przyspieszyć ich postępy na-
wet 8-krotnie. Poznają reguły i uczą się kontro-
lować narty, by po 3-6 lekcjach (liczba zależy od 
ogólnej sprawności) na stokach pod dachem, 
bezpiecznie jeździć na śniegu bez „oślej łączki”. 
Takie osoby łatwo przechodzą na śnieg, bo znają 
już techniczne podstawy i mają większą pewność 
na deskach. Zaawansowani i średniozaawanso-
wani traktują ten stok jako intensywne przygoto-
wanie do sezonu – nie tylko techniczne, ale też 
wydolnościowe. Jeśli przychodzą na treningi regu-
larnie, przez 2-3 miesiące przed wyjazdem w Alpy, 
(niektórzy zaczynają treningi już w sierpniu), ich 
wyniki znacznie się poprawiają, jeżdżą po śniegu 
wyraźnie lepiej i bezpieczniej, zmniejsza się ryzy-
ko doznania przez nich kontuzji, często też omi-
jają ich „kryzysy dnia trzeciego”, ponieważ są już 

doskonale wytrenowani i przygotowani na więk-
szy wysiłek na śniegu.
W Capital Ski kursant ma zapewnioną ciągłą jaz-
dę (bez stania w kolejce do wyciągu) i miły do-
ping po drugiej stronie lustra weneckiego, gdy 
bliscy motywują do dalszej pracy nad techniką. 
Można też nagrać swój trening w celu wideoana-
lizy jazdy. Ponadto w Capital Ski nie trzeba mieć 
żadnego swojego sprzętu, bo cały sprzęt jest za-
pewniony. Oczywiście ten, kto preferuje własne 
buty narciarskie i kask (rowerowy), może w nich 
jeździć, jednak narty zawsze zapewnia organiza-
tor, ponieważ są specjalnie przystosowane do 
stoku dywanowego.
Co jeszcze możliwe jest w Capital Ski? 
Sportowcom udostępniono oprócz stre-
fy stoków narciarskich, jeszcze 2 strefy: 
- Strefę Fitness - profesjonalnie wyposażoną si-
łownię do treningów indywidualnych lub z trene-
rem personalnym,
- Strefę Fizjoterapii, o której mówi się, że osiąga 
poziom olimpijski, ponieważ fizjoterapeuci pracu-
ją tam z naszymi polskimi medalistami, zwycięzca-
mi zawodów i rekordzistami.
Dzieci mogą urządzić tu sobie urodziny, treno-
wać w ramach Akademii Narciarstwa, a także spę-
dzić aktywnie ferie lub wakacje. Mogą też razem 
z wychowawcą zorganizować wycieczkę klasową, 
gdzie narty połączone są z pobliską kolejką grawi-
tacyjną, zjazdem na pontonach, warsztatami foto-
graficznymi i innymi atrakcjami. Dorośli korzystają 
z Capital Ski prywatnie lub w ramach firmowych 

spotkań integracyjnych, wydarzeń tematycznych, 
etc.
Czas na Narciarski Dzień Dziecka i konkurs 
dla Czytelników
Jeśli chcecie, by Wasze dziecko miało szansę jazdy 
na nartach pod dachem, ułóżcie hasło konkurso-
we z kolorowych lister w tym tekście, a następ-
nie wyślijcie hasło smsem na numer …………………. 
Pierwsze 6 osób z prawidłowym hasłem wygra 
bezpłatną sesję narciarską dla dziecka (wiek 5-16 
lat), która odbędzie się 4 czerwca (sobota) o g. 
14.00 w Capital Ski przy ul. Drawskiej 22 w War-
szawie. Zapraszamy do konkursu, warto!

Partnerem tekstu i konkursu jest Capital Ski

partner publikacji
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16 maja kontynuując czynności, funk-
cjonariusze Straży Miejskiej podej-
mowali działania rekontrolne z udzia-
łem pracowników Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 
Farbiarskiej, w związku z dużym nie-
porządkiem, który panował wokół 
pojemników na śmieci. Zarządcy te-
renu wyznaczono krótki termin na 
przywrócenie należytego stanu po-
rządkowego na ww. terenie zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku. Przypominamy że właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do 
utrzymywania czystości i porządku 
na nieruchomości, a brak realizacji 
tego obowiązku zagrożony jest kara 
grzywny. Po kilku godzinach teren zo-
stał uprzątnięty. 

17 maja strażnicy miejscy podjęli 
działania na zgłoszenie mieszkańca 
w sprawie  osoby bezdomnej, która 
przebywała na klatce schodowej bu-
dynku mieszkalnego, przy ul. Izy Zieliń-
skiej. Po przeprowadzonej rozmowie, 
mężczyzna opuścił miejsce bytowania. 
Wobec ww. zastosowano środki od-
działywania wychowawczego w posta-
ci pouczenia. 

17 maja funkcjonariusze SM realizu-
jąc zadania na terenie miasta, ujawnili 
przy ul. Lniarskiej nieprawidłowości 
podczas prowadzonych prac remon-
towych w budynku, na wysokości. Te-
ren robót nie był zabezpieczony w spo-
sób uniemożliwiający wejście osobom 
niepowołanym. Ponadto zauważono 
że gruz był zrzucany z wysokości bez-
pośrednio do kontenera, co stwarzało 
dodatkowe niebezpieczeństwo. Oso-
bę odpowiedzialną za prowadzenie 
robót pouczono oraz zobligowano do 
zamontowania rękawa budowlanego, 
w celu zapobieżenia nieszczęśliwym 
wypadkom, co uczyniono. 

18 maja strażnicy podjęli interwencję 
na zgłoszenie mieszkańca przy ul. Au-
gusta Emila Fieldorfa –„Nila”, w związ-

ku z dopuszczeniem się przez kobietę 
znajdującą się w stanie upojenia al-
koholowego, nieobyczajnego wybry-
ku. W wyniku prowadzonych czynno-
ści kobieta została ukarana grzywną 
w postępowaniu mandatowym, oraz 
przekazana pod opiekę rodzinie.

