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83 INWESTYCJE Z POWIATÓW SOCHACZEWSKIEGO,  

ŻYRARDOWSKIEGO I Z GÓRY KALWARII ZE WSPARCIEM MAZOWSZA
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Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla so-
łectw oraz działkowców – to działania w powia-
tach sochaczewskim, żyrardowskim i w Górze 
Kalwarii, które otrzymały wsparcie samorządu 
województwa. Na ich realizację władze regionu 
przeznaczą ponad 1,6 mln zł. Dziś umowy z be-
neficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław 
Raboszuk oraz radni województwa mazowiec-
kiego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fun-
dusze z programów wsparcia pozwalają realizować 
projekty, które przyczyniają się do polepszenia jako-
ści życia mieszkańców

– To właśnie członkowie lokalnych społeczności naj-
bardziej doceniają efekty inwestycji. Nasze wsparcie 
to dodatkowy bodziec do rozwoju dla wielu samo-
rządów lokalnych. To także coś, na co czekają miesz-
kańcy, którym zależy na przyjaznym, atrakcyjnym, ale 
i bezpiecznym i zdrowym otoczeniu. – dodaje.

Wiceprzewodniczący sejmiku województwa ma-
zowieckiego Mirosław Adam Orliński zaznacza, że 
realizowane przez samorząd Mazowsza programy 
wsparcia to ogromna pomoc dla lokalnych samorzą-
dów.

– Dzięki naszej racjonalnej polityce w gospodarowa-
niu środkami z budżetu województwa mazowieckie-
go, udało się wykonać wiele inwestycji, jak również 
pomóc lokalnym samorządom w realizacji ich zadań. 

To ważne, bo mamy świadomość, że często bez tego 
wsparcia wiele z nich, z uwagi na brak wystarczają-
cych środków, mogłoby nie powstać. Aktywność i za-
angażowanie samorządów w ubieganiu się o środki 
jest dla nas dodatkową motywacją – podkreśla.

Remonty świetlic, doposażenie strażnic OSP, nowe 
place zabaw i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych pro-
gramów wsparcia realizowanych przez samorząd 
województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku 
wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 
1172 projekty. Z tej puli 62 to inicjatywy z powiatów 
sochaczewskiego, żyrardowskiego i Góry Kalwarii. Na 
ich realizację władze regionu przeznaczą 618 tys. zł. 
Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną bu-
dynki świetlic, doposażone strażnice OSP, powstaną 
nowe place zabaw czy siłownie plenerowa. Zamonto-
wane zostanie także oświetlenie uliczne. 

Ogródki działkowe ze wsparciem Mazowsza

W ramach programu Mazowsze dla działkowców sa-
morządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe 
oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup 
sprzętu do pielęgnacji zieleni. W tym roku samorząd 
województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych 
ogrodów działkowych, na których realizację prze-
znaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości bli-
sko 115 tys. zł otrzyma także 9 ogrodów działkowych 
z Sochaczewa, Żyrardowa i Góry Kalwarii.

Mazowieckie gminy stawiają na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu 
wsparcia samorządu województwa mazowieckiego 
samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spo-
śród których radni województwa wybrali 179 do do-
finansowania. Z powiatów sochaczewskiego i żyrar-
dowskiego wsparcie w wysokości blisko 350 tys. zł 
otrzyma 6 inicjatyw. Dotyczą one m.in. monitoringu 
jakości powietrza, zakupu oczyszczaczy powietrza do 
przedszkoli, czyszczenia na mokro dróg miejskich, 
akcji edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców 
czy zakupu drona do kontroli palenisk domowych. 
Otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim 
gminom we wdrażaniu przepisów uchwały antysmo-
gowej oraz działań naprawczych, wynikających z pro-
gramu ochrony powietrza.

Blisko 570 tys. zł na ochronę klimatu

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, montaż 
lamp solarnych, nowe nasadzenia czy retencjono-
wanie wody – to przykłady projektów ekologicznych, 
które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na 
Mazowszu. W sumie powstanie 157 inwestycji, na 
których realizację władze regionu przeznaczą ponad 
11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości blisko 570 tys. zł 
otrzyma także 6 projektów z powiatów sochaczew-
skiego i żyrardowskiego.

Informacja prasowa:  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
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PRZEBUDZENIE WŁAMYWACZY

Od maja na terenie całego po-
wiatu doszło kilkudziesięciu 
włamań do m.in. mieszkań, do-
mów jednorodzinnych, garaży, 
przyczep. W tym roku widać 
wyraźne zwiększenie zaintere-
sowanie złodziei mieszkaniami 
w blokach. Włamują się przez 
niedomknięte okna, bez wzglę-
du na piętro budynku. Nieważ-
ne, czy w mieszkaniu zastaną 
osobę młodą, czy seniora. Liczy 
się łup. 
Pierwsze ciepłe dni już zaowocowały 
we wzrost włamań do mieszkań na 
terenie powiatu żyrardowskiego. Do 
naszej redakcji docierają informacje 
o włamaniach na osiedlu „Kościusz-
ki” i osiedlu „Wschód”. Włamywacze 
wchodzą do mieszkań w nocy przez 
uchylone okna. O jednym z takich 
zdarzeń poinformowała nas czytel-
niczka: 
„Z nocy z 31 maja na 1 czerwca 
ok. godziny 3:10 złodziej wszedł do 
domu moich dziadków przez uchy-
lone okno. Nie wiadomo, jak je otwo-
rzył. Zaczął szperać po szafkach. Na 
szczęście wystraszył go mój dziadek 
i złodziej uciekł, zabierając ze sobą 
tylko portfel, który leżał na wierz-
chu.”
Sprawą zajęła się już policja. Jednak 
mieszkańcy wymieniają się między 
sobą informacjami o wzmożonej ak-
tywności włamywaczy. Policja apelu-
je o ostrożność przedstawiając kilka 
zasad, które mogą pomóc w unik-
nięciu włamania. 
Jak uniknąć włamania do domu czy 
mieszkania? Wskazówki policjan-
tów:
1. Zabezpiecz technicznie:
•	wyposaż drzwi i okna w odpo-

wiednie zamki patentowe - wyka-
zy tych zamków posiadają firmy 
ubezpieczeniowe i specjalistyczne 
sklepy;

•	doskonałym zabezpieczeniem 
jest system alarmowy; wybierz 
firmę, której systemy ochronne 
gwarantują uzyskanie zniżki ubez-
pieczeniowej;

•	w drzwiach zamontuj również za-
bezpieczenie przeciwwyważenio-
we;

•	w mieszkaniach w bloku warto jest 
obić blachą standardowe drzwi, 
zastąpić je drzwiami z drewna lub 
zamontować drugie dodatkowe 
drzwi;

•	 zainstaluj w drzwiach wejściowych 
łańcuch ograniczający stopień 
otwarcia drzwi oraz wizjer;

•	dbaj o to, aby zawsze działa-
ło oświetlenie przed drzwiami 
wejściowymi - włamywacz unika 
miejsc oświetlonych;

•	mieszkania na parterze i najniż-
szych piętrach są najbardziej na-
rażone na włamanie przez drzwi 
balkonowe - warto pomyśleć 
o zamontowaniu w nich dobrych 
klamek (pojawiły się w sprzeda-
ży klamki zamykane na klucz) lub 
chociaż zwykłych zasuwek;

•	doskonałym zabezpieczeniem są 
domofony, jednak pamiętaj, aby 
za pomocą domofonu nie otwie-
rać drzwi obcym, wpajaj tę zasadę 
również innym.

Jeżeli mieszkasz w domku jednoro-
dzinnym:
•	 zabezpiecz go poprzez okrato-

wanie okienek piwnic, tarasów 
i drzwi balkonowych, zwłaszcza 
tych z tyłu budynku;

•	nie zapomnij o zabezpieczeniu 
drzwi garażowych oraz innych 
pomieszczeń gospodarczych, po-
przez które łatwo można dostać 
się do domu;

•	 zadbaj o oświetlenie ciemnych 
obszarów wokół domu. Złodziej 
nie lubi światła, a wyższy rachu-
nek z nawiązką zrekompensuje Ci 
wzrost poczucia bezpieczeństwa.

2. Zanim otworzysz drzwi nieznajo-
memu:
•	 spójrz przez wizjer kto stoi za 

drzwiami, jeżeli jest to nieznana 
Ci osoba - spytaj o cel wizyty i po-
proś o okazanie dokumentu, tak 
abyś mógł przeczytać nazwisko 
(policjant też ma obowiązek wy-
legitymować się). Osoba o uczci-
wych zamiarach zrozumie Twoją 

ostrożność i nie obrazi się;
•	na ogół znasz „swojego” listono-

sza, inkasenta lub dzielnicowego. 
Zachowuj się szczególnie ostroż-
nie jeżeli pojawi się nieznana Ci 
osoba podająca się za pracowni-
ka tych instytucji.

Jeżeli obawiasz się nieznajome-
go, nie wpuszczaj go, nie każdy kto 
puka do twoich drzwi ma uczciwie 
zamiary!
3. Wychodząc z domu:
•	 zamknij wszystkie okna i drzwi. 

Czy wiesz, że około 2/3 włamywa-
czy dostaje się do mieszkań przez 
okno?

•	nie zostawiaj kluczy w „dobrych 
schowkach” (pod wycieraczką, za 
doniczką na oknie, za framugą 
drzwi) - złodziej zazwyczaj zna te 
miejsca nie gorzej od Ciebie;

•	dziecko z kluczami do mieszkania 
na szyi, to równie fatalny pomysł - 
włamywacz potrafi wejść w posia-
danie takiego klucza lub wykonać 
jego odcisk;

•	 zamknij również okienka piw-
niczne i innych pomieszczeń go-
spodarczych, przez które można 
przedostać się do mieszkania;

•	wychodząc wieczorem z domu 
zaciągnij zasłony lub opuść ża-
luzje i pozostaw w pokoju włą-
czone światło - stwórz pozory, że 
w domu ktoś jest;

•	nie pozostawiaj w drzwiach żad-
nych kartek typu „wyszłam do Kry-
si”, włamywacz bardzo lubi gwa-
rancje, że mieszkanie jest puste;

•	 jeżeli masz telefon z automa-
tyczną sekretarką, nie nagrywaj 
wiadomości, o której wracasz do 
domu. Włamywacz może również 
skorzystać z takiej informacji;

•	wychodząc, nawet na krótko, po 
list do skrzynki czy wyrzucić śmieci 
- zamykaj drzwi na klucz. Złodziej 
nie potrzebuje wiele czasu, aby 
wtargnąć do Twojego mieszkania.

4. Poznaj swojego sąsiada:
Dobrze znający się i zorganizowani 
sąsiedzi mogą skutecznie przeciw-
stawić się włamaniom, kradzieżom. 
rozbojom i chuligaństwu. Porozma-
wiaj z Twoim sąsiadem o bezpie-
czeństwie w Waszym miejscu za-
mieszkania, ustalcie, jak zachować 
„sąsiedzką czujność”:
•	 kiedy zauważysz cokolwiek, co 

wzbudzi Twój niepokój w miejscu 
zamieszkania - dzwoń na Policję;

•	 kiedy usłyszysz hałasy w mieszka-
niu sąsiada, a wiesz, że mieszkań-
cy wyjechali - dzwoń na Policję;

•	 jeżeli zobaczysz nieznajome-
go, próbującego otwierać drzwi 
u sąsiada, a wiesz, że nie ma go 
w domu - dzwoń na Policję;

•	 jeżeli zauważysz podejrzanie za-
chowujące się osoby na klatce 
schodowej, na ulicy lub na parkin-
gu -dzwoń na Policję;

•	 jeżeli przypadkowo staniesz się 
świadkiem napadu lub zauważysz, 
że komuś może grozić niebezpie-
czeństwo - dzwoń na Policję;

•	widząc zagrożenie - nie narażaj 
się sam, nie płosz przestępców, 
a natychmiast dzwoń na Policję.

Opuszczając na dłuższy czas miesz-
kanie (urlop, pobyt w szpitalu), zo-
staw znajomemu sąsiadowi klucze 
do mieszkania i poproś o:
•	 zapalanie codziennie chociaż na 

kilka minut światła w różnych po-
mieszczeniach;

•	wyjmowanie ze skrzynki Twojej 
korespondencji.

To wszystko stworzy wrażenie, że 
w mieszkaniu stale ktoś przebywa.
5. Nie ryzykuj niepotrzebnie:
•	unikaj przechowywania w domu 

znacznych kwot pieniędzy i war-
tościowej biżuterii. Takie „dobre 
schowki” jak szafa z bielizną, do-
niczka z kwiatami, książki czy cu-
kiernica są bardzo dobrze znane 
włamywaczom i penetrowane 
przez nich w pierwszej kolejności. 
Nie opowiadaj o swoim majątku 
w miejscach, gdzie mogą Cię sły-
szeć obcy;

•	 jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, prze-
każ do przechowania cenne dla 
Ciebie rzeczy osobom godnym 
zaufania;

•	 zapisz numery fabryczne warto-
ściowych przedmiotów (magneto-
wid, komputer, telewizor, kamera, 
video itp.), oznakuj je w indywidu-
alny, trwały sposób, niewidocz-
ny dla złodzieja; sporządź listę, 
a jeżeli to możliwe, również doku-
mentację fotograficzną cennych 
przedmiotów (biżuteria, antyki, 
cenne obrazy, stare zegarki itp.) - 
w przypadku kradzieży zwiększy 
to znacznie szansę ich odzyska-
nia.

