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Szanowni Czytelnicy,
Niemal dokładnie rok temu 24 czerwca 2021 roku ukazał się pierwszy numer Życia Powiatu Żyrardowskiego.  W czerwcu 
2021 roku wraz z zespołem redakcyjnym zaczęliśmy tworzyć gazetę i portal informacyjny mający w zasięgu cały powiat żyrardowski. 
Od początku chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby czytelników, więc wybraliśmy podstawowy model działania jako bezpłatny 
dwutygodnik. Zarówno wtedy, jak i teraz nie było innej bezpłatnej gazety w naszym regionie, a w dobie stale rosnących cen bez-
płatny dostęp do wiarygodnych, ciekawych informacji dla każdego odbiorcy jest bardzo ważny. Jako sposób dystrybucji wybraliśmy 
punkty najczęściej odwiedzane przez Czytelników, dzięki czemu dostęp do naszej gazety jest łatwy i powszechny. Zaczęliśmy od 
nakładu 5000 egzemplarzy dla pierwszych dwóch numerów, podwoiliśmy nakład do 10 000 egzemplarzy w trzecim numerze i w 
takiej ilości wydajemy się do teraz. Trzeba przyznać, że w drugim tygodniu po wydaniu gazety ciężko już znaleźć w jakimkolwiek 
punkcie czekające na czytelnika egzemplarze, co nas oczywiście bardzo cieszy. 

Nikt z nas wcześniej nie miał doświadczenia w mediach drukowanych. Każdego dnia uczyliśmy się pracy i współpracy zarówno z 
Czytelnikami, reklamodawcami, samorządami, drukarnią i oczywiście sami ze sobą. Tworzymy zespół młodych, ambitnych i praco-
witych ludzi, dlatego od początku wierzyłem w sukces naszego projektu, mimo że nie możemy pochwalić się kilkudziesięcioletnią 
historią tytułu, chociaż wierzę, że wszystko przed nami.

Chciałbym bardzo podziękować zespołowi redakcyjnemu: Weronice Lipce, Anecie Dajek, Sylwii Buczek, Bartoszowi Łysi-
kowskiemu, Rafałowi Jeżakowi, współpracownikom: Jakubowi Nowakowskiemu,  Klaudii Appel, Mateuszowi Waśkowskie-
mu, Maciejowi Klocińskiemu, a także Agacie Wagner, która była z nami od pierwszych dni. Bardzo serdecznie dziękuję za 
Wasze zaangażowanie i pracę. To dzięki Wam nasz tytuł jest liderem w naszym regionie. 

Jestem wdzięczny również naszym partnerom: Krzysztofowi i Małgorzacie Rdest z firmy EMKA S.A., Aleksandrze Skow-
ron-Pałce z firmy NaLi Natural, Mikołajowi Kulecie - Pura Vida oraz Stowarzyszeniu "Nasze Imaginarium", Travelplanet.pl 
Żyrardów,  reklamodawcom, samorządom oraz właścicielom punktów dystrybucyjnych, dzięki którym możemy zagościć 
w domach Czytelników.

Z uwagi na to nasze pierwsze urodziny zdecydowaliśmy się uczcić również nad zalewem żyrardowskim, gdzie gościliśmy 
z naszym pierwszym wydaniem. Tym razem będziemy tam razem z Miastem Żyrardów jako współorganizatorzy imprezy 
o nazwie „Rozpoczęcie wakacji oraz pierwsze urodziny Życia Powiatu Żyrardowskiego”. 1 lipa 2022 roku wystąpią takie 
gwiazdy jak Milano, Miły Pan, Bogdan Borowski, Mister Dex oraz Żyrardowska Orkiestra Uliczna.

Nasze świętowanie rozpoczniemy o godzinie 16:00. Nad zalew będzie można się dostać specjalnym autobusem, który 
będzie kursował pomiędzy Osiedlem Wschód, Żeromskiego a zalewem.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

 WAŻNE
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To już 5 lat odkąd Żyrardów podpisał umo-
wę o współpracy z Trjawną, miastem poło-
żonym w Bułgarii. To współpraca między 
dwoma miastami, które wzrosły na przemy-
śle. Wzajemne dopingowanie się w rozwoju 
i wzajemne czerpanie z doświadczeń zaowo-
cowało 5 latami współpracy. 