20 maja strażnicy otrzymali infor-
mację od mieszkańca, że w cukierni 

przy ul. Bolesława Limanowskiego 
przebywa kobieta, która nie pamięta 
gdzie mieszka. Funkcjonariusze na-
tychmiast udali się na miejsce i przy-
stąpili do udzielania pomocy kobiecie. 
Na miejscy funkcjonariusze zapytali, 
czy ta pani dobrze się czuje i czy po-
trzebuje pomocy medycznej. Kobieta 
nie miała żadnych obrażeń zewnętrz-
nych była natomiast zdezorientowa-
na całym zajściem. W trakcie prowa-
dzonych czynności kobieta podawała 
różne nazwiska. Po pewnym czasie 
na miejscu pojawiły się dwie kobiety, 
które potwierdziły tożsamość starszej 
osoby, podając się za jej córki. Patrol 
udzielił pomocy kobiecie dowożąc Ją 
do miejsca zamieszkania. 

21 maja funkcjonariusze realizując 

zgłoszenie mieszkańca podjęli czyn-
ności przy ul. Dolnośląskiej, gdzie na 
nieutwardzonej drodze ujawnili hał-
dy żwiru, które blokowały swobodny 
przejazd pojazdom. Informację prze-
kazano do Wydziału Drób i Transportu 
UM o podjęcie działań w celu poprawy 
przejazdu przez ww. drogę.

21 maja strażnicy podjęli interwencję 

na ul. Środkowej, w związku z zagro-
żeniem w ruchu drogowym, które po-
wstało przez oberwane gałęzie z drze-
wa, w wyniku silnego wiatru. Strażnicy 
usunęli zagrożenie we własnym zakre-
sie. 

NA SYGNALE
POLICJA

STRAŻ MIEJSKA

Żyrardowscy policjanci odwiedzą 
działkowiczów
Sezon działkowy trwa na dobre, 
a zapewnianie bezpieczeństwa 
to nasza wspólna sprawa! Mimo 
licznych działań informacyjnych 
i zapobiegawczych, liczba oszustw 
finansowych dokonywanych na 
osobach starszych wciąż jest bar-
dzo wysoka. W przykładowym 
mechanizmie działania przestęp-
cy kontaktują się telefonicznie 
i podają za osobę bliską (wnuczka, 
siostrzeńca, innego krewnego), 
funkcjonariusza Policji lub inne-
go urzędnika państwowego itp. 
Następnie proszą o przekazanie 
określonej kwoty pieniężnej pod 
pozorem trudnej sytuacji, w jakiej 
znaleźli się oni sami lub ich bliscy. 
Informują, że udostępnione środki 
finansowe odbierze kolega bądź 
inna wskazana osoba. Ofiara, nie 
podejrzewając niczego złego, kie-
rując się troską o osobę najbliższą 
przekazuje pieniądze przestęp-
com.
W związku z powyższym istnieje ko-
nieczność informowania i uwrażliwia-
nia wszystkich obywateli na sygnały 
ostrzegawcze, które mogą świadczyć 
o próbie takiego ataku. W odpowiedzi 

na powyższe zagrożenia policyjni pro-
filaktycy oraz żyrardowscy dzielnicowi 
odwiedzą rodzinne ogródki działkowe 
mieszczące się na terenie miasta Ży-
rardowa. Celem akcji jest przeciwdzia-
łanie oszustwom finansowym poprzez 
podnoszenie świadomości społecznej 
na temat aktualnych form wyłudza-
nia środków finansowych i dóbr ma-
terialnych oraz danych osobowych. 
Podczas spotkań zostanie poruszona 
problematyka pn.  jak nie stać się ofia-
rą i co robić w przypadku podejrzenia 
próby ataku oszusta, oraz odniesienie 
do aktualnych zagadnień problemo-
wych występujących na terenach ROD. 
Zakres tematyczny obejmie aktualne 
metody działania sprawców oszustw 
finansowych na tzw. wnuczka/poli-
cjanta, oszustw bankowych, ubezpie-
czeniowych, internetowych, poprzez 
ogłoszenie, a także techniki manipula-
cyjne, które powstały w czasie trwania 
pandemii m.in.: fałszywe szczepionki, 
oszustwa na dezynfekcję przesyłki, 
fałszywe powiadomienia z mediów 
społecznościowych, itp. Dodatkowo 
funkcjonariusze Policji będą prowadzić 
działania edukacyjne w zakresie ochro-
ny i właściwego zabezpieczenia mienia 
oraz świadomości wiktymologicznej 
związanej z kradzieżami czy włamania-
mi do obiektów działkowych.
Ważnym elementem są plakaty ostrze-

gawcze, które zostaną zamieszczone 
na każdej tablicy wszystkich ROD na 
terenie miasta Żyrardowa. Ponadto 
na plakacie dzielnicowy wpisze swoje 
dane do kontaktu, w celu ułatwienia 
bezpośredniego kontaktu z funkcjona-
riuszem Policji w bieżących sprawach 
działkowiczów.
Wierzymy, że wspólne działania przy-
czynią się do wzrostu wiedzy i świa-
domości zagrożeń oraz zwiększenia 
czujności chroniącej przed działaniami 
przestępców.
Wspólnie działamy i ostrzegamy!

Harmonogram spotkań:
ROD Irys - 11.06.2022r (sobota) godz. 
10:30
ROD Krokus - 11.06.2022r (sobota) 
godz. 12:00
ROD Len - 04.06.2022r (sobota) godz. 
12:30
ROD Nowolijka - 11.06.2022r (sobota) 
godz. 13:00
ROD Oaza - 04.06.2022 (sobota) godz. 
11:00
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w spotkaniach!
Informacja prasowa: KPP w Żyrardowie
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KOLEKCJONERKA AUTOGRAFÓW

Halina Borowiec z Żar to jedna 
z najbardziej wyjątkowych osób, 
które mam zaszczyt znać. Nie-
zwykle wrażliwa na sztukę, kolek-
cjonerka autografów, meloman-
ka, a prywatnie wspaniała żona, 
mama i babcia. Nosi w sobie nie-
zliczone opowieści o spotkaniach 
z wyjątkowymi ludźmi - artysta-
mi sceny, estrady, filmu, pisarza-
mi, malarzami i mistrzami wielu 
różnych innych dziedzin, a także 
sportowcami. Fascynuje ją drugi 
człowiek, czyjaś historia, czyjeś 
patrzenie na świat, czyjeś wnę-
trze. Różnorodność ludzi, ich pasji 
i talentów to siła napędowa jej ży-
cia, którą karmi się każdego dnia. 
Poszukiwanie kontaktu z drugim 
człowiekiem, nawiązywanie z nim 
relacji i odnajdywanie w nim pięk-
na to chyba jej recepta na szczę-
ście. Zapraszam Państwa do prze-
czytania mojego wywiadu z panią 
Haliną Borowiec - kolekcjonerką 
autografów i ludzkich historii. 