Nie ma systemów antywłamanio-
wych i alarmowych gwarantujących 
w 100% zabezpieczenie posiadane-
go mienia przed złodziejami. Rów-
noległe z zabezpieczeniem miesz-
kania w zamki, alarmy, podwójne 
drzwi itp. nie zapomnij o jego ubez-
pieczeniu w firmie ubezpieczenio-
wej, aby w przypadku włamania zre-
kompensować poniesione straty.
Warto podkreślić, że policja prowa-
dzi obecnie działania w celu usta-
lenia włamywaczy, jednocześnie 
prowadząc działania prewencyjne 
w celu uchronienia mieszkańców 
powiatu żyrardowskiego przed 
utratą mienia i zdrowia. 
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NOWE BOISKA I WYREMONTOWANE 

STRAŻNICE W SUBREGIONIE  
ŻYRARDOWSKIM

Kolejne 30 inwestycji w subregio-
nie żyrardowskim ze wsparciem 
samorządu Mazowsza. Władze 
regionu przekażą 2,5 mln zł na 
rozwój bazy sportowej i remonty 
strażnic.  Budowa Otwartej Strefy 
Sportu i Rekreacji w Konarach czy 
modernizacja strażnicy OSP Węży-
ki – to tylko część inwestycji, które 
powstaną w regionie żyrardow-
skim. 
Jak zaznacza marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik (klub 
PSL), programy wsparcia pomaga-
ją lokalnym samorządom w  realizacji 
inwestycji. – W ten sposób bardzo kon-
sekwentnie realizujemy zasady samo-
rządności, solidarności i  pomocniczości. 
Przez te  kilka lat udało się wesprzeć ty-
siące przedsięwzięć. Efekty naszych dzia-
łań widać praktycznie w  każdej gminie, 
a realizowane inwestycje są odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców. Chcemy, aby 
czuli się bezpiecznie i mieli miejsca, w któ-
rych mogą aktywnie odpocząć i rozwijać 
swoje pasje.
Mazowsze dla sportu 
„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden 
z autorskich programów wsparcia 
realizowanych przez samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego od 2018 
roku. Od początku jego trwania dzięki 
ponad 60 mln zł udało się wybudować 
lub zmodernizować 502 obiekty spor-
towe. W tym roku z 255 nadesłanych 
wniosków na dofinansowanie może 
liczyć aż 189 inwestycji, na których 
realizację samorząd Mazowsza 
przeznaczy rekordowe 41 mln zł. 
W subregionie żyrardowski wspar-
cie w wysokości ponad 1,9  mln  zł 
otrzyma 9 inwestycji. 
– Dostrzegamy potrzeby i wspieramy 
naszą lokalną społeczność. Chcemy za-
pewnić naszym mieszkańcom wysoki 
standard życia. Dotyczy to zwłaszcza 

oświaty oraz sportu i rekreacji. Zwiększy-
liśmy w tym roku środki na rozwój bazy 
sportowej na Mazowszu i dzięki temu 
w całym regionie zostanie zrealizowanych 
189 inwestycji sportowych – mówi wice-
przewodniczący sejmiku województwa 
mazowieckiego Mirosław Adam Or-
liński (klub PSL). 
Projekty z dofinansowaniem sa-
morządu województwa w subre-
gionie żyrardowskim:
• budowa Otwartej Strefy Sportu i Re-

kreacji w Konarach – 190 tys. zł;
• remont boiska wielofunkcyjnego 

w Kozłowie Biskupim – 250 tys. zł;
• modernizacja sali gimnastycznej „du-

żej” i „małej” w Zespole Szkół im. Pry-
masa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, powiat sochaczew-
ski – 200 tys. zł; 

• budowa ogólnodostępnego spor-
towego boiska wielofunkcyjne-
go w miejscowości Jeziora – 
200 tys. zł;

• modernizacja zeskoczni do skoku 
w dal wraz z rozbiegiem przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Lewiczy-
nie – 49,3 tys. zł;

• budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w  Jur-
kach – 280 tys. zł; 

• budowa zadaszenia lodowiska, gmi-
na Grójec – 280 tys. zł; 

• remont hali sportowej w Jasieńcu 
wraz z częścią jej zaplecza i zakupem 
wyposażenia stałego – 280 tys. zł;

• budowa boiska piłkarskiego, gmina 
Chynów – 200 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych 
Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. 
jednostek OSP, dysponują one blisko 
1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocz-
nej edycji programu Mazowieckie Straż-
nice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się 
o pomoc finansową w wysokości mak-

symalnie 30 tys. zł. Do urzędu marszał-
kowskiego wpłynęły w sumie 244 wnio-
ski na łączną kwotę dofinansowania 
ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej 
i merytorycznej wniosków, dofinan-
sowanie w wysokości w sumie ponad 
6,5 mln zł trafi do 240 mazowiec-
kich gmin i miast. Znalazło się wśród 
nich także 21 strażnic z subregionu 
żyrardowskiego. Na ich remonty lub 
modernizacje samorząd województwa 
przeznaczył blisko 586 tys. zł. 
Projekty z dofinansowaniem sa-
morządu województwa w subre-
gionie żyrardowskim:
• remont strażnicy OSP Janaszówek, 

gmina Sochaczew – 22,5 tys. zł;
• modernizacja strażnicy OSP Nowa 

Sucha, gmina Nowa Sucha – 30 
tys. zł;

• remont strażnicy OSP Paprotnia, 
gmina Teresin – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Krom-
nów, gmina Brochów – 30 tys. zł;

• remont strażnicy OSP Wężyki, gmi-
na Rybno – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Witkowi-
ce, gmina Młodzieszyn – 27,5 tys. 
zł;

• remont strażnicy OSP Iłów, gmina 
Iłów – 14 tys. zł;

• remont strażnicy OSP Grójec, gmi-
na Grójec – 30 tys. zł; 

• modernizacja strażnicy OSP Gośnie-
wice, gmina Jasieniec – 30 tys. zł;

• remont strażnicy OSP Nowa Wieś, 
gmina Warka – 12 tys. zł;

• remont strażnicy OSP Machcin, gmi-
na Chynów – 30 tys. zł;

• remont strażnicy OSP Otaląż, gmina 
Mogielnica – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Zalesie, 
gmina Błędów – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Wilczo-
ruda, gmina Pniewy – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Józefów, 
gmina Goszczyn – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Godzi-
mierz, gmina Nowe Miasto nad 
Pilicą - 30 tys. zł;

• remont strażnicy OSP Wola Łęczesz-
ycka, gmina Belsk Duży – 30 tys. zł; 

• remont strażnicy OSP Wręcza, gmi-
na Mszczonów – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Bartniki, 
gmina Puszcza Mariańska – 30 
tys. zł;

• remont strażnicy OSP Radziejowice, 
gmina Radziejowice – 30 tys. zł;

• modernizacja strażnicy OSP Żyrar-
dów, miasto Żyrardów – 30 tys. zł. 

Informacja prasowa:  
Urząd Marszałkowski  

Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie

ks. Jan Twardowski
Panu

MAMY

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Panu

MAMY

K O N D O L E N C J E
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26,4 MLN ZŁ Z POLSKIEGO ŁADU NA MODERNIZACJĘ ŻYRARDOWA

30 maja wiceminister Aktywów 
Państwowych Maciej Małecki 
przekazał na ręce prezydenta Lu-
cjana Krzysztofa Chrzanowskiego 
symboliczny czek opiewający na 
kwotę 26,4 milionów złotych. Ta 
największa jednorazowa dotacja, 
którą do tej pory Miasto otrzyma-
ło, zostanie przeznaczona na roz-
budowę Szkoły Podstawowej nr 
3, modernizację ul. Witosa (od ul. 
Ogińskiego do ul. Chłodnej) i ul. 
Wrzosowej, a przebudowę ul. Sza-
rych Szeregów (od ul. Wittenberga 
do ul. Słonecznej), ul. Słonecznej 
(od ul. Szarych Szeregów do ul. 
Struga), nieutwardzonego odc. 
Szarych Szeregów, ul. Armii Krajo-
wej.

30 maja Maciej Małecki ponownie 
wsparł żyrardowską oświatę w ramach 
Rządowego Programu Polski Ład. Pro-
mesa dotyczy rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej nr 3, na co przeznaczono 
11,9 mln zł. „Mała trójka” na ulicy Par-
kingowej zostanie zlikwidowana, tak że 
wszyscy uczniowie będą mogli cieszyć 
się nowoczesnym obiektem. Ponad-
to z Rządowego Funduszu Polski Ład, 
Programu Inwestycji Strategicznych 
przeznaczono 5 mln na przebudowę 
dróg gminnych i 9,5 mln na zwiększe-
nie dostępności komunikacyjnej i bez-
pieczeństwa drogowego mieszkańców 
Żyrardowa poprzez modernizację sie-
ci dróg. - Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił wyniki Programu Rządowego In-
westycji Polski Ład. W całej Polsce rząd 

Prawa i Sprawiedliwości wspiera samo-
rządy, a ja mam wielką przyjemność, 
wielki zaszczyt, że mogłem przyjechać na 
ziemię żyrardowską z bardzo dobrymi 
wiadomościami. Na konto miasta Żyrar-
dów wpłynie 26 400 000 zł rządowej do-
tacji. Te pieniądze posłużą na rozbudowę 
szkoły i sieci dróg. Dzieciaki będą mogły 
uczyć się w jednym miejscu – powiedział 
minister Maciej Małecki.
- „Jest to szansa na dużą poprawę jako-
ści życia naszych mieszkańców. Pamię-
tam ostatnie spotkanie z Radą Rodziców, 
kiedy zapoznałem się z dość trudnymi 
warunkami, w których uczy się młodzież. 
Wówczas wprowadziliśmy koncepcję roz-
budowy tej szkoły, lecz cała inżynieria fi-
nansowa wielokrotnie spędzała mi sen 

z powiek. Dzisiaj mam tę dobrą informa-
cję, że otrzymaliśmy dotacje w wysokości 
12 mln złotych na spełnienie tego ma-
rzenia. W sumie cała dotacja z Polskiego 
Ładu wynosi 26,4 mln zł – skomentował 
prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski.
Szkoła Podstawowa nr 3 jest drugą 
szkołą, która zyskała dofinansowanie 
w ramach Polskiego Ładu. Pierwsza 
dotacja została uruchomiona 27 paź-
dziernika, kiedy minister Maciej Małec-
ki odwiedził Szkołę Podstawową nr 2 
w Żyrardowie w ramach projektu „Re-
waloryzacja XIX – wiecznego budynku 
dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardo-
wie”. Przekazał wówczas na remont 
szkoły 5 mln złotych z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład.

BOM – RUSZA GŁOSOWANIE 
Trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim. Zachęcamy do głosowa-
nia na wszystkie projekty z podregionu żyrardowskiego, ale dla nas szczególnie 
ważny jest projekt nr 313 złożony przez Urząd Miasta i Wydział Kultury i Pro-
mocji Miasta. Projekt dotyczy zorganizowania Festiwalu Kultury i Sztuki ŻOF pn. 
„Poznaj Swojego Sąsiada”. To wielopłaszczyznowe wydarzenie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasobów i potencjału mieszkańców, twórców i przedstawicieli 
NGO - ŻOF-u. (Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Tworząc przestrzeń 
do spotkania, poznania się i dyskusji - odbędą się: wystawy, debaty, koncerty, 
spotkania z mieszkańcami, a także Industrialny Plener Artystyczny. Festiwal bę-
dzie odbywał się w Żyrardowie - więc głosujcie! 

Link do opisu projektu Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF pn. „Poznaj Swojego Sąsia-
da” https://bom.mazovia.pl/projekt/1050#project-preview-overlay 

link do strony głównej BOM: https://bom.mazovia.pl/#header 
Link do głosowania: https://bom.mazovia.pl/glosowanie

PRAWIE 15 MLN ZŁ DLA POWIATU 
ŻYRARDOWSKIEGO

30 maja 2022 r. wiceminister Ak-
tywów Państwowych Maciej Ma-
łecki podczas wizyty w Żyrardowie 
przekazał informację o dofinan-
sowaniu w kwocie blisko 15 mln 
zł do planowanych inwestycji tj. 
budowy obiektu sportowego przy 
Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie 
oraz modernizacji obiektów mo-
stowych w ciągach dróg powiato-
wych.
Przeważająca część kwoty dotacji po-
chodzącej z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład – ponad 11 mln zł przeznaczona 
zostanie na realizację budowy zespołu 
sportowego przy Zespole Szkół nr 1 
przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w Ży-
rardowie. Druga część kwoty (3,7 mln 
zł) samorząd powiatu żyrardowskiego 
wykorzysta celem realizacji moderni-
zacji obiektów mostowych położonych 
w ciągach dróg powiatowych w naszym 
powiecie. – 15 mln złotych trafia na 
konto Starostwa Powiatowego w Ży-
rardowie. Z tego ponad 11 ml zł po-
zwoli na zbudowanie kompleksu spor-
towego przy żyrardowskim Elektryku. 
Uczniowie, nauczyciele, całe pokolenia 
czekali na ten kompleks sportowy, na 
to boisko, wyposażenie wokół boiska 
przez wiele lat – podkreślał Maciej Ma-
łecki Wiceminister Aktywów Państwo-
wych i poseł PiS.
Klasy w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardo-
wie są chętnie wybierane przez absol-
wentów szkół podstawowych nie tylko 

z terenu miasta Żyrardowa. Absolwen-
ci żyrardowskiego elektryka zdobywają 
tytuł technika fotografii, elektryka, in-
formatyka, mechanika, logistyka oraz 
technika energetyki. – Takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży cho-
wanie (Jan Zamoyski). Jeżeli nasza mło-
dzież będzie wysportowana i będzie 
miała sportowe pasje – wtedy jest duża 
szansa, że nam wszystkim będzie żyło 
się lepiej. Nauka jest bardzo ważną 
rzeczą, ale obok nauki młodzież musi 
mieć też swoje pasje, bo pasje rozwi-
jają umiejętności i marzenia.  – mówił 
Krzysztof Rdest, członek zarządu po-
wiatu żyrardowskiego. 
Infrastruktura obiektów szkolnych wy-
maga modernizacji, dlatego przekaza-
ne fundusze pozwolą w sposób istot-
ny poprawić warunki nauki uczniów. 
– „Kilkadziesiąt lat oczekiwania miesz-
kańców powiatu na wybudowanie sta-
dionu lekkoatletycznego z prawdziwego 
zdarzenia, a jak wiemy, lekkoatletyka to 
królowa sportu. Tego brakowało w po-
wiecie żyrardowskim. Dziś dzięki środ-
kom rządowym, wybudowanie go wresz-
cie jest możliwe. Dla powiatu oznacza to 
możliwość rozwoju naszych szkół, gdyż 
szkoły powiatowe stają się coraz bardziej 
konkurencyjne, ale trzeba też inwestować 
w nową infrastrukturę również sportową. 
Stąd budowa stadionu lekkoatletyczne-
go, która da możliwość rozwoju klubom 
sportowym, społeczności szkolnej i miesz-
kańcom miasta oraz powiatu– powie-
dział starosta Krzysztof Dziwisz.
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 Z budżetu województwa mazo-
wieckiego popłynął kolejny stru-
mień środków finansowych na 
realizację ważnych z punktu widze-
nia komfortu życia mieszkańców 
zadań. W poniedziałek, 6 czerwca, 
prezydent Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski podpisał umowy na dofi-
nansowanie. 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego  podczas podpisywania 
umów reprezentowali Wiesław Ra-
boszuk Wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Adam 
Orliński Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Miro-
sław. 

Dzięki pozyskanym przez Miasto 
środkom ogrody działkowe zreali-
zują kolejne zaplanowane inwe-
stycje, a miejskie przedszkola wy-
posażone zostaną w oczyszczacze 
powietrza. 
Inwestycje w  ogrodach działko-
wych
Już czwarty rok z rzędu Miasto Żyrardów 
pozyskało dla ogrodów działkowych do-
finansowanie w ramach programu „Ma-
zowsze dla działkowców 2022”. W tym 
roku żyrardowskie ogrody działkowe 
otrzymają na realizację zaplanowanych 
inwestycji łącznie 142 400 zł, z czego 50 
proc. stanowi dofinansowanie z budże-

tu woj. mazowieckiego, a 50 proc. kwoty 
pochodzi ze  środków budżetu Miasta 
Żyrardowa.
ŻSUOD „WITAMINA” wykona ekolo-
giczne utwardzenie alejek działko-
wych za  kwotę 32  000 zł. ROD „LEN” 
zainstaluje system monitoringu CCTV 
o  wartości 50  000 zł. ROD „RELAKS” 
zaplanowało zakup kontenera do prze-
chowywania sprzętów ogrodniczych 
potrzebnych do  utrzymania porządku 
na terenie ROD, zakup rębaka do roz-
drabniania gałęzi z żywopłotów, krzew 
i drzew oraz zakup pojemnika na odpa-
dy. Łączny koszt planowanych zakupów 
to  23  000 zł. ROD „KROKUS” wykona 
adaptację pomieszczenia na  toaletę 
do  wspólnego używania przez  osoby 
korzystające z  działek. Koszt zadania 
to  25  000 zł. ROD „OAZA” zmoderni-

zuje drogi na terenie swoich ogrodów 
za kwotę 48 000 zł.
Oczyszczacze powietrza dla przed-
szkoli
Kolejnym zadaniem, na  które Miasto 
pozyskało środki z  programu „Ma-
zowsze dla czystego powietrza 2022” 
jest  zakup oczyszczaczy powietrza dla 
przedszkoli prowadzonych przez  Mia-
sto Żyrardów. Całkowita wartość zada-
nia wyniesie 98 980 zł, z czego 50 proc. 
stanowić będzie dofinansowanie z bu-
dżetu województwa mazowieckiego.
Oczyszczacze powietrza, wyposażo-
ne w  odpowiednie etapy filtracji, są 
w  stanie oczyścić powietrze w  salach 
z bakterii, wirusów, alergenów, roztoczy 
czy pyłków roślin nawet do 99,97%.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

ŻYRARDÓW
PRAWIE 15 MLN ZŁ DLA POWIATU ŻYRARDOWA 

DOFINANSOWANIE DLA MIASTA Z BUDŻETU 
WOJ. MAZOWIECKIEGO WSKIEGO

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYDZIAŁ LOKALU 
WCIĄŻ TRWA!