Święto Lnu to doskonała okazja do celebrowania 
historii i sukcesów Żyrardowa. Nic więc dziwnego, 
że właśnie przeddzień Święta Lnu stał się Dniem 
Bułgarskim w Żyrardowie. Celem tego wydarze-
nia było podkreślenie 5 lat współpracy między 

Żyrardowem, a Trjawną – miastem partnerskim. 
Z tej okazji w zabytkowej osadzie fabrycznej po-
jawili się: Albena Konakchieva - sekretarz gminy, 
Marieta Ganeva - dyrektor finansowy gminy, Galin 
Nenov - prawnik gminy, Krasimir Krastev - radny 
miejski, Totka Dimitrova - dyrektor instytucji spo-
łecznej gminy Tryavna.

Bułgarski dzień w Żyrardowie rozpoczął się wi-
zytą gości w gabinecie Prezydenta Miasta Żyrar-
dowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Po 
południu w Resursie odbyło się uroczyste jubi-
leuszowe spotkanie, podczas którego podsumo-
wano dotychczasową pięcioletnią współpracę 
miast partnerskich. Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski przekazał na ręce przedstawicieli 
Trjawny okolicznościowy list skierowany do Silvy 
Krastevy, burmistrza Trjawny oraz całego samo-
rządu i mieszkańców. Prezydent podziękował 

za wspólne podejmowanie działań, mających na 
celu zacieśnianie więzi przyjaźni, poznawanie kul-
tury i tradycji naszych miast. Wyraził też nadzieję 
na dalsze rozwijanie partnerskich relacji. Oficjal-
na część spotkania zakończyła się koncertem 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie.

Kolejnym punktem spotkania było wspólne sadze-
nie „róż przyjaźni” w Parku Dittricha, które mają 
upamiętniać 5-lecie partnerskiej współpracy. 
W Resursie otwarto wystawę Bułgarskiego Insty-
tutu Kultury „Bułgaria oczami Polaków”, a następ-
nie publiczność zgromadzona w Resursie wysłu-
chała koncertu bułgarskiego zespołu Sarakina. Na 
koniec dnia, goście zwiedzili Kantor, zabytkową 
osadę fabryczną Żyrardowa. Byli również honoro-
wymi gośćmi Święta Lnu. 

TRJAWNA – 5 LAT 
WSPÓŁPRACY

CAŁA POLSKA CZYTA 
DZIECIOM 

Dziś w Centrum Kultury w Żyrardowie odby-
ło się podsumowanie akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” organizowane przez Szkołę Podsta-
wową nr 3 w Żyrardowie. Gościem wydarzenia 
był Artur Barciś, który podkreślał, jak ważne 
jest, by czytać dzieciom choć 20 minut dziennie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie 
wysłuchali „Lokomotywy” J. Tuwima w wykonaniu 
Artura Barcisia, Lucjana Krzysztof Chrzanowski, pre-
zydenta Żyrardowa, Roberta Siniarskiego dyrektora 
CK, Krzysztofa Rdesta, prezesa firmy Emka S.A., Ma-

rioli Mońko dyrektor SP nr 3 i Urszuli Wieczorkiewicz-
-Tkacz dyrektor Wydziału Edukacji.

Rozdano również nagrody w konkursach organizo-
wanych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

- Wydarzenie zostało zorganizowane, ponieważ na-
sze dzieci brały udział w różnych konkursach w ra-
mach akcji, np. „Trzemielowanie”. Organizowaliśmy 
wydarzenia jak Dzień Uśmiechu i Dzień Życzliwości. 
Na podsumowanie tych działań został do nas zapro-
szony Artur Barciś, którzy szczęśliwie przyjął nasze 
zaproszenie – mówiła Mariola Mońko, Dyrektor Szko-
ły podstawowej nr 3 w Żyrardowie. – Postanowiliśmy 
uatrakcyjni to spotkanie poprzez czytanie „Lokomo-
tywy” Juliana Tuwima z podziałem na role. 