Czy pamięta Pani, kiedy i w jakich 
okolicznościach (a także, co chyba 
najważniejsze – od kogo) zdobyła 
swój pierwszy autograf? Co skłoni-
ło Panią, by o niego poprosić?
Pierwszy autograf otrzymałam 6 X 
1968. Były to zdjęcia z autografem 
Gene Pitney‘a wysłane mi wraz z listem 
od jego matki. Ten list był dla mnie 
wielką radością, ponieważ w owych 
czasach listy z zagranicy nie każdy 
otrzymywał. Jednym z pierwszych 
zdjęć z aut’ografem, które otrzyma-
łam, było także zdjęcie z Fan Clubu 
Steni Kozłowskiej. Korespondencyjne 
zdobywanie autografów było mod-
ne w latach 60. XX wieku (mam też 
tą drogą zdobyte autografy zespołu 
„Skaldowie”). Adresy drukował „Radar” 
i „Sztandar Młodych”. Autograf na zdję-
ciu otrzymany osobiście na spotkaniu 
z artystą otrzymałam od Jerzego Po-
łomskiego i Ireny Jarockiej. Miałam 
przyjemność poznać jej męża Michała 
Sobolewskiego w Międzyzdrojach 10 
lipca 2018 na odsłonięciu ławeczki I. Ja-
rockiej. Od niego wiem, że pomnikowa 
postać żony bardzo mu się spodobała.
Najbardziej i najmilej wspominam moją 
pierwszą dłuższą rozmowę z p. Alicją 
Majewską, która śpiewała w żagań-
skim pałacu (początek lat 70., nieste-
ty nie zapisywałam wówczas dat i nie 
zabiegałam, aby artyści ją pisali, o co 
proszę teraz każdego, do kogo pod-
chodzę). Była też inna znana piosen-
karka Ewa Kuklińska. Gdy po koncercie 
zapukałam do drzwi garderoby, wyszła 
E.K. i z zarozumiałą miną powiedziała 
(pamiętam do dziś): „nie widzi pani, że 
tu jest garderoba?” Ja nieśmiało (wów-
czas byłam bardzo nieśmiała i dopiero 
„raczkowałam” w zdobywaniu autogra-
fów) odpowiedziałam, że chciałam po-
prosić p. Alicję Majewską o autograf. 
W tym momencie w drzwiach pojawiła 
się p. Alicja. Złożyła autograf na przy-
gotowanym przeze mnie zdjęciu (kie-
dyś, przy odrobinie szczęścia można 
było kupić takie w kioskach „Ruchu”). 
O czym rozmawiałyśmy, nie pamiętam, 
tak byłam oszołomiona i szczęśliwa, ale 
na pewno była to dłuższa rozmowa, 
gdyż sama ją skróciłam, zauważywszy, 
że piosenkarka stoi boso (!) na betonie. 
Od tego czasu kilka razy bywałam na 
jej koncertach. Ona jest zawsze życzli-
wa i otwarta dla słuchaczy. Jest wyjąt-
kowa.
Co mnie skłoniło, aby poprosić o au-
tograf? Podziw dla wspaniałego głosu 
artystki! Podziękowanie za wszystkie 
melodyjne i z mądrym tekstem pio-
senki. Jest naturalna i bezpośrednia. 
Nie gwiazdorzy.
Kiedy zdała sobie Pani sprawę 
z tego, że jest to pasja, że ze zbie-
raczki staje się kolekcjonerką. 
Pani zbiór to spektakularna ilość 
autografów i listów – czy zdradzi-

łaby Pani naszym czytelnikom 
w przybliżeniu, ile autografów ma 
w swojej kolekcji? Co takiego jest 
w podpisie człowieka i dlaczego 
warto zbierać właśnie autografy?
Ilość autografów to bardzo trudne py-
tanie, albowiem straciłam już rachubę. 
Kiedyś było ich ponad dwa tysiące, te-
raz przestałam liczyć, gdyż mam zbyt 
dużo zajęć, także wolontariackich. 
Nigdy nie zastanawiałam się, że staję 
się kolekcjonerką i dzisiaj też tak nie 
myślę. Pisałam do ludzi, których po-
dziwiałam za ich osiągnięcia artystycz-
ne, literackie, sportowe i inne. Pisałam 
szczerze, dziękując za moje wzrusze-
nia, radości, chwile przemyśleń i re-
fleksji nad przeczytaną lekturą, dumę, 
że odnoszą sukcesy, sławiąc Polskę 
(trochę to patetycznie zabrzmiało). 
Otrzymywałam odpowiedzi. Często 
były to długie i bardzo osobiste listy 
(Ryszarda Hanin, Irena Górska-Da-
mięcka, Ewa Sulimowicz, Bogumił 
Kłodkowski, Jarosław Abramow – Ne-
werly…), do których dołączane były 
zdjęcia, książki i płyty z dedykacją. Co 
jest ważne w podpisie człowieka? Nie 
myślę tymi kategoriami. Dla mnie waż-
ny jest sam człowiek, którego za coś 
podziwiam. Jeśli mi odpisze, poświę-
cając swój czas i uwagę, staje mi się 
jeszcze bliższy. Mam wrażenie, że pi-
sze, śpiewa dla mnie. Otwieram się na 
kolejne odsłony jego talentu, którym 

dzieli się z nami. Cieszę się, że zaszczy-
cił mnie swą odpowiedzią.
Miała Pani wielokrotnie przyjem-
ność obcować z gwiazdami pio-
senki, baletu, ale także poetami, 
autorami książek, reżyserami 
filmowymi czy aktorami. Które 
z tych spotkań wspomina Pani 
najmilej?
Pyta Pan o artystów śpiewających, 
a ja mam więcej kontaktów z literata-
mi. Dla przykładu: Maria Ginter i Lud-
miła Marjańska. Gdy po raz pierwszy 
napisałam do nich (adres z „Who is 
who”, kiedyś o adresy nie było łatwo, 
nie wiadomo było, w jakim teatrze kto 
gra, gdzie adresować listy), rozpoczę-