PRZERWA W DZIAŁANIU PSZOK
Informujemy, iż w dniach 10 i 11 
czerwca 2022 r., Punkty Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Żyrardowie przy ul. Czystej 
5 oraz w miejscowości Krzyżówka (gmi-

na Radziejowice) będą NIECZYNNE. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Przypominamy, że trwa nabór 
wniosków od osób zaintereso-
wanych zamieszkaniem w no-
wym budynku realizowanym 
przez Żyrardowskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
przy ul. Parkingowej. 
Kolejny budynek wielorodzinny ŻTBS 
to przede wszystkim ogromna szan-
sa na poprawę warunków mieszka-
niowych dla aktualnych najemców 
lokali komunalnych. Pierwszeństwo 
przydziału mieszkania w nowym 
bloku mają bowiem osoby/rodziny, 

które w momencie przeprowadzki 
zdadzą lokal gminny.
Zasady wskazywania najemców 
reguluje Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Żyrardowa z dnia 9 marca 
2022 r. w sprawie udzielenia pomo-
cy mieszkaniowej w ramach zasobu 
Żyrardowskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Żyrardowie 
Termin składania wniosków został 
przedłużony do 15.06.2022 r.

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie

ŚMIERĆ BEZDOMNEGO

1 czerwca około południa na Placu 
Jana Pawła II w Żyrardowie zmarł 
bezdomny, codziennie widziany 
w tych okolicach. To, co przyku-
wało uwagę do mężczyzny, to jego 
niepełnosprawność wynikająca 
z amputacji dwóch kończyn. Męż-
czyzna codziennie miał propono-
waną pomoc. Zarówno służby jak 
i przechodzący mieszkańcy wycią-
gali do mężczyzny pomocną dłoń. 
Zmarłego mężczyznę kojarzy znaczna 
część mieszkańców Żyrardowa, którzy 

przechodzą codziennie przez Plac Jana 
Pawła II. Bezdomny znany był z prze-
bywania w okolicy fontanny, centrum 
handlowego przy ulicy 1 Maja. Nie raz 
wzywano do niego służby, których po-
moc odtrącał. Mimo propozycji pobytu 
w Oryszewie w ośrodku dla bezdom-
nych, zawsze odmawiał. 
1 czerwca osoby przebywające na Pla-
cu Jana Pawła II mężczyznę widziały 
ostatni raz. Około południa mężczyzna 
zaczął się zachowywać dość nietypo-
wo, próbował samodzielnie przesiąść 
się z wózka inwalidzkiego na ławkę. 
Na to zwrócili uwagę przechodnie jak 
i dyżurny monitoringu miejskiego. Wy-
słany na miejsce patrol straży miejskiej 
stwierdził, że mężczyzna nie daje oznak 
życia. Strażnicy zostali poinformowani 
przez przechodniów, że została we-
zwana pomoc medyczna oraz policja. 
Mimo reanimacji, mężczyzny nie udało 
się uratować. 
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ZAPRASZAMY NA III ŻYRARDOWSKIE 

FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH
REWITALIZACJA ZABYTKOWYCH 

KWARTAŁÓW ROBOTNICZYCH 

 KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA 
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE „REWITALIZACJI”

Do dnia 15 czerwca 2022 r. można 
składać oferty do otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie „Rewitali-
zacji”. 

Środki w ramach konkursu przezna-
czone są na aktywizację i animację 
lokalną mieszkańców obszaru rewi-
talizacji Miasta Żyrardowa. Specyfika-
cja i cele zadania powinny dotyczyć 
rozwoju oferty działań społecznych 
aktywizujących i animujących miesz-
kańców obszaru rewitalizacji; wspiera-
nia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
w podejmowaniu aktywności na rzecz 
własnego środowiska lokalnego w per-
spektywie zdiagnozowanych potrzeb 
i problemów społecznych oraz promo-
cji zasobów obszaru rewitalizacji i ich 
wykorzystanie w działaniach aktywizu-
jących i animujących, ze szczególnym 
uwzględnieniem potencjału lokalnych 
rzemieślników obecnych na obszarze 
rewitalizacji.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 
25 000,00 zł. Oferty konkursowe nale-
ży składać poprzez platformę witkac.
pl. Oferent może złożyć jedną ofertę 
w konkursie. 

Po  złożeniu oferty przez  system wit-

kac.pl, należy wydrukować z  systemu 
potwierdzenie złożenia oferty i podpi-
sane przez osoby upoważnione do re-
prezentacji oferenta dostarczyć do 
Urzędu: 

1. osobiście w godzinach urzędo-
wania Urzędu Miasta Żyrardowa, 
Plac Jana Pawła II nr 1;

2. za pośrednictwem poczty lub 
poczty kurierskiej na adres: Urząd 
Miasta Żyrardowa, Plac Jana Paw-
ła II 1, 96-300 Żyrardów;

3. za pomocą profilu zaufanego 
ePUAP;

4. pocztą elektroniczną na adres: 
urzad@zyrardow.pl z weryfiko-
wanym podpisem elektronicz-
nym.

Szczegółowe informacja nt. konkur-
su dostępne są w systemie Witkac.pl 
oraz na stronie   www.bip.zyrardow.pl/ 
Otwarte konkursy ofert. 

Zapraszamy do składania ofert!

W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju 
UMŻ: e-mail: rewitalizacja@zyrardow.
pl, tel. 46 858 15 70.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał w ubiegłym ty-
godniu umowę z firmą Baobab Brandys Sp. z o.o. z Warszawy, która 
wykona prace polegające na odnowie i zagospodarowaniu dawnych 
kwartałów robotniczych na obszarze zabytkowej osady fabrycznej 
przy ul. Limanowskiego i ul. Mireckiego. 

Zagospodarowanie kwartałów obejmie m.in.:

•	 wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyj-
nych, chodników, miejsc parkingowych, utwardzeń wokół ist-
niejących komórek i fundamentów 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. Limanowskiego kosztować będzie 2 
276 230,87 zł. Wartość prac zaplanowanych na terenie podwórka przy ul. 
Mireckiego wyniesie 2 025 313,97 zł.

Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br.

Zadania realizowane będą z udziałem środków z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady 
Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa 
kulturowego”.

Informacje prasowe: UM w Żyrardowie

Już 25 czerwca, w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, 
odbędzie się III Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych, 
będące dorocznym spotkaniem organizacji pozarządowych 
działających w Żyrardowie i okolicy. W tym roku Forum 
odbędzie się pod hasłem: „Partnerstwo, czyli co?” Do udziału 
w Forum gorąco zapraszają Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Żyrardowska Federacja 
Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”.
- Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych to już nasza lokalna tradycja 
– mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Bardzo mnie cieszy, 
że spotkamy się w gronie osób zaangażowanych w działania społeczne 
w Żyrardowie już po raz trzeci. Spotkamy się, aby porozmawiać o realnym 
partnerstwie i współpracy na linii organizacje – samorząd. Jako Prezydent 
Żyrardowa nieustanie podkreślam, jak ważne są organizacje pozarządowe 
dla naszej lokalnej społeczności.  Wprowadziliśmy, z mojej inicjatywy, wiele 
narzędzi służących dobrej współpracy takich, jak utworzenie Centrum 
Usług Społecznych, uchwalenie wieloletniego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, czy ostatnio uruchomione biuro 
wsparcia dla organizacji. Nie chcemy na tej drodze się zatrzymywać, 
a wręcz przeciwnie – zamierzamy nieustannie podnosić jakość i poszerzać 
skalę współpracy. O tym, jak to zrobić, będziemy rozmawiać 25 czerwca 
w Muzeum Lniarstwa. Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.
III Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych rozpocznie się o godz. 
12.00. Zaplanowane zostały dwa bloki tematyczne. W pierwszym 
poruszone zostaną merytoryczne zagadnienia związane z dobrą 
współpracą samorządu z organizacjami pozarządowymi. Drugi będzie 
miał charakter integracyjno-sieciujący i służył będzie nawiązaniu 
nowych kontaktów oraz rozmowie o wspólnych działaniach.
- Jako organizacje pozarządowe funkcjonujące w Żyrardowie widzimy, 
że zakres naszych działań istotnie rośnie za sprawą nowych płaszczyzn 
współpracy uruchamianych przez samorząd. To dla nas również stanowi 
wyzwanie, a zarazem motywację do tego, by nasza współpraca opierała 
się na równych, partnerskich relacjach – mówi Paulina Drozd, Prezeska 
Federacji DZIAŁAJ.MY – Partnerstwo oznacza zaangażowanie i rozwój po 
obu stronach - i samorządu, i organizacji. Każdy z nas ma w tym obszarze 
zadanie do wykonania. Spotkanie ma nas połączyć i pokazać nowe kierunki 
współpracy.
Rejestracja na forum odbywa się poprzez formularz dostępny na 
stronie www.dzialajmy.org.pl.
Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych realizowane jest w ramach 
zadania finansowanego ze środków Miasta Żyrardowa.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Radosne piski w Dzień Dziecka Podwójne Złote Gody

W piątek, 3 czerwca, w sali ślu-
bów Urzędu Miejskiego odbyło 
się podwójne świętowanie Zło-
tych Godów. Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie odebrali 
Wanda i Edward Matysiak a tak-
że Anna i Edward Dąbrowscy. 
Nadane przez Prezydenta RP 
odznaczenia jubilatom wręczy-
ła zastępca burmistrza Halina 
Wawruch. 

Obydwie pary, świętujące pięćdzie-
sięciolecie ślubu, to mieszkańcy Msz-
czonowa. Państwo Wanda i Edward 
Matysiak pobrali się właśnie w tym 
mieście, z którego pochodzi kobie-
ta. Jej mąż urodził się w okolicach 
Nowego Miasta nad Pilicą. Od mo-
mentu ślubu nieprzerwanie miesz-
kają w Mszczonowie. Pan Edward 
z zawodu jest mistrzem krawieckim 
i właśnie taką działalność małżon-
kowie wspólnie prowadzą do dziś. 
Czas wolny od pracy poświęcają na 
podróże. Oprócz tego pasją pani 
Wandy jest czytanie książek, a jej 
małżonek relaksuje się uprawiając 
ogródek. Państwo Matysiak docze-
kali się 2 dzieci i 3 wnuków.

Anna i Edward Dąbrowscy związek 
małżeński zawarli w Ligowie, znaj-
dującym się w powiecie sierpeckim. 
Do Mszczonowa przywiodła ich za-

wodowa droga mężczyzny. Pan 
Edward z zawodu jest elektrykiem. 
Przyszli małżonkowie poznali się, 
gdy został on wysłany w delegację 
do miejscowości, z której wywodzi 
się pani Anna. Zakochani pobrali 
się po dwóch latach znajomości. Do 
Mszczonowa sprowadzili się w 1987 
r., ponieważ pan Edward otrzymał 
tu mieszkanie. Po osiedleniu w Msz-
czonowie rozpoczął pracę dla sto-
łecznej firmy Eltor, która zajmowała 
się elektryfikacją, stawiając słupy 
energetyczne. Pani Anna prowadzi-
ła zaś kiosk działający w sąsiedztwie 
Urzędu Miejskiego. Oboje małżon-
kowie zakończyli już swoje kariery 
zawodowe. Na emeryturze oddają 
się swojej wspólnej pasji, którą jest 
uprawa działki.

Obydwu parom jubilatów życzenia 
wielu kolejnych lat razem złożyła za-
stępca burmistrza Halina Wawruch. 
Oprócz państwowych medali prze-
kazała również małżonkom upomin-
ki w postaci karnetów do kompleksu 
Termy Mszczonów. Kwiaty z okazji 
pięknej rocznicy jubilatom wręczyła 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Karolina Markowska, organizator 
uroczystości. Na zakończenie wy-
konano grupowe fotografie, które 
będą pamiątką niezwykłego, po-
dwójnego jubileuszu.

Informacja prasowa i foto: Dagmara 
Bednarek, GCI

To było prawdziwe święto radości. Mieszkańcy Mszczonowa i okolic 
zebrali się w parku przy kościele farnym, by wspólnie celebrować 
święto najmłodszych. Nie brakowało gier i zabaw, zadań z nagroda-
mi organizowanych przez MOSiR, a także kolorowych dmuchańców. 

29 maja plac przy kościele farnym w Mszczonowie rozbrzmiewał radosnymi 
piskami i śmiechem dzieci. Było to prawdziwe święto najmłodszych z mnó-
stwem zabaw, gier i atrakcji zaplanowanych nie tylko przez zewnętrzne fir-
my, ale również przez Mszczonowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na naj-
młodszych czekały gry i zabawy, których rozwiązanie przynosiło dzieciom 
drobne upominki. Na wszystkich czekały darmowe atrakcje w postaci uko-
chanych przez dzieci dmuchańców, animacji w amfiteatrze, malowania buzi 
i kolorowych słodkości. 