To, jak ważne jest czytanie dzieciom wiedzą już wszy-

scy. Nie od dziś kampanie edukacyjne podkreślają, 
jak istotne jest czytanie choć 20 minut dziennie. Wie 
o tym Artur Barciś, który dziś, gdy jego dzieci są już 
dorosłe, czyta swoim wnukom - Jadzi i Guciowi, którzy 
uwielbiają słuchać wierszy polskich wieszczy w inter-
pretacji dziadka. – Dzieci są cudownymi słuchaczami, 
tylko nie wolno dzieci zanudzać. Dzieci trzeba zainte-
resować i zaciekawić – mówił Artur Barciś, ambasa-
dor akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cała sala widowiskowa zdominowana była przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie, któ-
rzy z nieskrywaną radością uczestniczyli w wydarze-
niu. I choć emocje po tegorocznej edycji już opadły, 
„Trójka” dalej czynnie będzie się włączać w działania 
związane z promowaniem czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży.
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10.06 w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ulicy Reymonta 13 
odbyło się uroczyste otwarcie nowej strefy „R” w obiekcie. 

Na wydarzeniu pojawili się m.in. Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej Rady 
Miasta Żyrardowa Żaneta Wesołowska. Pani dyrektor MOJ Aneta Jeż złoży-
ła na ręce gości symboliczne statuetki w ramach podziękowania za przyby-
cie i za pomoc w organizacji strefy „R”.

„Strefa R – relaks, rozmowa, relacja” to pomysł zainspirowany czasem wol-
nym spędzanym przez wychowanków w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim 
i wynikający z obserwacji potrzeb powstałych wśród nastolatków w wyniku 
pandemii COVID-19. Co raz więcej mówi się o zaniku żywej relacji między 
rówieśnikami i przeniesieniu jej do trybu online, nie tylko w wyniku roz-
woju technologii, ale również przez czas izolacji, w jakim przyszło młodym 
ludziom się odnaleźć.

Miejski Ogród Jordanowski zapewnia wychowankom zajęcia pozalekcyjne, 
oferując m.in. przestrzeń do aktywnej rekreacji – siłownię, stół do gry w 
piłkarzyki, stół do ping-ponga, trampolinę. Codzienność w dobie pandemii 
jednak pokazała, że pojawiło się zapotrzebowanie na przestrzeń do odpo-
czynku, do wygodnego posiedzenia w grupie równolatków, pogrania w gry 
planszowe, gry towarzyskie, wypełnienie kolorowanek relaksacyjnych, czy 
też zwykłą rozmowę. Takie miejsce ma możliwość nie tylko umocnić relacje 
rówieśnicze, ale także stworzyć przestrzeń do bliższej relacji wychowawca-
-wychowanek, która może stać się niezastąpioną w trudnym czasie dora-
stania. Aby zbudować otwartość i zaufanie w relacji, nawiązywanie jej musi 
odbywać się w komfortowych warunkach dla wychowanków i stąd pomysł 
na zaaranżowanie ,, Strefy – R’’ w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim.

„Jest to strefa przeznaczona dla dzieci i młodzieży, w której mogą miło i poży-
tecznie spędzić czas. Mogą odpocząć, zrelaksować się i porozmawiać. Jest ona 

stworzona z myślą o zaspokojeniu potrzeb naszych wychowanków – jest to 
miejsce pracy pedagogiczno – psychologicznej z tymi, którzy potrzebują pomo-

cy i wsparcia.” – powiedziała pani dyrektor Aneta Jeż.

NOWA STREFA „R” W OGRÓDKU 
JORDANOWSKIM PRZY REYMONTA 

13 W ŻYRARDOWIE.

30 – LECIE SPOŁECZNEJ SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻYRARDOWIE

W piątek 10 czerwca w Centrum 
Kultury w Żyrardowie odbyło się 
30-lecie istnienia Społecznej Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Pawła 
Hulki – Laskowskiego w Żyrardo-
wie.

W ceremonii obchodów 30-lecia szko-
ły wzięli udział zaproszeni goście, kadra 
pedagogiczna na czele z panią dyrek-
tor Teresą Sitarz, uczniowie oraz ab-
solwenci placówki, a także przyjaciele. 
Pani Teresa Sitarz serdecznie przy-
witała wszystkich gości, a następnie 
kolejno zapraszała na scenę byłych 
oraz obecnych przedstawicieli władz 
Żyrardowa, dyrektorów innych szkół 
oraz pozostałych gości związanych ze 
Społeczną Szkołą Podstawową nr 2. 
- Bardzo mi miło, że dziś obchodzimy 
30-lecie założenia szkoły. Zaprosiliśmy 
wszystkich, którzy z nami współpra-
cowali od początku. Byli z nami absol-
wenci, rodzice absolwentów, obecni 
uczniowie i ich rodziny. Frekwencja do-
pisała. Wszyscy są szczęśliwi i zadowo-
leni, że mogli się spotkać – powiedziała 
pani dyrektor.