ła się regularna wymiana listów, roz-
mowy telefoniczne (nie było jeszcze 
komórek). Obie panie zaprosiłam na 
spotkania autorskie do Żar (oczywiście 
za zgodą przełożonych). Później one 
gościły mnie w swoim domu, zaprosiły 
na swój jubileusz do Warszawy (M.G.) 
i Częstochowy (L.M.). Oczywiście poje-
chaliśmy z mężem. Do Częstochowy 
zimą, mimo iż nie działało ogrzewanie 
w samochodzie. Jako ciekawostkę do 
dam, że p. Ludmiła chodziła do tego sa-
mego liceum co i Halina Poświatowska. 
Z panią Ludmiłą wybraliśmy się też na 
Jasną Górę. Jej córka Maria Marjańska-

-Czernik przysłała nawet filmik video 
z tego spaceru. Korespondowałyśmy 
nawet wtedy, gdy wyprowadziła się do 
Warszawy. To tak dla Pana ciekawo-
ści. Aż do śmierci obu pisarek trwała 
nasza jedenastoletnia znajomość. 
Takie wieloletnie korespondencje 
utrzymywałam z Zygmuntem 
Broniarkiem, Emilią Waśniowską. Jej 
mąż służył w wojsku w Żarach… rów-
nież miała piękne spotkanie autorskie, 
które zorganizowałam, ale to już inna 
długa opowieść o naszej przyjaźni 
z Emilką. Wiele lat trwała bliska znajo-
mość z poetą Januszem Koniuszem, 
który urodził się i mieszkał w Sosnow-
cu Niwce, jak mój Tatuś… 

fot. Halina Borowiec i Robert Makłowicz

fot. Halina Borowiec  
i Katarzyna Skrzynecka

fot. Halina Borowiec i Anna Żebrows-
ka

fot. Ewa-Wisniewska pisze dedykację 
dla pani Haliny
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Interesują Pana osoby związane z mu-
zyką, a więc o nich. Muszę powiedzieć 
o mojej korespondencji z panem Ja-

nem Krzyżanowskim i Sławą Przybyl-
ską, do której napisałam swój pierwszy 
list w 2010. Rozwinęła się korespon-
dencja, która zaowocowała zapro-
szeniem na uroczystość Jubileuszu 
60-lecia Pracy Artystycznej Sławy Przy-
bylskiej w 2016 r. Pojechałam do Międ-
zyrzeca Podlaskiego, aby podziękować 
artystce, którą podziwiam od dzieciń-
stwa. Jak również jej mężowi, które-
go mądre książki, wywiady i wykłady 
edukacyjne stoją na mojej półce i po 
które bardzo często sięgam. Oglądam 
także cudne książki i albumy o Sławie 
Przybylskiej (są w nich moje dwa listy, 
które napisałam do artystki). Są jeszcze 
listy, zdjęcia i płyty od B. Ładysza i L. 
Rymkiewicz, B. Dunin i Z. Kurtycza, B. 
Joanny Rawik, W. Bednarka, W. Kilara 
i fantastycznego Waldemara Koconia, 
którego poznałam w Poraju. On za-
proponował, aby robić niepozowane 
zdjęcia, a naturalne, jakbyśmy znali się 
sto lat, rozmawiali… I jeszcze wspania-
ły Tadeusz Woźniakowski, który od lat 
młodzieńczych czarował mnie także 
swoim eleganckim wyglądem i pięk-
nym uśmiechem. I niezapomniany 
Kazimierz Kowalski. I Jerzy Michotek. 
I A. Dyszak. I K. Cwynar. Kompozyto-
rzy: Czesław Majewski, Henryk Kuźniak 
(„Va bank”), Edward Spyrka, Michał Lo-
renc także znajdują miejsce w moim 
sercu. Ciepło wspominam spotkania 
z Olgierdem Buczkiem i jego żoną, 
Hanną Rek, Reną Rolską, Bogusławem 
Kaczyńskim, przemiłą Anią Żebrowską, 
Leopoldem Kozłowskim, ostatnim kle-
zmerem w Polsce, Igą Cembrzyńską, 
Stanisławą Celińską. Z D. Żelechowską 
i J. Zagozdą (byli na Jubileuszu Marii 
Ginter). W Żaganiu ma miejsce Ogól-
nopolski Turniej Pianistyczny im. H. 
Czerny-Stefańskiej. Jest zawsze córka 
wybitnej pianistki, piękna dama Elż-
bieta Stefańska. W jury zasiadają zna-
komici muzycy - wykładowcy akademii 
muzycznych. Fantastyczne rozmowy 
i prawdziwa muzyczna uczta. Spotka-

nia z aktorami, których poznałam bar-
dzo wielu, to również temat obszerny, 
gdyż autografy aktorek zaczęłam zbie-

rać, mając 13 lat i do dzisiaj przecho-
wuję zeszyty, do których je wklejałam. 
Zbierałam też oprawione u introliga-
tora roczniki czasopism filmowych: 
„Film”, „Ekran”, „Magazyn Filmowy” 
(i inne niefilmowe…). Zapamiętałam 
pierwsze spotkanie ze Stanisławem 
Mikulskim (29.09.1982). Pamiętam 
pierwsze odcinki „Stawki większej niż 
życie” i filmy, w których często go oglą-
dałam. Byłam młodą mężatką, mat-
ką dwojga dzieci, ale gdy podeszłam 
z płytą z nagraną przez niego piosenką 
„Był taki czas” i zdjęciem S.M. z drugiej 
strony, poczułam dziwne fluidy… 
Drugie spotkanie w Lubomierzu (Festi-
wal Filmów Komediowych), gdy składał 
podpis w albumie, powiedziałam mu, 
że go kocham (to był taki impuls), a on 
uśmiechnął się uroczo… Gdy wysłałam 
mu fotkę, podpisał ją i odesłał, bo o to 
prosiłam, dołączył wizytówkę. Wspomi-
nam Daniela Olbrychskiego. Dał mi ad-
res do Mariny Vlady do Francji, napisa-
łam i otrzymałam zdjęcie z autografem 
od żony Wołodii Wysockiego. Pozna-
łam Michaela Yorka z żoną Pat, którzy 
byli w Żaganiu… Całą korespondencję, 
książkę i zdjęcia z I. Górską-Damięcką 
pokazywałam synowi Maciejowi. Aktor-
kę odwiedziłam potem w Domu Arty-
stów Weteranów w Skolimowie.
Wydaje mi się, że w większości 
przypadków znane osoby chętnie 
składają autografy. Czy zdarzyło 
się Pani jednak, by ktoś odmówił 
złożenia Pani podpisu? Wiem też, 
że pisze Pani do wielu artystów 
listy. Czy zdarza się by nie odpisy-
wali? Czy takie sytuacje są przy-
kre, co Pani wtedy czuje?
Napisałam w swoim życiu wiele listów... 
Dzisiaj piszę bardzo rzadko, bo już nie 
mam autorytetów. Ludzie z pokolenia 
moich rodziców odchodzą, z mojego 
– podziękowałam za wrażenia chyba 
wszystkim (może jeszcze kilka osób 
zostało). Na palcach jednej ręki mogę 
wymienić, kto nie odpisał. Co wtedy 