Podczas wydarzenia można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z boha-
terem Psiego Patrolu, Marshallem, Spidermanem i poczuć się prawdziwym 
strażakiem dzięki stacjom przygotowanym przez gminne jednostki OSP. 
Dzieci szalały lejąc wodę z węża strażackiego, biegały w kaskach i chodziły 
po deskach. To był radosny czas pełen wrażeń dla dzieci i nadziei dla doro-
słych, że moc atrakcji zaspokoi niespożytą dziecięcą energię.
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IX Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet Nauczycielki z Hiszpanii w „Tańskim”

Od 9 lat kobiety z diecezji ło-
wickiej spotykają się, by wspól-
nie w duchu chrześcijańskim 
przeżywać trudy i radości. Tym 
razem miejscem spotkania był 
kościół św. Michała Archanioła 
w Puszczy Mariańskiej, a my-
ślą przewodnią wędrówki hasło 
„Ulecz serca ranę”. 
28 maja pątniczki z Żyrardowa prze-
mierzyły 14 kilometrów, z Radziwił-
łowa 5 km i ze Skierniewic 17 km. 
Z wiatrem, deszczem, ale i majo-
wym słońcem ponad 200 kobiet szło 
w modlitwie, by u celu ofiarować 
trud w indywidualnych intencjach 
– za siebie, dzieci, o zdrowie i na-
wrócenie dla najbliższych. W drodze 
lepiej poznawały same siebie oraz 
potrzeby swoich współtowarzyszek. 
Na końcu trasy czekała Eucharystia, 
a tuż po dotarciu na miejsce poczę-
stunek.   
- Jak tylko powiedziałem o takim po-
myśle to moje kochane panie z parafii 
Puszcza Mariańska od razu się skrzyk-
nęły, zakupiliśmy produkty i na pleba-
nii oraz w swoich domach przygoto-
wały posiłki, żeby dobrze podjąć gości. 
Poza tym Puszcza słynie z tego, że jest 
gościnna. Mamy już w tym wprawę, bo 
u nas przechodzą również pielgrzymki 
w czasie wakacji. Panie są zorganizo-
wane i z otwartym sercem częstują tu-
taj grochówką, ciepłymi napojami, cia-
stem. Nikt stąd nie wyjedzie głodny ani 
fizycznie, ani duchowo – podkreślił 

ks. Waldemar Ligarzewski MIC, pro-
boszcz parafii Puszcza Mariańska.     
Kolejnym punktem programu była 
msza święta, w której oprócz go-
spodarza udział wzięli biskup ło-
wicki Andrzej F. Dziuba oraz ks. Ra-
fał Woronowski, opiekun duchowy 
Dzieła Dzielnych Kobiet. Szczególną 
symbolikę miała dekoracja świątyni: 
pomiędzy relikwiami świętych i bło-
gosławionych kobiet ułożono głazy 
z napisami wyrażającymi grzechy 
i słabości. Każda z pątniczek mogła 
dołożyć swój własny kamień wierząc, 
że mimo niedoskonałości dąży do 
tego, by być świętą na wzór błogo-
sławionej Urszuli Ledóchowskiej czy 
świętej Wiktorii. 
- Świętość nie oznacza, że człowiek nie 
jest grzesznikiem, ale jednocześnie te 
bohaterki w relikwiach wytrwale bie-
gły w swoich zawodach życia. Chciały 
osiągnąć cel tej drogi, mimo że były 
ranione czasem w swoich wspólno-
tach zakonnych, w życiu rodzinnym, 
osobistym, ale wytrwale biegły, aby 
otrzymać wieniec chwały, radości – 
mówił w homilii do zgromadzonych 
bp Dziuba. 
Po mszy uczestniczki pielgrzymki 
dokonały aktu zawierzenia Matce 
Bożej. W ten sposób oddały swoje 
słabości, ale i skrywane głęboko rany 
z nadzieją, że światło – drugi obok 
kamienia symbol IX DPK pozostanie 
z nimi na dłużej. 

Paulina Janczak

27 maja podsumowano wizytę 
Ady Navarro Araña i Carmen 
Diaz Doblas – nauczycielek z IES 
Faro de Maspalomas na Gran 
Canarii w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Cz. Tańskiego w Pusz-
czy Mariańskiej. Spotkanie zor-
ganizowane w ramach projektu 
“Jobshadowing” Erasmus+ jest po-
czątkiem współpracy pomiędzy pla-
cówkami i władzami lokalnymi. 

Przez tydzień gościnie liceum obser-
wowały zajęcia prowadzone przez 
pedagogów: zakres materiału do 
opanowania, metody dydaktyczne 
i sposoby motywowania uczniów 
do pracy. Podziwiały musztrę adep-
tów klas mundurowych, policyjnych, 
a także umiejętności przyszłych ste-
wardess i stewardów. Wzięły udział 
z zwiedzaniu Żyrardowa oraz bliskiej 
okolicy szkoły. Przekazały również 
wiedzę o tym, jak wygląda system 
nauczania w Hiszpanii i jakie metody 
przynoszą oczekiwane rezultaty.
- To jest bardzo dobre doświadczenie. 
W tutejszej szkole panuje bardzo ro-
dzinna atmosfera pomiędzy ucznia-
mi i nauczycielami. U nas budynek 
jest bardzo duży, a tutaj wszyscy są 
w bliższym kontakcie. Podoba nam się 
zieleń dookoła, która uspokaja i stwa-
rza dobre warunki do nauki. Poza tym 
lubimy polskie jedzenie, na przykład 
pierogi i oczywiście polską kulturę. Nie 
tylko duże miasta jak Warszawa czy 
Kraków, ale także mniejsze miejscowo-
ści mają wiele do zaoferowania – mó-
wią nauczycielki z Hiszpanii.
W podsumowaniu wizyty wziął 
udział Krzysztof Dziwisz, starosta 
powiatu żyrardowskiego. Wyraził 
podziękowanie i nadzieje względem 
szkoły reprezentowanej przez panie 

pedagog. Nawiązanie dobrych relacji 
ma służyć obu placówkom, a przede 
wszystkim jej uczniom. 
- Projekt w Puszczy Mariańskiej jest jed-
nym z wielu, ale wyjątkowym, ponie-
waż ta więź, która tutaj się wytworzyła 
daje duże nadzieje na to, że ta współ-
praca jeszcze się poszerzy i nie będzie 
ostatnią wizytą nauczycieli z Hiszpanii 
w Polsce. Z zapowiedzi wygląda na to, 
że także będziemy mogli odwiedzić ich 
kraj, bo takie zaproszenie skierowali 
zarówno do nauczycieli jak i uczniów, 
za co bardzo dziękuję – zaznaczył 
Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu 
żyrardowskiego.
To kolejne państwo, z którym tutej-
sze liceum nawiązało kontakt. Od 
dwóch lat współpracuje z Włochami, 
z miastem Terazzina. Rozwój i utrzy-
manie europejskich standardów 
przyświeca władzom szkoły.
- Cieszę się bardzo, że nasi nauczyciele 
języka angielskiego i innych przedmio-
tów są otwarci, że jesteśmy innowacyj-
ni i że możemy pokazywać naszą me-
todykę pracy, ale również poznawać te 
zasady, które funkcjonują w Hiszpanii. 
Nie odstajemy od innych krajów euro-
pejskiego kręgu gospodarczego. Poza 
tym wyróżniamy się jako ta szkoła, 
która uczy jak uczyć - mówi Urszula 
Matusiak, dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego im. Cz. Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej.
Efektem spotkania ma być rozpi-
sanie projektu wymiany uczniow-
skiej między szkołami. Długotrwałe 
kontakty mogą być zachętą dla ab-
solwentów szkół podstawowych, 
którzy stają przed wyborem szkoły 
średniej. Pierwszy etap rekrutacji 
kończy się 20 czerwca. 

Paulina Janczak
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Prawie 7 mln zł na modernizację 
dróg gminnych w Radziejowicach

Radziejowice Dzień Dziecka 
mają na okrągło

Wizyta wiceministra Aktywów 
Państwowych Macieja Małeckiego 
w Radziejowicach wiązała się z ko-
lejnymi promesami na rozbudowę 
Gminy Radziejowice. 30 maja 2022 
r. wiceminister i poseł PiS ogłosił 
przyznanie Gminie Radziejowice 
dotacji w kwocie 6.802.667 złotych.
30 maja 2022 r. w Radziejowicach 
minister Maciej Małecki poinformo-
wał zebranych, w tym radnych i wójta 
Gminy Radziejowice p. Urszulę Ciężką 
o zatwierdzeniu decyzji przyznania do-
tacji z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Programu Inwestycji Strategicznych 
w kwocie 6.802.667 złotych.
Otrzymana kwota pozwoli na realizację 
trzech inwestycji tj.:

•	modernizację dróg gminnych 
w Radziejowicach, Radziejowi-
cach Parceli i Kuranowie dofi-
nansowano w kwocie 4.515.471 
złotych;

•	modernizację drogi gminnej 
w miejscowości Krze Duże dofi-

nansowano w kwocie 1.669.249 
złotych;

•	 remont mostu na rzece Okrzesza 
w miejscowości Krzyżówka – gmi-
na otrzymała 717.947 złotych.

Nie dziwi radość zebranych wyrażona 
gromkimi oklaskami, fundusze rządo-
we pozwolą zrealizować bardzo ważne 
dla gminy inwestycje. - Dzisiaj do Gmi-
ny Radziejowice wiceminister Maciej 
Małecki przyniósł wielką niespodziankę 
dla naszych mieszkańców. Otrzymali-
śmy promesę z rządowego funduszu 
Polski Ład. Są to dla nas bardzo duże 
pieniądze, które pokryją strategiczne 
inwestycje – mówiła wójt gminy Radzie-
jowice, Urszula Ciężka.
Wiceminister podkreśla, że możli-
wość dofinansowania wszystkich gmin 
w powiecie żyrardowskim napawa go 
nieskrywaną dumą, ponieważ wie, że 
wyrównywanie szans między dużymi 
miastami i małymi gminami jest szale-
nie istotna z perspektywy zrównowa-
żonego rozwoju gmin.  -Bardzo miłe 
spotkanie w Gminie Radziejowice. Mia-
łem zaszczyt spotkać się z Panią Wójt 
Urszulą Ciężką, z radnymi Rady Gminy 
Radziejowice. Przekazałem promesę 
Rządowego Programu Polski Ład. Pra-
wie 7 mln złotych Rząd PiS przekaże 
na konto Gminy Radziejowice. To są 
pieniądze na bardzo potrzebne inwe-
stycje w gminie.  – wyjaśniał Maciej Ma-
łecki, wiceminister Aktywów Państwo-
wych i poseł PiS.

Po hucznych obchodach Dnia Dziecka w „Powozowni” mieszkańcy gmi-
ny Radziejowice nie przestali świętować. 3 czerwca Dzień Dziecka zor-
ganizowano w Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. Dzień 
później dzieci zebrały się na placu soleckim w Adamowie Wsi.

Początek czerwca obfituje w wydarzenia plenerowe dla najmłodszych w Gminie 
Radziejowice. Po bardzo intensywnym i bogatym w atrakcje Dniu Dziecka w GCI 
„Powozownia”, mieszkańcy mniejszych miejscowości postanowili celebrować 
święto milusińskich na swoich podwórkach. 3 czerwca Szkoła Podstawowa im. 
Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej przy udziale Rady Rodziców 
zaproponowała wspaniałą zabawę w godzinach zajęć szkolnych dla wszystkich 
uczniów. Dzięki temu byliśmy świadkami tańców na boisku, warsztatów malar-
stwa w plenerze, kultowej już gry – układanie wieży ze skrzynek, malowania twa-
rzy, zabaw na dmuchańcach. Na spragnionych czekało ognisko z kiełbaskami, 
soki, woda i słodkie pyszności ufundowane przez rodziców. W szkole przygoto-
wano m.in. fotobudkę i warsztaty z robienia bransoletek z koralików. – Niestety 
takie świętowanie nie było możliwe przez ostatnie 2 lata, dlatego teraz po zakoń-
czeniu pandemii, możemy wrócić do świętowania Dnia Dziecka w naszej szko-
le – mówiła Sylwia Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej. 

4 czerwca na placu sołeckim w Adamowie Wsi również celebrowano Dzień Dziec-
ka. Tu mieszkańcy chętnie uczestniczą w lokalnych imprezach, w organizowaniu 
których niezawodni są sołtys Grzegorz Wiciński i Koło Gospodyń Wiejskich. Tym 
razem asystowali im harcerze, którzy zorganizowali czas najmłodszym, animując 
ich harcerskimi zabawami. Dzięki temu dzieci mogły trenować skoki z kijem przez 
rzekę, spacer po linie, skakanie na skakance, przeciąganie liny i układanie wieży 
z kart. Na wszystkich czekało ognisko i konkursy przygotowane przez organiza-
torów. A o pyszną strawę jak zawsze zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Adamowie Wsi. 
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160 000 złotych na inwestycje 
w Gminie Wiskitki

Wiskitki wypięknieją. Kolejna kamienica będzie wyremontowana

WISKITKIWISKITKI

W poniedziałek (6.06) Burmistrz 
Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mi-
tura podpisał umowy na dofinan-
sowanie siedmiu inwestycji na 
terenie Gminy Wiskitki. Łączna 
kwota to blisko 160 000 zł.
W ramach programu „Mazowsze dla 
sołectw” realizowanego przez samo-
rząd województwa mazowieckiego 
Gmina Wiskitki otrzymała dofinanso-
wanie inwestycji w siedmiu miejscowo-
ściach. Największa kwota 99 988 zł trafi 
do Wiskitek i zostanie przeznaczona na 
modernizację oświetlenia ulicznego. 
Kwoty po 10 tys. zł otrzymają sołectwa 
Antoniew, Czerwona Niwa, Duninopol, 
Feliksów, Nowy Drzewicz i Nowy Ory-
szew.
– To właśnie członkowie lokalnych spo-
łeczności najbardziej doceniają efekty 
inwestycji. Nasze wsparcie to dodat-
kowy bodziec do rozwoju dla wielu sa-
morządów lokalnych. To także coś, na 
co czekają mieszkańcy, którym zależy 
na przyjaznym, atrakcyjnym ale i bez-
piecznym i zdrowym otoczeniu – za-
uważa Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.
Podczas podpisania umów samo-
rządowcy podkreślali rosnące w eks-
presowym tempie ceny materiałów 
budowlanych, energii, paliwa oraz 
usług, które znacząco podniosły koszty 
inwestycji. Dofinansowania, które 
jeszcze do niedawna stanowiły 70 
proc. wszystkich kosztów dziś wynoszą 

jedynie 30 proc.
– Przy obecnych cenach realizacja 
inwestycji stanowi duże wyzwanie 
dla samorządów. Dlatego cieszymy 
się z każdego dofinansowania, które 
może wesprzeć nasz budżet. Inwe-
stycje, związane z budową kolejnych 
fragmentów oświetlania czy wiaty przy-
stankowej są bardzo istotne z punktu 
widzenia mieszkańca – mówi Burmistrz 
Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.
Wraz burmistrzem kontrasygnatę 
na umowach złożyła Skarbnik Miasta 
i Gminy Wiskitki Beata Konarska.
Co zostanie zrobione
Wiskitki  – modernizacja oświetlenia 
ulicznego – 99 988 zł
Antoniew – budowa fragmentu oświe-
tlenia ulicznego – 10 000 zł
Czerwona Niwa – zakup urządzeń si-
łowni plenerowej w m. Czerwona Niwa 
na działce użyczonej gminie – 10 000 zł
Duninopol – zakup i montaż przystan-
ku autobusowego wraz z utwardze-
niem terenu – 10 000 zł
Feliksów  – modernizacja oświetlenia 
ulicznego – 10 000 zł
Nowy Drzewicz – wykonanie zagospo-
darowania terenu przy budynku OSP 
Nowy Drzewicz – 10 000 zł
Nowy Oryszew  – utwardzenie terenu 
przed budynkiem OSP Nowy Oryszew 
– 10 000 zł

Tekst i fot.: Jarosław Pięcek,  
UMiG Wiskitki

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mi-
tura podpisał umowę ze wspólnotą mieszka-
niową zabytkowej kamienicy w Wiskitkach 
i przyznał dofinansowanie do remontu bu-
dynku. Wsparcie Gminy Wiskitki wynosi po-
nad 156 000 zł. Prace mają zostać zakończo-
ne do 30 listopada tego roku.
Umowa to efekt podjętej przez Radę Miasta 
i Gminy Wiskitki uchwały w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków.
– Bardzo często właściciele obiektów zabytkowych 
nie są w stanie udźwignąć kosztów remontu, któ-
re muszą sprostać wymaganiom konserwatora. 
W efekcie budynki niszczeją. Poprzez dofinanso-
wanie chcemy pomóc w remontach zabytkowych 
kamienic. Obecna znajduje się w centrum Wiski-
tek i po remoncie z pewnością będzie ich wizy-

tówką – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki 
Rafał Mitura
W Wiskitkach udało się już wyremontować kamie-
nicę przy Placu Wolności, po stronie targowiska. 
Znacząco poprawiło to wygląd Wiskitek. Remont 
kolejnej dopełni prace po tej stronie Placu Wolno-
ści. Wkrótce podpisana zostanie kolejna umowa 
na dofinansowanie remontu zabytku – tym razem 
tzw. kamienicy hrabskiej w Wiskitkach.