Wśród zaproszonych gości znalazł się 
prezydent Adam Lemiesz, starosta 
Krzysztof Dziwisz oraz prezes firmy 
Emka S.A Krzysztof Rdest, który chęt-
nie wracał do swoich wspomnień. - 
30 lat STO – aż łza się w oku kręci, bo 
miałem to szczęście, że moja córka 
kończyła właśnie nasz „społeczniak”. 
Był to wspaniały okres, który dał mo-
jemu dziecku niesamowity fundament 
do przyszłości, a mi jako rodzicowi dał 
przepiękne chwile i doświadczenia, za 

które bardzo serdecznie dziękuję. Gra-
tuluję pani dyrektor i całemu gronu pe-
dagogicznemu, życząc wszystkiego do-
brego oraz dalszych sukcesów – mówił 
Krzysztof Rdest.

Na scenie oprawę artystyczną zapew-
nili: Andrzej Korycki, Agnieszka Orze-
chowska – Kozak, Olga Dudkiewicz, 
Jarosław Sitarz, Marcin Fibich oraz 
uczniowie szkoły.

Część gali prowadziła Małgorzata 
Rdest. - Wydarzenie to jest niezwy-
kłe z racji tego, iż jestem absolwentką 
szkoły, która właśnie obchodzi swo-
je 30-lecie. Wyjątkowe miejsce, które 
mnie ukształtowało jako jednostkę, 
jako osobę, przedsiębiorcę oraz spor-
towca. To co podkreśliłam na scenie – 
kwestię dywersyfikacji, łączenia sportu 
z biznesem zawdzięczam właśnie tej 
szkole. Zawdzięczam wspaniałemu 
wychowawcy, panu Włodzimierzowi 
Graczykowi jak również całej kadrze 
nauczycieli włącznie z panią Irenką Lip-
ską, która była także wychowawczynią 
mojego taty. Posiadanie wspólnych 
nauczycieli, którzy byli w stanie prze-
kazać nam podobne, dobre wartości, 
jest naprawdę wyjątkowe. Dzięki nim 
jesteśmy życiowo elastyczni, a jedno-
cześnie nie boimy się ryzyka i opusz-
czania swojej strefy komfortu – mówiła 
Gosia Rdest.

Całe wydarzenie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze, a serdecznościom 
nie było końca. Z pewnością na długi 
czas pozostanie we wspomnieniach 
wszystkich uczestników, jednocześnie 
kształtując kolejne pokolenia.
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Ostatni tydzień na oddanie głosu 
w Budżecie Obywatelskim Ma-
zowsza. Wybierz projekt z regionu 
żyrardowskiego i oddaj swój głos. 
Warsztaty dla dzieci, instalacja 
holograficzna, programy eduka-
cyjne, festiwal kół gospodyń wiej-
skich czy przebudowa drogi to 
tylko część z 8 propozycji zgłoszo-
nych przez mieszkańców w tym 
regionie. Głosowanie trwa tylko 
do 30 czerwca br. 

W puli aż 174 projekty 

Do trzeciej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili 
w sumie 329 projektów. Wszystkie zo-
stały poddane ocenie formalnej, oce-
nie co do zgodności z prawem oraz 
wykonalności technicznej. Pozytywny 
wynik otrzymało 174 z nich, w tym 8 
z regionu żyrardowskiego. To właśnie 
na nie mieszkańcy mogą oddać swój 
głos.

– To już trzecia edycja Budżetu Obywa-
telskiego Mazowsza – zaznacza mar-
szałek województwa mazowieckiego, 
Adam Struzik (klub PSL). –  Bardzo 
doceniamy zaangażowanie naszych 
mieszkańców, którzy zgłosili ponad 300 
projektów. Finalnie do głosowania za-
kwalifikowały się aż 174 przedsięwzięcia. 
Na ich realizację przeznaczamy 25 mln 
zł. Jednak decyzję o tym, na co zostaną 
wykorzystane zostawiamy w rękach na-
szych mieszkańców. Jestem przekonany, 
że i tym razem nas nie zawiodą. 