czuję? Zdziwi się Pan, ale ja przestaję 
ich lubić, stają mi się całkowicie obojęt-
ni, nie interesuje mnie, co robią. Listy 
piszę długo (nawet do dwóch godzin), 
przygotowuję się do nich, a gdy już 
biorę pióro do ręki, jest to mój mono-
log, w którym wyrażam swoje uczucia 
w stosunku do adresata, swój podziw 
i szacunek. Listy są długie, nawet na 
cztery kartki. Żal mi wówczas moje-
go straconego czasu. Zawsze lubiłam 
pisać listy i to długie, co zauważyła p. 
Wisława Szymborska. Jeśli noblistka 
znalazła czas, a prof. Jan Miodek dołą-
czył zdjęcie z synem to, o czym tu mó-
wić? Były spotkania na żywo, gdy po 
występie kierowałam się po autograf. 
Byli tacy, którzy nie dali go nie tylko 
mnie, ale też i innym osobom: Krzysz-
tof Krawczyk, Anita Lipnicka. Pamiętam 
bardzo znudzonego i z łaski pozujące-
go do zdjęć Andrzeja Grabowskiego. 
Marudziła Izabela Trojanowska. To 
chyba tyle. Za to jakże serdeczny Był 
Sławek Wierzcholski z Nocną Zmianą 

Bluesa! Żeby wszyscy tacy byli!
Jest Pani wielką fanką Janusza 
Gniatkowskiego, legendy polskiej 
muzyki rozrywkowej, talentu na 
skalę światową, bez wątpienia 
najlepszego powojennego polskie-
go piosenkarza. Zna się Pani równ-
ież osobiście z jego żoną, Krystyną 
Maciejewską, także piosenkarką. 
Kiedy w Pani sercu pojawił się Ja-
nusz Gniatkowski i co takiego miał 
w sobie ten artysta, że jego czar 
trwa do dziś?
Był czas, gdy w radiu królowały polskie 
piosenki. Zapamiętałam z dzieciństwa 
te śpiewane przez Janusza Gniat-
kowskiego. Nuciła je moja mamusia. 
Urodę i czar głosu odkryłam wiele lat 
później. Zrozumiałam, że one były we 
mnie przez te wszystkie lata. Dzięki 
nagraniom na YouTube zaczęłam 
ich słuchać całymi dniami. Nikt tak 
jak Gniatkowski nie śpiewał o miłości, 
a ona jest przecież najważniejsza 
w życiu… Pierwszy list do J.G. 
napisałam, gdy znalazłam wiadomość 
o jego strasznym wypadku w lutym 
1991 roku w Częstochowie. Poznałam 
osobiście artystę i jego wspaniałą żonę 

Krystynę Maciejewską 2 X 2004 r. na 
koncercie z okazji jego 50-lecia pracy 
artystycznej. To było niesamowite 
przeżycie. Tłumy ludzi w różnym 
wieku i piosenkarz o niepowtarzalnym 
aksamitnym głosie, który, chociaż już 
nie brzmiał jak dawniej, a jednak za-
śpiewał... Po koncercie wszyscy dzię-
kowali bukietami kwiatów. Również ja. 
W czasie rozmowy z p. Krystyną okaza-
ło się, że ma w Żarach wujka, którego 
znam. Był dyrektorem żarskiej Dekory, 
był to bardzo nowoczesny zakład pro-
dukujący tkaniny dekoracyjne, który 
już nie istnieje. Korespondencja z K.M., 
pobyty na Festiwalach Piosenek Janu-
sza Gniatkowskiego w Poraju, rozmo-
wy telefoniczne i spotkania poza estra-
dą trwają do dzisiaj, mimo iż J.G. nie ma 
wśród nas. Żywa jest jednak pamięć 
o nim. Pamiętam chwile, gdy mogłam 
być obok, rozmawiać, dotykać. Do 
dzisiaj nie znajduję nikogo, kto potrafi 
śpiewać tak, że zapominasz o całym 
świecie. Jest tylko upajający głos artysty 

i to o czym śpiewa, a ty jesteś z nim…
Co jest Pani receptą na szczę-
ście i co powinien robić człowiek, 
żeby w jesieni życia mógł z takim 
uśmiechem jak Pani oznajmiać 
wszystkim, że życie jest piękne?
Recepta na szczęście? Myślę, że 
wewnętrzna równowaga, chociaż każ-
dy z nas ma z nią problemy. Wyjście do 
ludzi, rozmowy z nimi. Otwarcie się na 
wszelkie spotkania kulturalne. Przeży-
wanie życia tak, żeby zostawić po sobie 
tylko dobre wspomnienia. Bądźmy dla 
siebie wyrozumiali i życzliwi, bo życie 
jest bardzo krótkie. Cieszmy się każdą 
chwilą, każdym dniem. I uśmiechajmy 
się do siebie.