Tekst i fot.: Jarosław Pięcek, UMiG Wiskitki
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ŚWIĘTO DZIECI 
W „POWOZOWNI”

1 czerwca na dziedzińcu Gminnego Centrum 
Kultury „Powozownia” w Radziejowicach zor-
ganizowano gminny Dzień Dziecka. Tego dnia 
każde dziecko mogło znaleźć w Powozowni 
przestrzeń, która odpowiadała jego zaintereso-
waniom i temperamentowi. 

Atrakcji w Powozowni było bez liku. Tego dnia dzieci 
mogły pokonać tor przeszkód ze strażakami, wyrażać 
się artystycznie na płocie GCI, strzelać z łuku, szaleć na 
dmuchańcach, a także korzystać z przygotowanych 
przez byłą dyrektor GCI „Powozownia”, Darię Doleży-
czek animacji. Dzieci uczestniczyły w przeciąganiu liny, 
skakaniu przez olbrzymią skakankę, malowaniu twa-
rzy i robieniu figur z balonów. 

Na scenie odbył się również konkurs Mini Playback 
Show, w którym wystąpiło 14 artystów z różnych 
gminnych szkół. Za barwne występy z ciekawą cho-
reografią nagrodzono Oliwię Wojtczak, Marcelinę 
Frączkiewicz i Fabiana Witkowskiego.

Wydarzenie odbyło się w asyście dyrektor GCI Agniesz-
ki Rybarczyk i wójt Radziejowic, Urszuli Ciężkiej.
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ 
Polonezem rozpoczęli bal ósmoklasiści w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Mikołaja Reja w Żyrardowie. Po intensywnym w egzaminy maju przy-
szła pora na zabawę. Elegancki i tradycyjny polonez był preludium do 
hucznego świętowania zakończenia szkoły podstawowej.

3 czerwca patio Szkoły Podstawowej nr 4 rozbrzmiało dźwiękami poloneza 
Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Poza uczniami, którzy tego dnia wyglą-
dali bardzo odświętnie, dumnymi rodzicami i dyrektor szkoły Beatą Marzędą-
-Przbysz, wśród gości znaleźli się również dyrektor wydziału edukacjim Urszula 
Wieczorkiewicz-Tkacz i prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
który podkreślił, że jest dumnym absolwentem tej szkoły. - To wspaniała szko-
ła ze wspaniałymi wynikami. Dzisiaj zamykacie pewien rozdział swojej edukacji. 
Życzę, żebyście trafili do najlepszych szkół średnich. A wszystko, co najlepsze 
dopiero przed Wami – mówił do młodzieży Lcjan Krzysztof Chrzanowski. 

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na poloneza, który za każdym 
razem niezmiennie wzrusza i dodaje wydarzeniom patetyzmu. Uczniowie 
w odświętnych strojach z nienaganną prezencją zaprezentowali skomplikowany 
układ taneczny, który został nagrodzony owacjami. Do tańca młodzież została 
przygotowana przez Beatę Bieganowską. 

Sam polonez był jednak jedynie zapowiedzią energetycznego wieczoru przy-
gotowanego przez Radę Rodziców. Sam wystrój sal zajął rodzicom aż dwa dni, 
co przełożyło się na niesamowite wrażenie estetyczne i niezapomniane chwile 
ich pociech. Warto podkreślić, że w tym roku mury „Czwórki” opuszczą 3 kla-
sy, których wychowawczyniami są: Małgorzata Frejlichowska, Renata Kucharska 
i Beata Bieganowska.



14 ŻPŻ • CZWARTEK • 9 CZERWCA 2022FOTOREPORTAŻ

 CIOCIA TUNIA W WISKITKACH
Każdy ma swojego idola, podobnie najmłodsi mieszkańcy Wiskitek, 
którzy tłumnie przybyli na spotkanie z Ciocią Tunią. Z okazji gmin-
nego Dnia Dziecka na placu przy przedszkolu zorganizowano moc 
atrakcji dla najmłodszych. Była radość, była zabawa i piękna pogo-
da, która zachęcała do aktywności na świeżym powietrzu.

Najmłodsi mieszkańcy Wiskitek z pewnością nie spodziewali się, że władze 
gminy zorganizują im tak wspaniałe wydarzenie. 5 czerwca plac przy przed-
szkolu w Wiskitkach zamienił się w prawdziwy park rozrywki. Była strefa 
dmuchańców, do której ustawiały się długie kolejki. Swoje stanowiska miały 
też służby: jednostka OSP Wiskitki i policja z KPP Żyrardów oraz Miejska 
i Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach. Była cała paleta możliwości do 
dziecięcego upiększania się – malowanie twarzy i plecenie kolorowych war-
koczyków, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. 

Ciekawą propozycją było strzelanie z łuku z Indianinem, żonglowanie i łapa-
nie baniek mydlanych ze szczudlarzem. Oczywiście była też scena, na której 
działa się prawdziwa magia. Od godziny 15:00 sceną zawładnęła ulubienica 
wszystkich dzieci – Ciocia Tunia. To był prawdziwy szał tańca, śpiewu i kon-
kursów, w których nagrodę ufundowała firma EMKA S.A. Nad przebiegiem 
konkursów swoim czujnym okiem czuwał burmistrz Wiskitek, Rafał Mitura. – 
Pełna euforia, entuzjazm i radość – skomentował burmistrz po zakończonej 
imprezie. 

Dzień Dziecka to dopiero początek imprez plenerowych zaplanowanych 
przez gminę. Już wiemy, że weekend nocy świętojańskiej będzie obfitował 
w wianki z Kołami Gospodyń Wiejskich i Dniami Miasta. 



15ŻPŻ • CZWARTEK • 9 CZERWCA 2022 FOTOREPORTAŻ

„Wszystkie dzieci 
nasze są” – to słowa 
piosenki Majki Je-
żowskiej, które wy-
brzmiewały ze sceny 
w Eko parku w Żyrar-
dowie 29 maja z oka-
zji Dnia Dziecka. Ta 
przestrzeń sporto-
wo-rekreacyjna, jaką 
jest eko park, stała 
się miejscem ideal-
nym do zorganizo-
wania imprezy dla 
najmłodszych. 
29 maja w Żyrardowie 
odbył się Dzień Dziec-
ka. Wydarzenie to za-
wsze tłumnie gromadzi 
mieszkańców miasta, 
którzy chętnie korzysta-
ją z propozycji imprez 
plenerowych. Tego dnia 
dziecięca radość spotę-
gowana była atrakcjami 

przygotowanymi przez 
Miasto. 
Na scenie wystąpiła 
młodzież z Młodzie-
żowego Domy Kultury 
w Żyrardowie przedsta-
wiając barwny program 
artystyczny. Była też 
Gabi Gunia, a najwięk-
szą atrakcją dla dzieci 
i ich rodziców, którym 
postanowiono przypo-
mnieć słodką beztroskę 
dzieciństwa, była Majka 
Jeżowska. To ona skra-
dła show tego wieczo-
ru. 
Oczywiście nie mogło 
również zabraknąć za-
baw na dmuchanych 
zjeżdżalniach. O te 
i darmowy poczęstu-
nek w formie pop-
corny zadbała firma  
EMKA S.A. 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
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Rok 2022 to czas świętowania 
645-lecia nadania praw miejskich 
dla Mszczonowa. Przez całe dwa-
naście miesięcy odbywać się bę-
dzie szereg wydarzeń, które upa-
miętniają jubileusz centralnego 
ośrodka gminy. Główna impreza 
rocznicowa przypadała na sobotę, 
28 maja. Z uwagi na niekorzystne 
warunki atmosferyczne święto-
wanie, początkowo zaplanowa-
ne w plenerze, przeniesiono do 
obiektu miejskiej hali sportowej.

Uroczystość symbolicznych urodzin 
miasta była poprzedzona wizytą na lo-
kalnych nekropoliach, podczas której 
złożono kwiaty i zapalono znicze na 
grobach zmarłych burmistrzów Msz-
czonowa: Mariana Jackowskiego, Jana 
Ignacego Raczyńskiego i Franciszka 
Kumorskiego. Znaki pamięci pozo-
stawiono również na przykościelnym, 
symbolicznym grobie 

Aleksandra Tańskiego – włodarza mia-
sta rozstrzelanego 11 września 1939 
r.

Jubileusz rozpoczęła popołudniowa 
msza święta w intencji Mszczonowa 
i mieszkańców całej gminy. Okoliczno-
ściową Eucharystię w kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela odprawili w koncele-
brze dwaj proboszczowie lokalnych 
parafii - dziekan Tadeusz Przybylski 
i ksiądz Sławomir Tulin.  

Po zakończeniu mszy świętej zapro-
szeni goście i mieszkańcy udali się do 
hali sportowej, by uczestniczyć w dal-
szej części obchodów. Tę rozpoczę-

ła krótka opowieść o historii miasta. 
Jego dzieje zgromadzonym przybliżyli 
członkowie Mszczonowskiego Sto-
warzyszenia Historycznego Barbara 
Gryglewska i Piotr Dymecki. W trakcie 
ich wystąpień można było zdobyć in-
formacje o początkach miasta i tym, 
jak wyglądało życie jego pierwszych 
mieszkańców.

Do zgromadzonych kilka słów przy-
gotowanych na tę okazję skierował 
również Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. W swoim przemówie-
niu przypomniał, jak wyglądało miasto 
w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych. 

- Mszczonów był wówczas małym 
miasteczkiem, jakich w Polsce były 
setki. Nie wyróżniał się niczym szcze-
gólnym – zauważył włodarz gminy, by 
następnie wspomnieć o ówczesnym 
braku oświetlenia ulicznego, szpetocie 
budynków publicznych czy mniejszym 
obszarze, który zajmowało miasto. 
Opowieść o dawnym Mszczonowie 
poprzedziła krótkie podsumowanie 
bieżącego wyglądu i symboli rozwoju 
gminy. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek nie 
zapomniał o firmie FM Logistic, któ-
ra zapoczątkowała pierwszą, miejską 
dzielnicę przemysłową, ani niezwy-
kłych obiektach i innowacyjnych in-
westycjach, wśród których wymienił: 
Suntago (największy zadaszony park 
wodny w Europie), Deepspot (najgłęb-
szy basen dla nurków na Starym Kon-
tynencie i drugi pod tym względem na 
świecie), Cornig (producent światło-

MSZCZONÓW MA 645 LAT! 
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wodów) oraz Synektik (farmaceutyki). 
Na zakończenie włodarz podziękował 
wszystkim mieszkańcom za lata obda-
rzania go zaufaniem oraz przedstawił 
plany kolejnych inwestycji, mających 
na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej 
społeczności.

Podczas uroczystości głos zabrał rów-
nież Łukasz Koperski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Mszczonowie, który 
rozpoczął swoje wystąpienie od krót-
kiego rysu historycznego. Przypomniał, 
że 22 marca 1377 r. jest symboliczną 
datą. Właśnie ona widnieje na pierw-
szym dokumencie, w którym o Msz-
czonowie wspomniano jako o mieście. 
Autorem pisma był książę mazowiecki 
Ziemowit III, stąd też jemu zwyczajowo 
przypisuje się wyniesienie centralnego 
ośrodka gminy do jego obecnej rangi.

Kierujący pracami Rady Miejskiej za-
znaczył, że tego dnia symbolicznie 
świętowana jest także druga roczni-
ca. 27 maja 1990 r. odbyły się pierw-
sze wybory samorządowe. Z uwagi na 
ograniczenia pandemiczne niemoż-
liwe było zorganizowanie obchodów 
okrągłego, trzydziestego jubileuszu 
tego wydarzenia, dlatego sobotnia im-
preza miała charakter podwójnie uro-
czysty. Przewodniczący Łukasz Koper-
ski wyjaśnił też, że całoroczne obchody 
645-lecia Mszczonowa to przygotowa-
nie do okrągłej rocznicy w przyszłości.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel 
Rady Miejskiej przypomniał również 
o tradycjach „małej Ojczyzny”, w tym 
tych rzemieślniczych, które sam kul-
tywuje oraz o tych społecznych, któ-
rych efektem jest nieustannie rosną-
ca liczba organizacji pozarządowych, 
działających na terenie Ziemi Msz-

czonowskiej. Przewodniczący Łukasz 
Koperski przypomniał także pokrótce 
o procesie ustanawiania nowego her-
bu, który, jego zdaniem, jest pięknym 
symbolem łączącym przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość. Na zakończenie 
podziękował wszystkim społecznikom, 
samorządowcom i mieszkańcom Msz-
czonowa, którzy przez wieki budowali 
miasto, będące bohaterem sobotnich 
obchodów.

Kolejnym punktem wydarzenia było 
wręczenie wyróżnień, które zostały 
nadane w ciągu minionych dwóch lat, 
ale z uwagi na ograniczenia niemoż-
liwe było zorganizowanie uroczystej 
gali dla ich laureatów. Symboliczne 
grawertony i odznaki organizacjom 
oraz osobom indywidualnym przeka-
zali przewodniczący Łukasz Koperski 
i burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Ty-
tuły „Honorowego Obywatela Gminy 
Mszczonów” uzyskali Jan Adam Makla-
kiewicz (pośmiertnie) i aktor Maciej Syl-
wester Maciejewski. Specjalny list oko-
licznościowy Małgorzaty Hadyńskiej, 
siostrzenicy kompozytora, odczytała 
dyrektor Gminnego Centrum Informa-
cji Beata Sznajder. Obecny podczas 
uroczystości aktor osobiście podzię-
kował za otrzymane wyróżnienie pod-
kreślając, że Ziemia Mszczonowska 
zawsze była i zawsze będzie mu bliska, 
dlatego bardzo chętnie odwiedza swo-
je rodzinne strony.

Podczas sobotniego wydarzenia wrę-
czono także tytuły „Zasłużony dla Gmi-
ny Mszczonów”, które trafiły do orga-
nizacji pozarządowych: Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mszczonowie, Or-
kiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mszczonowie, Mszczonowskiego 

Stowarzyszenia Historycznego, Sto-
warzyszenia Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Dziecka” oraz Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości. Symbole wyróż-
nień odebrali przedstawiciel wymie-
nionych zrzeszeń.

Tytułem „Zasłużony dla Gminy Msz-
czonów” uhonorowano również firmę 
FM Logistic, w imieniu której jego sym-
bole odebrał dyrektor ds. wsparcia 
transportu w Europie Centralnej An-
drzej Wacyk. Wyróżnienie to nadano 
również pośmiertnie długoletniemu 
kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów Jackowi Zielonce. Symbole 
tytułu odebrali żona zmarłego Joanna 
Nowak-Zielonka i syn Artur.