MUZYKA WSPOMNIEŃ

fot. Halina Borowiec ze Sławą Przybylską

fot. Halina Borowiec z Januszem Gniatkowskim - wielkim gwiazdorem piosenki 
oraz jego żoną, Krystyną Maciejewską - także piosenkarką i organizatorką Festi-

wali Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Autor: Maciej Klociński
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Urszula Chocyk w 67. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego

Malirys – ze sztalugą w miasto

Zatopione miasto Sylwia Pietryga podbija Europę i Azję

22 maja 2022 roku w Dzielnicowym 
Ośrodku Kultury na warszawskim 
Ursynowie odbyły się wojewódz-
kie eliminacje 67. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, organi-
zowanego przez Towarzystwo Kul-
tury Teatralnej. 
Jury w składzie: Jan Zdziarski - przewod-
niczący, Michał Kurek - aktor, absol-
went Akademii Teatralnej w Krakowie, 
Grzegorz Reszka - reżyser, absolwent 
Akademii Teatralnej w Warszawie - wy-
słuchało 3 prezentacje w kategorii po-
ezji śpiewanej, 1 w kategorii teatrów 
jednego aktora, 5 prezentacji recytato-
rów dorosłych i 32 recytatorów w kate-
gorii szkół podstawowych. 

Spośród tak licznego grona jury wyło-
niło dwie pierwsze nagrody w turnieju 
recytatorskim, które otrzymały kwalifi-
kacje do ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO 
w Ostrołęce. II nagrodę otrzymała Ur-
szula Chocyk. Urszula reprezentowała 
Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardo-
wie i została przygotowana przez Panią 
Ewę Szklarską. Wychowanka wykonała 
dwa utwory, fragment prozy ,,Muchy 
do ludzi” Sławomira Mrożka oraz wiersz 
„Odłamałam gałąź miłości” Haliny Po-
światowskiej. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów!

Informacja prasowa  
Młodzieżowy Dom Kultury

Monika Rosińska znów wychodzi poza ramy. Artystka nie raz już udo-
wodniła, że kreatywność to jej drugie imię. Po ogromnym sukcesie 
grupy Żyrardowskich Utalentowanych Rękodzielniczek Kulturalnych, 
Monika razem z Centrum Kultury w Żyrardowie wyszła naprzeciw ocze-
kiwaniom młodych i dorosłych malarzy, którzy do tej pory nie byli ob-
jęci programem zajęć artystycznych w Żyrardowie. Tak powstała grupa 
Malirys – Malowanie i Rysowanie, która w każdy czwartek przekracza 
progi Centrum Kultury, by wyjść ze sztuką na świeże powietrze. 

To z pewnością niecodzienny widok – sztalugi i pł ótna na Placu Jana Pawła II. 
Jest to jednak kolejny pomysł Moniki Rosińskiej, którą jak znamy, warto się przy-
zwyczaić. Te sztalugi na stałe wpiszą się w żyrardowski krajobraz, podobnie jak 
żyrardowska architektura wpisuje się w sztukę artystów z Malirys. – Grupa działa 
od października 2021 roku. W tej grupie nie ma kategorii wiekowej. Wynika to 
z faktu, że w innych instytucjach kulturalnych działających w naszym mieście są 
prowadzone zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych, a ja poczułam, że warto 
stworzyć grupę dla osób starszych. Jest też liczna grupa młodzieży, która jest kre-
atywna i piekielnie zdolna, a przygotowująca się do liceów plastycznych. Ta grupa 
jest właśnie dla nich, bo zakładam, że podczas zajęć stworzą swoją teczkę. Jest 
też grupa dorosłych osób, które mają teraz czas na zapoznanie się z różnymi 
technikami malarskimi i właśnie je próbują siedząc ze mną na ławce i malując. 
Jest też grupa młodszych dzieci, dla których to również okazja do zapoznania się 
z różnymi technikami malarskimi, a podczas naszych plenerów wszyscy członko-
wie grupy Malirys uczą się malować nasz Żyrardów – opowiada Monika Rosińska, 
założycielka grupy Malirys i malarka. 

Grupa będzie działać według harmonogramu zajęć stałych w Centrum Kultury. 
W okresie wakacyjnym planowane są zorganizowane plenery, które mają tym 
bardziej rozkochać zapalonych artystów w malarstwie, o co z pewnością zadba 
Monika Rosińska. Ona potrafi rozkochać w sztuce.

Dwie fotografie Sylwii Pietrygi, na-
uczycielki Zespołu Szkół nr 1 w Ży-
rardowie prezentowane są na wy-
stawach zagranicznych. - Kocham 
swoją pracę i po cichu wierzę, że ktoś 
patrząc na moje fotografie zauważy, 
jak wiele piękna jest dookoła nas. I że 
tak na otaczający nasz świat należy 
patrzeć - ze spokojem i uśmiechem. 
Taką postawę życiową będę przeka-
zywać dalej. Bo tego nam potrzeba. 
Spokoju, refleksji i czasu na rozwój 
emocjonalno – kulturalny – komen-
towała Sylwia Pietryga. 
„Tajemnica” - zdjęcie przedstawiają-
ce Muzeum Mazowsza Zachodniego 
przed renowacją jest pokazywana na 
Węgrzech na wystawie „Miasto jest na-
sze” w dniach 14-23.05.2022 r na cen-
tralnym placu Kiskunfelegyhaza (Petőfi 
tér). Druga fotografia zostanie zapre-
zentowana w czerwcu, w japońskim 

mieście KOBE, które już po raz trzeci 
prezentuje prace Sylwii Pietrygi. Foto-
grafia przedstawia inne ujęcie naszego 
miasta, powstałe w technice i aparatem 
wykonującym zdjęcia w podczerwie-
ni. W tym celu artystka zmodyfikowała 
aparat oraz nabyła wyjątkowy, dostęp-
ny tylko w USA egzemplarz filtru do 
fotografii w podczerwieni, dzięki które-
mu nie jest wymagana obróbka takich 
zdjęć w programie graficznym. 
- Czuję ogromne szczęście. Poza codzien-
ną pracą bardzo ważne jest dla mnie 
pokazanie mojej twórczości artystycznej. 
I kiedy ktoś w innym kraju zobaczy, jak 
wygląda nasz Żyrardów czy też mój punkt 
widzenia postrzegania świata, przyrody, 
to jestem ogromnie dumna. Mam nadzie-
ję, że każdy, kto obejrzy tę fotografię po-
czuje się spokój i otaczające nas piękno, 
a warto go wypatrywać – mówiła Sylwia 
Pietryga. 