Podczas obchodów 645-lecia miasta 
uhonorowano również osoby indywi-
dualne. Tytułami „Zasłużony dla Gminy 
Mszczonów” wyróżnieni zostali także: 
Dariusz Bechcicki, Krzysztof Krawczyk, 
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Wal-
demar Suski, Wojciech Szustakiewicz, 
Mirosław Wirowski, Roman Zabłocki 
i Marek Zientek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Suski i dyrektor OSiR Michał 
Szymański na jubileuszowej scenie 
wręczyli stypendia Burmistrza Mszczo-
nowa za osiągnięcia sportowe w 2021 
r. Najliczniejszą grupę wyróżnionych 
stanowiły przedstawicielki Stowarzy-
szenia Kultury Fizycznej „Fresh”, upra-
wiające cheerleading sportowy, fina-
listki Mistrzostw Polski. Stypendium 
jako wyraz uznania dla tego osiągnię-
cia otrzymały: Laura Adamczyk, Anna 
Centkowska, Marta Chuchra, Aleksan-
dra Czarnecka, Amelia Draniak (powo-
łana do kadry narodowej na Mistrzo-

stwa Świata), Aleksandra Dropińska, 
Patrycja Grzelak, Katarzyna Hanszke, 
Aleksandra Krześniak, Amelia Owcza-
rek (powołana do kadry narodowej na 
Mistrzostwa Świata), Gabriela Owcza-
rek, Julia Ścisłowska, Julia Szczepańska, 
Zuzanna Szymańczak, Anna Ziółkow-
ska, Weronika Bajko, Antonina Bana-
siewicz, Zuzanna Chuchra, Hanna Han-
szke, Katarzyna Malinowska, Martyna 
Nowakowska, Zofia Ośka, Aleksandra 
Sarwińska i Klaudia Zawistowska.

Oprócz mszczonowskich „Złotek” 
stypendium otrzymali również: Da-
wid Chyła (lekkoatletyka, finalista Mi-
strzostw Polski), Maksymilian Arak, 
Krystian Bałaciński i Dominik Soszalski 
(wszyscy reprezentujący hokej na tra-
wie, powołani do kadry wojewódzkiej).

Świętowanie urodzin miasta 
nie mogłoby się obyć bez 
okolicznościowego tortu. Dwa ciasta 
ozdobione specjalnym napisem 
i zimnymi ogniami, podzielono wśród 
licznie przybyłych na uroczystość 
mieszkańców. Na uczestników czekała 
także pożywna grochówka.

Obchody jubileuszu 645-lecia nada-
nia praw miejskich dla Mszczonowa 
zakończyła wspólna zabawa, do któ-
rej zaprosiły dwa zespoły, doskonale 
znane nie tylko lokalnym miłośnikom 
muzyki i tańca. Jako pierwsza scenę 
podbiła grupa Mister Dex, która spe-
cjalnie dla zgromadzonych zagrała 
swoje największe przeboje w ramach 
cyklu spotkań „Wybitny mszczonowia-
nin”. Po niej publiczność do tańca po-
rwała kapela Sami Swoi, której występ 
zakończył jubileuszową imprezę. 

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
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HOTELE DLA DOROSŁYCH, CZYLI WAKACJE BEZ DZIECI

Wakacje to czas odpoczynku, 
głębokiego relaksu i nabierania 
nowej energii do działania. Cza-
sem, jeśli posiada się rodzinę, 
to może też być okazja do bycia 
tylko we dwoje lub z dorosłymi 
przyjaciółmi, gdy pociechy są aku-
rat u dziadków lub na koloniach. 
W każdym razie jest to dobra oka-
zja, by pobyć w gronie dorosłych 
i skorzystać z udogodnień hoteli, 
które oferują miejsca przeznaczo-
ne tylko dla pełnoletnich gości. 
Można wtedy liczyć na ciszę i spo-
kój, pięknie urządzone, luksusowe 
wnętrza, atrakcje tylko dla doro-
słych, a często także na interesu-
jące ulokowanie resortu.
Hotele dla dorosłych, co to ozna-
cza?
Hotele, w których mogą odpoczywać 
tylko dorośli to ciekawe rozwiązanie, 
które obecnie dostępne jest już ponad 
50 lat. Początki tego trendu rozpoczęły 
się na Karaibach w związku z tworze-
niem miejsc, w których mogliby prze-
bywać nowożeńcy. Obecnie jednak 
takie hotele dostępne są już na całym 
świecie. Posiadają one zazwyczaj wyż-
szy standard oraz bardzo rozbudowa-
ną ofertę SPA oraz wellness. To strefa 
bez dzieci, także w takich kompleksach 
nie spotyka się animatorów czy udo-
godnień dla najmłodszych. Można za 
to wybrać się na ciekawe zajęcia tai-chi, 

czy  jogi  oraz spróbować  wytrawnych 
dań.
Hotele dla dorosłych mają za zadanie 
sprostać oczekiwaniom osób, które 
pragną przeżyć coś nowego, zachwy-
cić się luksusem, ciszą i nowymi ak-
tywnościami. To co istotne w takich 
hotelach to wyłączność oraz eksklu-
zywność. Niektóre z danych komplek-
sów są bardziej butikowe i kameralne, 
inne natomiast kuszą swoim ogro-
mem i przepychem. Niejednokrotnie 
w atrakcjach znajdują się baseny, sau-
ny, można liczyć na nowoczesny lub 
też romantyczny wystrój. Poza tym to 
także okazja do tego, by spróbować 
czegoś nowego, dać się ponieść fanta-
zji i zachwycić się ciszą i pięknem.
Miejsca do których warto się wy-
brać na wakacje bez dzieci
Co ciekawe, jeśli chodzi o wakacje bez 
dzieci i hotele temu dedykowane to 
Polska jak najbardziej ma wiele do za-
oferowania. Jedno z pierwszych miejsc, 
które powstały w tym duchu, znajduje 
się w Krynicy-Zdrój. Mowa tutaj o Ho-
tel Prezydent Medical SPA & Wellness. 
Warto wspomnieć, że można tutaj 
przyjechać z młodzieżą, bowiem ak-
ceptuje się osoby, które mają powyżej 
15 lat. Równie pięknie jest w Kołobrze-
gu - mowa tutaj o  Hotel Hanseatic. 
Można więc wypoczywać i relaksować 
się nad morzem korzystając z wielu 
udogodnień przeznaczonych tylko dla 

dorosłych. To oczywiście zaledwie dwa 
przykłady, bowiem  w Polsce  takich 
kompleksów jest więcej, są też oferty 
weekendowe, czy też wyznaczające 
odpowiedni dni, w których dany 
hotel przeznaczony jest tylko dla 
pełnoletnich.
Wspaniałym pomysłem na wakacje 
tylko dla dorosłych okaże się na pew-
no wyjazd na wakacje do Grecji. W kra-
ju tym można liczyć nie tylko na luk-
susowe hotele z wieloma atrakcjami 
dopasowanymi nawet do najbardziej 
wybrednych podróżujących, ale i na 
słońce, pyszną kuchnię i niezapomnia-
ne widoki. Grecja ma naprawdę dużo 
do zaoferowania, zarówno jeśli cho-
dzi o atrakcje na samym kontynencie, 
czy też o perełki znajdujące się na wy-
spach. Hotele najczęściej znajdują się 
blisko plaży, a widok, który się z nich 
rozciąga zapiera dech w piersiach.
Gorące słońce, wspaniała pogoda, 
ogrom atrakcji to także zalety Turcji. Tu-
taj najlepszymi hotelami dla dorosłych 
można określić takie resorty jak pięcio-
gwiazdkowy  Commodore Elite Suites 
& Spa, który znajduje się w Side, czy 
też pięciogwiazdkowy Rixos Premium 
Gocek  czekający  w Dalaman. Każdy 
z nich zachwyca przepychem, pięknem 
i ulokowaniem.  W Side  podobnych 
kompleksów jest więcej i niewątpliwie 
zaliczają się do najlepszych w całym 
kraju. Hotele te znajdują się najczęściej 

nad samym morzem, mają bardzo 
bogatą ofertę SPA & wellness, a także 
niezwykły wystrój. Poza tym sama Tur-
cja zachwyca - zabytki, piękna natura, 
pyszna kuchnia i orientalna atmosfe-
ra, to wszystko sprawia, że chce się tu 
wracać.
Niewątpliwie dobrym kierunkiem 
na wczasy dla dorosłych na pewno 
okaże się także  Hiszpania. Niezwykły 
resort  Acapulco  w  Playa de Palma, 
czy  Iberostar Grand Salome  w Costa 
Adeje  to wspaniałe przykłady miejsc, 
w których można głęboko się 
zrelaksować. Hotele te, jak i wiele im 
podobnych, cechuje mnóstwo atrakcji 
- baseny, SPA, możliwości uprawiania 
sportów wodnych oraz wiele więcej. 
Hiszpania zaś to zakątki, w których 
można się zakochać bez pamięci. 
Poza tym znajduje się stosunkowo 
niedaleko, a ceny są przystępne. Warto 
pomyśleć o wakacjach dla dorosłych 
na hiszpańskich wyspach. Jest tu 
wiele resortów temu dedykowanych, 
a jednocześnie są to miejsca, gdzie 
czas płynie inaczej.
Dominikana to kolejny kierunek, który 
zachwyca, jeśli chodzi o ilość i jakość 
obiektów, które są przeznaczone na 
odpoczynek tylko dla dorosłych. Pięk-
ne hotele można spotkać w takich 
miejscach jak  Punta Cana  - tutaj na 
odwiedzających czekają takie resorty 
jak pięciogwiazdkowy  Luxury Bahia 
Principe Esmeralda, czy  Sanctuary 
Cap Cana Golf & Spa. Oczywiście pro-
pozycji jest o wiele więcej, a więc każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Hotele te 
utrzymane są na najwyższym pozio-
mie, a wewnątrz można liczyć na wiele 
udogodnień, które sprawiają, że waka-
cje stają się niezapomnianym czasem 
wspominanym jeszcze bardzo długo.

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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STRAŻ POŻARNA

STRAŻ MIEJSKA

30 maja strażnicy miejscy podjęli 
działania na zgłoszenie mieszkańca, 
dotyczącego leżącego mężczyzny na 
chodniku przy ul. Piaskowej. Patrol 
niezwłocznie udał się na zgłoszenie 
w podany rejon miasta. Na strażników 
czekała grupy osób wskazując osobę 
nietrzeźwą. W trakcie podejmowanych 
czynności mężczyzna zaczął zachowy-
wać się agresywnie, nie stosując się do 
wydawanych poleceń funkcjonariuszy 
używał słów wulgarnych powszechnie 
obraźliwych. W związku z powyższym 
wobec nietrzeźwego zastosowano 
środki przymusu bezpośredniego 
w postaci siły fizycznej oraz kajdanek, 
a następnie dowieziono i umieszczo-
no PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. 
Następnego dnia ww. został ukarany 
grzywnami w postepowaniu mandato-
wym za popełnione wykroczenia.

31 maja funkcjonariusze SM realizując 
zgłoszenie ujawnili przy ul. Środkowej 
handel na terenie należącym do gminy 
poza miejscem do tego wyznaczonym. 
Taka działalność można prowadzić tyl-
ko w przypadku posiadania stosowne-
go zezwolenia, wydanego przez gminę, 
a brak takiego zezwolenia, skutkuje 
grzywną w postepowaniu mandato-
wym. W trakcie prowadzonych czynno-
ści wobec handlującego zastosowano 
pouczenia oraz nakazano o opuszcze-

nie ww. miejsca i udanie się w miejsce 
dopuszczone do handlu. (foto nr 6).

1 czerwca dyżurny SM odebrał zgło-
szenie zaniepokojonej mieszkanki, 
która zauważyła w okolicy szkoły przy 
ul. Jasnej, dużego psa bez nadzoru.  
Interweniujący patrol SM, potwierdził 
zgłoszenie. Zwierzak leżał na chodniku, 
przy grupie dzieci oczekujących na wy-
jazd zorganizowanej wycieczki szkolnej. 
Pies został złapany, przez osobę odpo-
wiedzialną za odławianie zwierząt z te-
renu miasta Żyrardowa i umieszczony 

w schronisku na ul. Czystej.

1 czerwca strażnicy miejscy ujęli dwóch 
młodych ludzi, między którymi do-
szło do bójki na ul. Polskiej Organiza-
cji Wojskowej, w miejscu publicznym. 
Strażnicy miejscy otrzymali zgłosze-
nie w godzinach popołudniowych, że 
dwóch nietrzeźwych mężczyznach 
zakłócających porządek przed pawilo-
nem handlowym. Patrol, który podjął 
interwencję, zastał tam dwóch męż-
czyzn, którzy szarpali się między sobą. 
Jeden z nich miał zakrwawioną twarz.  
Sprawcy zachowywali się agresywnie, 
używali przy tym słów wulgarnych. 
Z uwagi na to, że osoby nie wykonywa-
ły poleceń funkcjonariusza oraz próbo-
wały uciec z miejsca zdarzenia, użyto 
środków przymusu bezpośredniego 
w postaci gazu łzawiącego, w celu uda-

remnienia ucieczki. Jednocześnie we-
zwano patrol KPP. Funkcjonariusze 
ujęli sprawców bójki. Używając chwy-
tów obezwładniających w postaci siły 
fizycznej, założono chuliganom kaj-
danki na ręce. Mężczyznę z urazem 
głowy zabrała karetka pogotowia 
ratunkowego natomiast drugi uczest-
nik bójki został przewieziono do KPP. 

2 czerwca za pomocą systemu monito-
ringu miejskiego zauważono w wiacie 
komunikacji publicznej przy ul. ks. Otto-
na Wittenbrega, mężczyznę, który spo-
żywa alkohol prosto z butelki. Wysłani 
na miejsce strażnicy pouczyli mężczy-
znę o skutkach spożywania alkoholu 
w miejscu publiczny. Kilka godzin póź-
niej operator monitoringu ujawnił tego 
samego mężczyznę, który ponownie 
w tym samym miejscu nie stosuje się 
do ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pa-
trol potwierdził popełnienie wykrocze-
nia, polegające na spożywaniu alkoho-
lu w miejscu publicznym oraz palenia 
wyrobów tytoniowych, które zgodnie 
z ustawą, jest zabronione w rejonie 
przystanku komunikacji publicznej.  
Mężczyzna za jedno wykroczenie zo-
stał ukarany grzywną w postępowaniu 
mandatowym, a za drugie wykroczenie 
pouczony. 

3 czerwca strażnicy miejscy podjęli in-
terwencję na zgłoszenie mieszkańca, 
przy ul. Glebowej w sprawie mężczyzny, 
który nie daje oznak życia, w zamknię-
tym samochodzie. Z uwagi na okolicz-
ności strażnicy udali się niezwłocznie 
w podany rejon przy użyciu sygnałów 
uprzywilejowania. Na miejscu ujawnili 
śpiącego mężczyznę, którego po prze-
budzeniu zaskoczyła obecność strażni-
ków. W słoneczne dni wewnątrz auta 
temperatura może być bardzo wysoka 
a wtedy o krok od tragedii.  Mężczyzna 
wyjaśnił, że poczuł się zmęczony i za-
snął. W trakcie legitymowania, osoba 
podziękowała strażnikom za interwen-
cję. 

4 czerwca strażnicy miejscy realizując 
zgłoszenie mieszkańca podjęli inter-
wencję przy ul. Bohaterów Warszawy 
w związku z zakłócaniem spokoju i po-
rządku publicznego przez mężczyznę, 
który dodatkowo zaczepiał przechod-
niów. W trakcie interwencji strażnicy 
miejscy ujęli osobę, która jak się okaza-
ło była poszukiwana przez Policję. Na 
miejsce wezwano patrol KPP, który po 
przybyciu na miejsce przejął osobę po-
szukiwaną. 

5 czerwca z soboty na niedzielę przy 
ul. gen. Władysława Sikorskiego. Kie-
rujący jechał „dostawczakiem” marki 
Mercedes i uszkodził trzy prawidłowo 
zaparkowane samochody osobowe. 
Zdarzenie została ujawnione za po-
mocą systemu monitoringu miejskiego 
około 3 w nocy. Operator niezwłocz-
nie poinformował o zdarzeniu dyżur-
nego KPP i w ciągu kilku minut patrol 
dojechał na miejsce. Dalsze czynności 
w sprawie oraz okoliczności zdarzenia 
będą badane przez służby przewidzia-
ne prawem.

3 czerwca ok godz. 12:05 na drodze lo-
kalnej w miejscowości Michałów doszło 
do wypadku z udziałem dwóch samo-
chodów osobowych. W wyniku zdarze-
nia jeden z samochodów przewrócił się 
na dach, a drugi wpadł do przydrożne-
go rowu. Osoby, które podróżowały sa-
mochodami opuściły je samodzielnie. 

Na miejsce dotarły oprócz strażaków 
dwa Zespoły Ratownictwa Medyczne-
go. Dwie osoby odniosły w wypadku 
obrażenia i trafiły do szpitala.  W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów oraz OSP Michałów i OSP 
Bartniki.
5 czerwca ok godz. 19:25 w Żyrardowie 
na ul. Ziołowej strażacy udzielali po-
mocy mężczyźnie, który przechodząc 

przez płot stracił równowagę i zranił się 
w szyję elementami ogrodzenia. Jako 
pierwsi pomocy poszkodowanemu 
zaczęli udzielać świadkowie zdarzenia, 
a  następnie strażacy. Na miejsce we-
zwany został śmigłowiec Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Po udziele-
niu pierwszej pomocy mężczyzna trafił 
do szpitala. W akcji ratowniczej brali 
udział strażacy z JRG Żyrardów.

R E K L A M A
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Wyspecjalizowała się w krawiec-
twie ciężkim, ale o swojej pracy 
mówi, że to „krawieckie popra-
weczki”. Jest nieustannie w ruchu. 
Kry  styna Choińska zadziwia nie-
wyczerpaną energią i pasją życia. 
Biega po 10 km. Morsuje od 20 lat.

Pani Krystynie trudno uwierzyć, że tak 
dużo osób z Żyrardowa poleca wła-
śnie ją. Na czuje się rzemieślniczką. 
Szycie to jej hobby. 

– Skończyłam Politechnikę Warszaw-

ską, Wydział Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej. Nadzorowałam roboty in-
stalacyjne, pracowałam jako inspektor 
robót na budowie biura projektów. 
Bardzo dużo rzeczy w Żyrardowie 
nadzorowałam – inwestycje, jak lofty, 
ciepłownia przy Lidlu. Mówię o rze-
czach, których już nie ma. Jak padły 

przedsiębiorstwa (był taki okres – upa-
dły zakłady lniarskie, upadały inwesty-
cje), zaczepiłam się na takie popra-
weczki krawieckie.

Krawiectwo ciężkie

Pani Krystyna robi poprawki kra-
wieckie tzw. ciężkie – skraca i wydłu-

ża palta, kurtki, spodnie, poszerza, 
zwęża, wszywa suwaki… Szyje na 
czeskiej Minervie – ciężkiej maszynie 
przemysłowej. Ktoś nawet namawiał, 
żeby kupiła sobie porządną japońską 
Jukę. Ale jej maszyna działa, więc po co 
zmieniać.

– Współpracuję z panem, który ma 
sklep z garniturami przy stacji. Jak ktoś 
przychodzi i garnitur ma za długie 
rękawy, to pan Andrzej przywozi do 
mnie, umawiamy się za tydzień i robię. 
Nie robię damskiego krawiectwa. Ma-
szyna do sukieneczek, bluzeczek musi 
być lekka, igły cienkie, nici elastyczne.

Odchodzi stara wiara

Własną działalność gospodarczą pani 
Krystyna rozpoczęła w 1996 roku. 
Wcześniej poza pracą w nadzorzepra-
cowała dodatkowo u znanego żyrar-
dowskiego krawca Edwarda Boryny.

– To był bardzo dobry krawiec, dużo 
rzeczy szył. Na Mireckiego. Tam jest 
szkoła nr 6 i naprzeciwko blok. Tam 
pan Boryna miał swój zakład. Dwuna-
stu pracowników, uczniów, ale sam 
kroił i szył. Garnitury, kożuchy, skóry, 
aksamity, zasłony. Pracowałam u pana 
Boryny na ćwierć etatu. Rozliczałam 
krawców – ile zużyli materiału, nici. 
O takie rzeczy. Przychodziłam na go-
dzinkę, dwie, kilka razy w tygodniu. To 
była moja taka dodatkowa praca.

Takich punktów w Żyrardowie, jak 
pani Krystyny, wyspecjalizowanych 
w krawieckie ciężkim nie jest dużo. 
– Było wielu mężczyzn krawców, ale 
poumierali. To stara wiara. Odchodzi 
pokolenie. A teraz panie krawcowe ra-
czej idą w krawiectwo lekkie, damskie. 
Skóry ciężko szyć, bo skóra jest ciężka.

Pracuję, dopóki nie zmarznę

W zakładzie na 1 Maja jest już od 16 
lat. Ma trudne warunki do pracy. Zim-
no, braksanitariatu, na ścianie grzyb. 
Ale czynsz jest tani. I klienci przyzwy-
czaili się do tego miejsca.

– Przychodzę od rana, pracuję do 
dwunastej, trzynastej. Dopóki nie 

zmarznę. Latem czasem dłużej. Tu jest 
budynek komunalny. Budynek miał 
być remontowany. Trudne warunki 
i do życia i do pracy. Taka dzielnica – 
biedni ludzie, pijący, ciągle jakieś draki. 
Mnie oferowano troszkę lepszy lokal, 
a jednocześnie droższy najem. Wy-
najęcie jakiegoś eleganckiego lokalu 
w centrum miasta wymaga, żeby kupić 
lepszy sprzęt. Tutaj wszystkie maszyny 
są stare, jeszcze po spółdzielni Żyrar-
dowianka. Nie miałam finansów, żeby 
inwestować w zakład. Poza tym ta pra-
ca to zawsze był taki dodatek.

Moją domeną jest słowność

Ma stałych, wiernych klientów i klient-
ki. Czasem pani Krystyna chciałaby już 
mniej pracować, w końcu jest już na 
emeryturze.

– Ale zawsze ktoś przyjdzie i „pani Kry-
siu, pani zrobi”. Jak ja mogę odmówić? 
Moją domeną jest słowność, nigdy nie 
zawiodłam. Jak mówię, że coś zrobię, 
to zrobię. Nie umiem zrobić byle jak. 
Muszę być zadowolona z roboty.

Ma niespożyta energię i życzliwy dy-
stans do spraw. Skąd tyle sił w drob-
nej, delikatnej kobiecie?

– Cały czas jestem w ruchu. Biegam. 
Po 10 kilometrów. Zawsze namawiam 
syna. Jeździmy co roku na Bieg Nie-
podległości do Warszawy. To jest coś. 
20 tysięcy ludzi. Białe i czerwone ko-

szulki. Tworzymy flagę. W Żyrardowie 
też biegam. Pierwszy raz w Żyrardowie 
biegłam w 2015 r. I co  To jest moja pa-
sja. Lubię. I oczywiście morsuję. Ze 20 
lat morsuję. Co sobotę morsuję z sy-
nem i synową. I sprawia mi to radość. 
Ja się zanurzam po szyję. To hartuje. 
Co to znaczy, że woda jest zimna? To 
wszystko jest w głowie. Nie można się 
bać. Przełamałam się w 2003 r., kiedy 
weszłam pierwszy raz do kriokomory. 
Stopni -140 stopni na 3 minuty. To jest 
dla zdrowia cudowne i potrzebne.

Jak długo będzie robiła dla ludzi po-
prawki krawieckie?

– Postanowiłam sobie, że będę szyć 
dopóki maszyna da radę.

Autorka: Beata Kwiatkowska

Zdjęcia: Wojciech Lipiński

Źródło: Stowarzyszenie Nasze Ima-
ginarium.

Nasze Imaginarium działa na rzecz 
wzmocnienia sąsiedzkich relacji, 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
Żyrardowa i zwiększenia wpływu 
mieszkanek i mieszkańców na spra-
wy miasta. 

Wywiad stanowi część projektu 
www.rzemioslozyrardow.pl sfinan-
sowanego przez Miasto Żyrardów.

RZEMIOSŁO

 NIE POTRAFIĘ BYLE JAK
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Czy słyszeliście kiedyś 
Państwo stwierdzenie, 
że zdrowie człowieka za-
leży od zdrowia jego je-
lit. Im zdrowsza nasza 
mikroflora jelitowa, tym 
większa jest nasza odpor-
ność. Jedną z najlepszych 
rzeczy, jak wzmacnia 
nas od wewnątrz to pro-
dukty fermentacji, żywe 
kultury bakterii. Nie bez 
przyczyny dziś o tym 
wspominam. Pojawiły 
się wreszcie truskawki, 
a najlepsza na świecie 
jest dobrze schłodzona 
fermentowana lemonia-
da z truskawek. Można 
ją przygotować w domu. 
Wystarczy trzymać się kil-
ku zasad, a potem cieszyć 
się jej smakiem i wspie-

rać swoje zdrowie. Zatem 
czas przygotować „kwas 
truskawkowy”, zwany na-
turalna lemoniadą. 
Składniki:
1,5 litra wody
1 kg truskawek
½ szklanki miodu
Wykonanie: 
Weź duży 4 litrowy słój. Na-
lej do niego przegotowanej 
wody. Ja wlewam gorącej 
przegotowanej wody, zosta-
wiam do prawie całkowitego 
ostudzenia i jak jest jeszcze 
leciuteńko ciepła, rozpusz-
czam w niej miód. Wtedy 
ładniej się rozpuszcza niż 
w zimnej. Do tego dokładam 
umyte i odszypułkowane 
wcześniej truskawki. Te duże 
kroję na połówki. Zamykam 
słój i odstawiam w ciepłe 

i słoneczne miejsce przy 
oknie. Codziennie mieszam 
2-3 razy i raz dziennie odmy-
kam wieko w celu odpowie-
trzenia. Uwaga, produkcja 
dwutlenku węgla jest duża, 
więc porządnie zasyczy. 
Lemoniada potrzebuje oko-
ło 2-3 dni na słonecznym 
oknie. Po tym czasie przece-
dzamy przez gęste sito lub 
gazę do dzbanka lub słoika, 
i na kilka godzin do lodówki 
do schłodzenia. Chłód lo-
dówki zahamuje też proces 
fermentacji
Potem pozostaje już tylko 
nalać do szklanki, zabrać ze 
sobą dobra książkę i rozko-
szować się relaksem w pro-
mieniach czerwcowego słoń-
ca.
Smacznego.
Przepis na kwas truskawko-
wy pochodzi z książki Sando-

ra Katza „Dzika fermentacja”.
Zachęcam Was do ekspe-
rymentowania… Truskawki 
możecie zastąpić różnymi 
owocami. Podpowiadam 
również, że niezwykle smacz-
ny jest też fermentowany 

szampan z kwiatów czarne-
go bzu. Polecam. Smaczne-
go.

Autor:  
Aleksandra Skowron-Palka,  

NaLi Natural

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA… NATURALNA CZY CHEMICZNA?

ZDROWIE

Nastał czerwiec. Dni są coraz 
dłuższe, coraz cieplejsze, a nasza 
codzienna ekspozycja na słońce 
zwiększa się w miarę zbliżania się 
lata. Czy należy zabezpieczać skó-
rę przed promieniami UV? Jakie 
filtry stosować? Czy w tym przy-
padku naturalnie na pewno zna-
czy zdrowiej? I co to tak naprawdę 
znaczy SPF i UV?
Promieniowanie ultrafioletowe (UV) 
jest niezwykle istotne w kontekście na-
szego zdrowia i zmian zachodzących 
w skórze pod jego wpływem. Wyróż-
niamy 3 rodzaje promieniowania UV:
- UVA – to promieniowanie, które 
dociera do głębokich warstw naszej 
skóry. Odpowiedzialne jest za wywo-
ływanie natychmiastowego rumienia, 
a także za hiper pigmentację. Ten ro-
dzaj promieniowania odpowiada za 
uszkodzenia skóry takie jak fotosta-
rzenia, może tez wywoływać nowo-
twory. 
- UVB – ten rodzaj promieniowania 
odpowiada za rumień, który pojawia 
się na skórze po 12-24 h od ekspo-

zycji skóry na słońce. Wywołuje także 
efekt pigmentacji pojawiający się po 
48-72 h. Jest odpowiedzialne za popa-
rzenia słoneczne, reakcje alergiczne, 
pieczenie i swędzenie skóry. Do Ziemi 
dociera tylko cześć promieniowania 
UVB. Ten rodzaj wpływa na proces 
starzenia i może być odpowiedzialne 
za zmiany nowotworowe.
- UVC – to promieniowanie jest nie-
malże w całości pochłaniane przez 
warstwę ozonową. 
Wiedząc już co nam szkodzi, czas sku-
pić się nad tym, jak ochronić skórę 
przed niekorzystnym wpływem pro-
mieniowania UVA i UVB. 
 W tym celu stosujemy preparaty 
z filtrami o określonej wartości SPF. 
Czy jest skrót SPF? To z ang. Sun Pro-
tection Factor, czyli wskaźnik ochrony 
przeciwsłonecznej. Przy symbolu SPF 
umieszcza się cyfrę, która wyraża sto-
pień zabezpieczenia i może mieć war-
tość 2-50+. Oznacza ona stosunek ilo-
ści promieniowania, które powoduje 
oparzenie przy użyciu filtra do ilości 
bez jego stosowania, czyli na przykład: 