12 maja 2022 roku w Bibliotece Fabrycznej odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym w konkursie na baśń 
literacką pt. „Zatopione Miasto”. Konkurs zorganizowano w ramach ob-
chodów Roku Romantyzmu Polskiego. 

To kolejne spotkanie z balladą „Świteź” Adama Mickiewicza w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Żyrardowie. Dyrektor MPBP Jerzy Naziębło, wspól-
nie z gośćmi, wręczył nagrody laureatom, a pracujący na stanowisku bibliote-
karza Paweł Szlaga, odczytał tekst najwyżej ocenionej baśni. Poza regulaminem 
przyznana została Nagroda Specjalna Bibliotekarzy, którzy zaprezentowali frag-
ment wybranego utworu we własnej interpretacji. W roli aktorskiej zaprezento-
wali się: Katarzyna Bezoń, Katarzyna Motyl oraz Paweł Szlaga.

Warto zaznaczyć, że to nie koniec obchodów Roku Romantyzm Polskiego 
w MPBP w Żyrardowie. Już teraz warto planowane są: konkurs na ilustrację do 
baśni, wakacyjne warsztaty dla dzieci oraz wrześniowe Narodowe Czytanie.
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Rozwiązanie:

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy gadżety Życia Powiatu Żyrardowskiego.
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Pionowo
1. ... Maja z bajki
2. miasto w Rosji
3. drzewo, kwitnie na biało 
4. obchodzi imieniny 4 

grudnia
5. pieniądze oddane na 

przechowanie
6. włoska grillowana kanap-

ka
7. przednia strona monety
8. wkładana przez kobiety 

na uroczyste okazje
9. z pieca spadło 
10. rozkładana kanapa
12. metalowa zapinka
18. uznanie czegoś za dobre
20. sceniczny dramat mu-

zyczny
21. organizm żywiący się 

szczątkami roślinnymi 

i zwierzęcymi
23. spadzista ściana urwiska
25. w starożytnym Rzymie: 

jednostka wojskowa
27. to co daje komuś opar-

cie
28. część koła
31. dom studentów
32. środek znoszący szkodli-

we działanie trucizny
33. stolica Syrii
37. inaczej dwa ognie
38. to, co paruje, unosi się
39. francuska bułka 
41. z niego muzyka 
42. ptak z czubkiem na 

głowie
43. wysiłek poniesiony dla 

kogoś
44. Einstein - fizyk 
50. cesarz rzymski

52. pot. mężczyzna przesad-
nie dbający o siebie

53. dodawana do twarożku 
54. budowla wychodząca 

z brzegu w głąb jeziora
55. kuchenny stołek 
56. pot. mały chłopiec
59. Adamczyk - aktor, zagrał 

papieża
60. naród pochodzenia in-

doeuropejskiego
62. powieść Fiodora Dosto-

jewskiego
63. uchronienie kogoś od 

śmierci
64. mit. gr. nimfa opiekująca 

się Zeusem
65. inaczej bakłażan 
68. stolica Libanu
71. na żądanie lub wypo-

czynkowy
72. Kot - polski aktor

Poziomo
9. przeciwnik, polemista
11. siatkowe rajstopy lub 

pończochy
12. ... Osiecka - polska poet-

ka, autorka tekstów
13. gorączka z dreszczami
14. zbiera powoli, drobne 

kwoty
15. narzędzie rolnicze
16. mieszka obok 
17. płaska teczka
19. łagodzenie wstrząsów 

w pojazdach 
22. chrząstka między po-

wierzchniami stawowymi 
kości 

24. system rachuby dni 
26. kobieta zabierająca coś
29. odcinek DNA
30. górne kończyny

31. instrumentalista grający 
z solistą lub zespołem

34. technika i sztuka filmowa
35. niewielka budowla ogro-

dowa
36. zdolność do wyobraża-

nia sobie czegoś
39. najgłębsze jezioro świata
40. stan w USA
45. nadawanie czemuś fi-

zycznej postaci
46. na no cnym niebie
47. owoc palmy
48. podobny do fortepianu 
49. na miękko lub na twardo
51. lekarz, który bada tar-

czycę
53. dziennikarka przygoto-

wująca dla czasopism
57. odmiana węgla kamien-

nego 

58. w mitologii greckiej syn 
Zeusa

61. nieadekwatne do wieku 
zachowanie

66. bakterie, wirusy niewi-
doczne gołym okiem

67. epos autorstwa Homera
69. miłosny, pisany do uko-

chanego
70. rzemieślnik robiący pe-

ruki 
73. czynniki wywołujące 

alergię
74. kraj w Afryce Wschodniej 
75. stan poprzedzający zgon 
76. cienka książka reklamo-

wa
77. np. podatkowa
78. podróżny ma go ze sobą
79. szeroki szal z futra
80. człowiek obłudny

Thai Organic® to sieć 
nowoczesnych salonów 
masażu z terapeutkami 

z Tajlandii i Bali.

Thai Organic® to przede 
wszystkim:

• certfikowane masażystki 
z Bali

• masaże prozdrowotne, re-
laksacyjne, sportowe

• używamy tylko zdrowe or-
ganiczne oleje

• We wnętrzach stosuje się 
łagodzącą stres i mającą 
działanie przeciwbakte-
ryjne i przeciwzapalne 
aromaterapię w oparciu 
o unikatow ą kompozycję 
zapachową Thai’ Aroma.

• atmosferę buduje nastrojo-
wa muzyka 

• nowoczesny design nasta-
wiony na odprężenie i ła-
godzenie stresu

- możliowsc zakupu vo-
ucherow prezentowych 
i Orientalnych natural-
nych kosmetyków
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Z szóstą i pechową 
czternastą lokatą Go-
sia Rdest opuściła dru-
gą tegoroczną rundę 
Alpine Elf Europa Cup. 
Żyrardowianka była 
na drodze do dwóch 
pewnych finiszów 
w pierwszej dziesiąt-
ce, ale te plany w dru-
gim wyścigu pokrzyżo-
wał jeden z rywali.
Circuit de Nerves Magny 
Cours to obiekt, na któ-
rym Gosia odniosła swój 
największy sukces w ra-
mach Alpine Elf Europa 
Cup - rok temu udało 
się jej wywalczyć miej-

sce na podium na torze 
w Burgundii. Już czwart-
kowe treningi pokazały, 
że o powtórkę z rozrywki 
może być ciężko. Naj-
szybsza Polka w wyści-
gach samochodowych 
uzyskała dziewiąty i dzie-
siąty czas sesji treningo-
wych.
Poranna sesja kwalifika-
cyjna zapewniła dziewią-
te pole startowe dla Gosi 
w piątkowym wyścigu. 
W jego trakcie tradycyj-
nie zobaczyliśmy świetne 
tempo zawodniczki z Ży-
rardowa. Bez większych 
problemów notowała 
czasy na poziomie czo-
łówki, co przełożyło się na 
zyskiwanie pozycji. Metę 
przekroczyła na siódmej 
lokacie, ale kara dla jed-
nego z rywali za nieprze-
strzeganie limitów toru 
sprawiła, że Gosia Rdest 
zajęła w piątkowej rywali-
zacji szóste miejsce.
Sobota już od samego 
rana nie przebiegała 
zgodnie z planem. Kwali-
fikacje dały jedynie dwu-
naste miejsce na starcie. 

Od początku wyścigu Go-
sia była jednak w trybie 
ataku. Jeszcze na pierw-
szym okrążeniu udało się 
jej przebić na dziewiątą 
pozycję. Kilka chwil póź-
niej była już jedną lokatę 
wyżej tuż za grupą kilku 
kierowców. Neutralizacja 
w połowie wyścigu nie 
zmieniło znacząco sytu-
acji i wszystkie znaki na 
niebie i ziemi wskazywa-
ły, że Żyrardowianka na 
mecie będzie ósma. Nie-
stety, jeden z kierowców 
miał inne plany. Gosia zo-
stała obrócona dosłow-
nie na ostatnich metrach 
rywalizacji. Mimo szybkiej 
reakcji po niewymuszo-
nym piruecie, maksimum 
co dało się wycisnąć to 
czternasta pozycja. 
- Była szansa na napraw-
dę dobry weekend. Co 
prawda kwalifikacje mogły 
pójść lepiej, ale punkty są 
za wyścigi, a w nich szło mi 
bardzo dobrze. Na Magny 
Cours łatwo ulec pokusie 
szerokich wyjazdów poza 
limity toru, ale sędziowie 
zwracali na to uwagę bar-

dzo mocno w ten week-
end – mówi Gosia Rdest. 
- Przede wszystkim oba 
wyścigi były praktycznie 
bezbłędne w moim wy-
konaniu. Musimy popra-
cować nad kilkoma kwe-
stiami, ale generalnie są 
powody do zadowolenia. 
Szkoda tylko, że to wszyst-
ko zostało przyćmione 
przez wydarzenia ostat-
niego okrążenia, a raczej 
ostatnich dwóch zakrę-
tów. Kolega Brun nawet 
nie próbował przejechać 
tej szykany poprawnie, ale 
cóż, mówi się trudno. Dzię-
kuję za wsparcie kibiców, 
które dodaje mi “kucy” pod 
maską! – dodaje.
Gosi Rdest nie zobaczy-
my na starcie podczas 
kolejnej rundy Alpine Elf 
Europa Cup w Zandvo-
ort. Żyrardowiankę za 
kierownicą pucharowej 
Alpine A110 Cup zoba-
czymy dopiero we wrze-
śniu na Circuit de Barce-
lona-Catalunya.

Informacja prasowa:  
Gosia Rdest – Life is a Race

20 maja przy współpracy Msz-
czonowskiego Klubu Strze-
leckiego odbyły się zajęcia ze 
strzelectwa, medycyny pola 
walki oraz w zakresie survi-
valu. To możliwość do przypo-
mnienia sobie podstawowych 
zasad korzystania z broni, ale 
również pierwszej pomocy. 
Warsztaty z przetrwania taktycz-
nego odbyły się w Mszczonow-
skim Klubie Strzeleckim w związ-
ku z obecnie panującą sytuacją 
w Europie. Zamysłem było stwo-
rzenie warsztatów, które pokażą, 
jak posługiwać się bronią, udzielać 
pierwszej pomocy w warunkach 
batalistycznych i survivalu. 
W takich zajęciach udział może 
wziąć każdy, kto czuje potrzebę za-
znajomienia się z bronią lub chęć 
przypomnienia sobie podstawo-
wych zasad korzystania z niej. 20 
maja w warsztatach uczestnili 

przedstawiciele polskie Towa-
rzystwo Tradycji i Kultury, a także 
grupy motocyklowe. Oferta jest 
ogólnodostępna i poparta wielo-
letnim doświadczeniem instrukto-
rów w jednostkach specjalnych, co 
z pewnością jest gwarantem bez-
pieczeństwa dla osób cywilnych. 
Na terenie mszczonowskiej strzel-
nicy pod gołym niebem możliwa 
jest organizacja nie tylko warsz-
tatów z zakresu przetrwania tak-
tycznego, ale również rekreacyjne 
spotkania integracyjne. 

Słodko-gorzkie wyścigi na Magny Cours dla Gosi Rdest

Warsztaty survivalowe

Silver Gym: Trening  
z gumą na plecy i tylną 
część barków

4. wiosłowanie na obszarze obręczy barkowej. Wykonuje-
my ruch ramion do tylu tak, aby łokcie kierowały się w stro-
nę linii barku. Przy tym ćwiczeniu wzmacniamy również 
mięśnie karku.

1. Wiosłowanie oburącz. Staramy się zrobić duży okład 
tułowia. Wypychamy mocno klatkę piersiową, głowa rów-
nolegle do odcinka piersiowego. Przyciągamy i rozciągamy 
gumę naprzemiennie.

3. wymaga zaczepienia gumy blisko podłoża. Stojąc, w lek-
kim opadzie robimy ruch po półkolu tak, aby nasze łokcie 
dochodziły do zewnętrznych części pleców i rozciągając 
tak, aby łokieć znalazł się mniej więcej na wysokości obrę-
czy barkowej. Skupiamy się na tym, by pracować zewnętrz-
ną częścią pleców.    

2. Wiosłowanie. Rozciągamy gumę na wysokości klatki pier-
siowej, mniej więcej pod jej dolną częścią. Skupiamy się na 
ściągnięciu mocno łopatek i rozciągnięciu z powrotem mię-
śni. W wersji dla zaawansowanych trzymamy gumę bliżej 
środka zwiększając zakres ruchu.