kosmetyk z filtrem SPF 20 zabezpieczy 
nas na czas 20 razy dłuższy niż gdyby-
śmy go nie użyli.
Europejski Związek Przemysłu Ko-
smetycznego COLIPA zapropono-
wał w 2006r. następujące kategorie 
ochrony:
Niski stopień ochrony – SPF od 6 
do 10.
Średni stopień ochrony – SPF 15, 
20, 25.
Wysoki stopień ochrony – SPF od 
30 do 50.
Bardzo wysoki stopień ochrony – 
SPF powyżej 50.
Jak dobierać wartość SPF? To jak wy-
sokiej ochrony potrzebujemy zależy 
od wielu czynników, m.in. od wielko-
ści zachmurzenia, od pory dnia, od 
aktywności, od ubioru, ale także od 
rodzaju cery czy podatności na opa-
rzenia słoneczne. 
Filtry to substancje, mające nas ochra-
niać przed promieniowanie ultrafio-
letowym. W kosmetyce stosuje się 3 
rodzaje filtrów: naturalne, chemiczne 
oraz mieszane, czyli połączenie pierw-
szych dwóch. 
FILTRY NATURALNE (fizyczne) 
Należą do nich naturalne substancje-
nieorganiczne: dwutlenek tytanu oraz 
tlenek cynku. W składzie znajdziecie 
je jako odpowiednio: Titanium Dioxi-
de i Zinc Oxide. Ich działanie polega 
na odbijaniu promieniowania, które 
dociera do skóry i skuteczniejsze są 
w przypadku UVB, niż UVA. Nie wchła-
niają się w głąb skóry, lecz pozostają 
na niej, co jest ich niewątpliwa zale-
tą, zwłaszcza w przypadku ochrony 
skóry wrażliwej, dzieci i niemowląt. 
Niestety kosmetyki z ich dodatkie są 
trudniejsze w aplikacji i mogą bielic 
skórę. 
FILTRY CHEMICZNE 
Filtry chemiczne z kolei działają na za-

sadzie pochłaniania promieniowania, 
zmieniają je w energie cieplną i blo-
kują jego przedostanie się do skóry. 
. Są to związki organiczne. Znajdziesz 
je w składzie pod nazwami m.in.: Oxy-
benzone, Octyl Methoxycinnamate, 
Octocrylene, Bis-Ethylhexyloxyphenol 
Methoxyphenyl Triazine itd. Ich dzia-
łanie jest skuteczne zarówno w zakre-
sie UVB, jak i UVA. Wnikają w warstwy 
skóry, zatem zaleca się ich nakładanie 
na kilkanaście minut przed wyjściem 
na słońce i powtarzanie aplikacji co 
jakiś czas. Ich zaletą jest brak nieeste-
tycznego bielenia oraz przyjemniejsza 
aplikacja w porównaniu z kosmetyka-
mi z filtrami mineralnymi.  
Niezwykle korzystnym, jeśli nie naj-
lepszym rozwiązaniem jest wykorzy-
stanie w formule kosmetyku filtrów 
mieszanych, czyli zarówno natural-
nych, jak i chemicznych. Pozwala to 
ograniczyć udział filtrów chemicznych, 
a jednocześnie pozwala zabezpieczyć 
skórę zarówno na promieniowanie 
UVA i UVB. 
Jako zwolenniczka naturalnego, ale 
i zdrowego podejścia do ochrony 
i pielęgnacji skóry uważam, że w tym 
przypadku musimy dopuścić nieco 
„chemii” w kosmetykach. W przy-
padku filtrów UV natura podaje so-
bie rękę z najnowszymi odkryciami 
w dziedzinie chemii, by móc w pełni 
nas chronić. 
Pamiętajmy także ,że niewielkie dawki 
promieniowania są dla człowieka ko-
rzystne. Jest to związane z produkcją 
w organizmie witaminy D. 
15 minut w pełnym słońcu, odkryte 
przedramiona i nogi, to daje wystar-
czająca dawkę witaminy D. Dlatego 
pozwólmy sobie w czasie dnia, choć 
na krótką chwilę relaksu w słońcu bez 
makijażu, filtrów i z uśmiechem na 
twarzy. 

p a r t n e r  p u b l i k a c j i

NATURALNA LEMONIADA
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Dzień Sąsiada w Parku Procnera

Kolejny recytatorski sukces 
Urszuli Chocyk

„Stroszek” za kulisami

4 czerwca w Parku Procnera w przyjaznej atmosferze odbył się Dzień 
Sąsiada.  Mieszkańcy Samorządu nr 8 spotkali się po raz trzeci.

- Dzień Sąsiada warto celebrować, ponieważ wzmacnia to więzi sąsiedzkie, 
buduje relacje i wpływa na jakość naszego życia - tłumaczy Katarzyna Mosz-
kowska, przewodnicząca Samorządu mieszkańców nr 8. – Takie imprezy 
muszą być organizowane - podkreśla organizatorką. 

Katarzyna Mosowska podkreśla, że wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdy-
by nie pomoc Urzędu Miasta i firmy Emka S.A.. Dla sąsiadów zorganizowano 
integracyjnego grilla z różnorodnym menu, mającym zaspokoić najbardziej 
wymagające gusta. Dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy oraz 
konkursy z nagrodami. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Żyrardowa, 
który chętnie uczestniczył we wspólnym biesiadowaniu i rozmowach. Orga-
nizatorzy zapowiadają więcej tego typu imprez, które już mają w planach.

Tekst i foto: Zosia Gadomska i Aleksandra Szymańska,  
Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie

4 czerwca kolejny raz scena w Centrum Kultury rozbrzmiała muzyką 
obiecujących, młodych artystów z Żyrardowa. Ideą koncertów „Sce-
na za kulisami” jest promowanie młodych talentów poprzez występ 
w Centrum Kultury, nagranie wideo z koncertu i relacje w mediach. 
Tym razem na scenie wystąpił zespół „Stroszek”.

Idea spotkań „Scena za kulisami” jest bardzo interesująca dla młodych arty-
stów. Nie od dziś wiadomo, że ciężko jest przebić się w świadomości słucha-
czy z nową propozycją, tym bardziej warto skorzystać z propozycji Centrum 
Kultury w Żyrardowie. Zbigniew Perka wpadł na pomysł organizacji koncer-
tów obiecujących zespołów, które chcą zaistnieć ze swoją muzyką. To wła-
śnie dzięki tym koncertom mieszkańcy Żyrardowa i nie tylko mogli już po-
znać twórczość grup „Punkt widzenia” i „Grupa Ż”. – Staramy się zwiększyć 
możliwość dostępu do tych koncertów poprzez transmisję live, realizowaną 
przez TVŻ. Oprócz tego zespół otrzymuje profesjonalną sesję fotograficzną 
– mówi Robert Siniarski, Dyrektor CK Żyrardów. – Zespoły grają za darmo, 
bo idziemy w duchu idei ich promocji. Nie oznacza to jednak, że zamykamy 
się jedynie na grupy z naszego miasta, bo przychodzą do nas zgłoszenia 
również spoza Żyrardowa. I już jesteśmy na etapie umawiania terminów 
kolejnych grup – dodaje dyrektor. 

Odpowiedni start dla młodych zespołów jest bardzo ważny. Odpowiednia 
promocja i oprawa koncertu to trampolina, z której młodzi twórcy chęt-
nie korzystają, by móc zaprezentować się publiczności.   Z tej inicjatywy 
skorzystali na początku czerwca członkowie zespołu „Stroszek” w składzie: 
JarekLange  - perkusja, MichałBłaszczyk  - gitara basowa, MarcinMakulski  - 
gitara, wokal i MarcinKrakowiak - instr. Klawiszowe.

W Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia w Płocku od-
była się kolejna edycja konkursu recytatorskiego „Słowa po niebie 
płynące”. 

W ramach tego konkursu istotna była popularyzacja literatury pięknej, 
poszerzanie repertuaru wokalnego o utwory poezji śpiewanej, rozwijanie 
uzdolnień twórczych oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i wo-
kalnych, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie 
kultury żywego słowa wśród młodzieży, poszukiwanie nowatorskich inter-
pretacji znanych utworów poetyckich oraz popularyzacja twórczości Włady-
sława Broniewskiego.

Jury w składzie: Olga Barańska, Eliza Łochowska i Bogdan Marciniak - ocenia-
ło m.in. dobór repertuaru, interpretację tekstu i ogólny wyraz artystyczny. 
W kategorii recytacja szkół ponadpodstawowych jury przyznało dwie nagro-
dy: pierwszą nagrodę - miejsce otrzymała Urszula Chocyk reprezentująca 
nasz Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie. Ula została przygotowana 
przez panią Ewę Szklarską. Trzecią nagrodę jury przyznało Laurze Szew-
czyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego 
w Płocku. Drugiej nagrody nie przyznano. 

Serdecznie gratulujemy naszej uzdolnionej recytatorce!

Informacja prasowa: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie
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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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Rozwiązanie:

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy gadżety Życia Powiatu Żyrardowskiego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 23 24 25 262214 15 16 17

Pionowo
1. rodzaj lokalu, w którym 

sprzedawane jest piwo
2. poszukiwanie rozwiązania
3. stan człowieka skupionego 

na wierze
4. jednostka monetarna da-

nego państwa
6. postępek odbiegający od 

przyjętych norm
7. lodowy, pływający odłamek
9. hałas wywołany paniką
10. sprawdzenie czegoś
12. miejsce spuchnięte
13. utwory liryczne o charak-

terze elegijnym 
14. zetknięcie przewodów 

w układzie elektrycznym
18. w nim starożytna osada 

drewniana

23. automatyczne skojarzenie 
myślowe

24. krótka rozprawa naukowa
27. Wolfgang ... Mozart
28. gatunek węża z rodziny 

dusicieli 
30. przetwarzanie informacji 

za pomocą umysłu
31. uczeń kończący szkołę
32. naukowiec zajmujący się 

rekonstruowaniem dzie-
jów prehistorycznych

34. kobieta śpiewająca poje-
dynczo 

35. przyprawa korzenna
37. wytwór wyobraźni 
39. przedstawicielem tego 

nurtu był między innymi 
Wassily Kandinsky

44. sierp księżyca 
45. zadawana dzieciom, które 

uczą się czytać
48. zdobią półkę mistrzów 
49. drapieżny gad
54. w mitologii greckiej heros 

i bohater wojny trojańskiej
59. Pismo Święte
61. duże naczynie w kształcie 

walca
64. wpisywany na kopercie
65. wypustka komórki ner-

wowej, która przewodzi 
impuls

66. dokumenty urzędowe, 
prawne 

69. żołnierz lekkiej kawalerii 
71. wielka ilość czegoś 

Poziomo
3. zaopatrzenie mieszkania 

w meble

5. dyskusyjność, sprzeczność, 
problematyczność

8. wakacyjny, planowany 
z wyprzedzeniem

11. eleganckie, błyszczące 
buty

12. kolosalność
15. pontyfikalne nakrycie 

głowy papieża 
16. wprowadzanie nowator-

skich, niesprawdzonych 
pomysłów

17. odkrył Amerykę
19. milion milionów
20. pobierane za przewóz 

towarów
21. człowiek strachliwy 
22. rozkład dotychczasowych 

wartości moralnych
25. osoba mająca z kimś 

wspólnego przodka

26. Józef Ignacy - pisarz
29. stan obniżonej tempera-

tury ciała
33. trująca roślina o dużych 

dzwonkowatych kwiatach 
36. masowe przemieszczanie 

się ludności
38. brak energii, gnuśność
40. dawniej panna młoda lub 

narzeczona 
41. wybierać się jak ... za 

morze
42. rzeka w Polsce
43. restauracja wiejska 
46. płaska teczka bez rączek
47. rozdawane przez Mikołaja 
50. przebój zespołu Wilki 
51. grupa planet, gwiazd 

i materii międzygwiazdo-
wej

52. organizmy samożywne 
53. przerażający sen
55. Marcin ... - znany koszy-

karz 
56. sposób przedstawienia 

osób na fotografii
57. leży na południe od Ibizy
58. obraz utrwalony za po-

mocą aparatu
60. arkusz z pytaniami
61. Jon ... Jovi
62. staropolskie imię damskie 
63. miasto w Szwajcarii
67. furiat, złośnik
68. niewielki odłamek czegoś
70. naprawia przedmioty 

z blachy
72. koszenie trawy na siano 
73. stopień w policji
74. rodzaj budowli obronnej
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 „Sport i zabawa” nad żyrardowskim zalewem

Turniej Miast w Skierniewicach

Silver Gym: Trening  
z Tomkiem Srebrnikiem 
na siłowni

4. Ćwiczenie na mięśnie klatki piersiowej – polega na wypy-
chaniu klatki piersiowej. Nie należy prostować ramion do koń-
ca, żeby staw łokciowy się nie usztywniał. Staramy się nie wy-
pychać barków, ściągamy łopatki, dzięki czemu nasza klatka 
będzie pracowała w pełni. Ruch odbywa się w kącie 90 stopni.

3. Ćwiczenie na środkową część pleców – Ćwiczenie imi-
tuje wiosłowanie.  Ruch polega na przyciąganiu ciężaru 
w kącie 90 stopni, mniej więcej w splot słoneczny, pod 
dolną część klatki piersiowej. 

2. 2. Ćwiczenie na zewnętrzną część pleców - Wypy-
chamy klatkę piersiową, ściągamy łopatki, nie pracujemy 
na lędźwiach, nie pochylamy się, a sam ruch odbywa się 
w zewnętrznych częściach naszych pleców. 

W czwartek 02.06 nad żyrardowskim Za-
lewem odbył się finał międzyszkolnych 
zawodów sportowych „Sport i zabawa”. 
Rywalizowały ze sobą dzieci z klas 1-3 ze 
szkół podstawowych w Żyrardowie. Po za-
ciekłych zawodach w bieganiu, nagrody 
wręczył prezydent Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski.

Oto klasyfikacja generalna:
Miejsce 6. – Szkoła Podstawowa nr 4
Miejsce 5. – Szkoła Podstawowa nr 6
Miejsce 4. – Szkoła Podstawowa nr 7
Miejsce 3. – Szkoła Podstawowa nr 1
Miejsce 2. – Szkoła Podstawowa nr 2
Miejsce 1. – Szkoła Podstawowa nr 3

W niedziele 05.06.2022r odbył się „I Etap II 
edycji Turnieju Miast” (Skierniewice, Msz-
czonów, Sochaczew, Grodzisk Maz.), orga-
nizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Skierniewicach.
 Turniej trwał 7h w pełnym słońcu, więc warunki 
bardzo trudne do grania.
Rozgrywki były prowadzone w systemie brazylij-
skim, 1 set do 21 pkt.

W turnieju wystartowało 16 zespołów z dwóch 
województw. W tym trzy pary reprezentujące 
„Projekt Siatkówka Plażowa Żyrardów”. Najlepiej 
z naszych par zaprezentowali się Marcin Koło-
dziejski/Tomasz Antoniak zajmując drugą lokatę, 
przegrywając w finale z parą z Zgierza. Był to re-
wanż za ćwierćfinał owego turnieju, w którym nasi 
zawodnicy zdemolowali przeciwników. Natomiast 
Igor Ciniewski/Patryk Pałuba zajęli odpowiednio 
miejsce 13 oraz Bartosz Słomiński/Mateusz Czar-
nota miejsce 14.

Informacja prasowa: Marcin Kołodziejski

1. Ćwiczenie na mięśnie nóg – Do ćwiczenia posłuży nam 
platforma, na której będziemy uginać nogi w stawie kola-
nowym. Zwracamy uwagę, by nasze kolana szły idealnie na 
wprost lub lekko na zewnątrz. Brzuch jest spięty, łopatki są 
ściągnięte – tak,  aby zachować bezpieczną postawę. Ukła-
damy nogi w kącie 90 stopni, aby jak najbardziej odciążyć 
kolana, a nasze stopy będą cały czas przylegać do platformy.