8 projektów z regionu żyrardow-
skiego

W regionie pozytywną ocenę otrzyma-
ło 8 projektów. Ich wartość to w sumie 
ponad 1,5 mln zł. Jak zaznacza wice-
przewodniczący sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego Mirosław Adam 
Orliński (klub PSL),  każdy kto głosuje 
ma realny wpływ na to, co powstanie 
w jego okolicy. – Mazowszanie licznie 
zgłaszali swoje projekty do Budżetu Oby-

watelskiego Mazowsza. Teraz przyszedł 
czas, abyśmy wszyscy wybrali te najlep-
sze. Zachęcam do współdecydowania, 
bo w ten sposób razem budujemy nasz 
region. 

Do 30 czerwca głosować można na je-
den z poniższych projektów:

1. „Przystanek Relacje 2.0” – program 
wychowawczo-profilaktyczny dla 
dzieci i młodzieży podregionu ży-
rardowskiego (150 000 zł),

2. Nasze Kochane Dzieciaki – seria 
warsztatów dla dzieci (14 000 zł),

3. Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF „Po-
znaj Swojego Sąsiada” (130 000 zł),

4. Instalacja holograficzna w Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej (Stacja 
Muzeum) w Sochaczewie (25 000 
zł),

5. Budowa ciągu pieszego wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 579 na od-
cinku ok. 85 metrów (południowo-
-zachodnia strona ul. Słonecznej 
w Radziejowicach) (165 000 zł),

6. Rozwijam się! – program edukacyj-
ny dla dzieci i dorosłych z podre-
gionu żyrardowskiego (199 800 zł),

7. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 
Powiatu Grójeckiego – Nasze 
najpiękniejsze i  najsmaczniejsze! 
(156 500 zł),

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 730, polegająca na budowie 
chodnika na odcinku Jasieniec-
-Wola Boglewska (730 000 zł).

47 projektów ogólnowojewódz-
kich

Wśród pozytywnie ocenionych pro-
jektów znalazło się 47 o charakterze 
ogólnowojewódzkim. Ich wartość to 
w sumie ponad 19 mln zł. Wśród ini-
cjatyw, które zostały poddane pod 
głosowanie mieszkańców znalazły się 
m.in.: obóz dla dzieci na Mazowszu, 
mazowiecki festiwal smaków, szkole-
nia z pierwszej pomocy, mobilne VR 
studio, warsztaty i wycieczki dla dzieci 
i młodzieży.

Jak oddać głos w Budżecie Obywa-
telskim Mazowsza?

To, które projekty zostaną zrealizowa-
ne, zależy od mieszkańców Mazowsza. 
Głosować można na bom.mazovia.
pl do 30 czerwca br. Każdy mieszka-
niec Mazowsza będzie mógł oddać 
dwa głosy – jeden na projekt ogólno-
wojewódzki i jeden na podregionalny. 
W  imieniu osoby niepełnoletniej głos 
oddaje opiekun prawny. Głosować 
będzie można za  pośrednictwem 
platformy internetowej z telefonu lub 
komputera. Osoby nieposiadające te-
lefonów lub komputerów będą mogły 
oddać głos w  siedzibie urzędu mar-
szałkowskiego i w jego delegaturach. 
Projekty wybrane przez mieszkańców 
zostaną zrealizowane przez samorząd 
województwa w  2023 r. Na ten cel 
władze regionu zarezerwowały 25 mln 
zł. Wszystkie projekty znajdują się na 
stronie internetowej Budżetu Obywa-
telskiego Mazowsza.

TO TY DECYDUJESZ, CO POWSTANIE W TWOJEJ OKOLICY!

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA ŻYRARDOWA 
W SPRAWIE INWESTYCJI CPK 

Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzyszto-
fa Chrzanowskiego, Komitetu Społecznego Żyrardów Protestuje, 
zaangażowaniu lokalnej społeczności, Samorządów Mieszkańców i 
wsparciu posła ziemi żyrardowskiej Macieja Małeckiego Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych udało się ochronić 
ujęcie wody pitnej w Sokulu oraz wielu mieszkańców Żyrardowa 
przed koniecznością wysiedlenia.  

Przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez Spółkę CPK wariant inwestorski 
Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej nie 
ingeruje w teren Żyrardowa i najbliższych okolic! 

Obecnie trwają prace związane z oceną oddziaływania na środowisko pla-
nowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przedsięwzięć po-
wiązanych funkcjonalnie i technologicznie. W dniach 15.06 do 30.06.2022 
Spółka CPK prowadzi dobrowolne konsultacje społeczne mające służyć 
lepszemu rozpoznaniu przez Inwestora istotnych aspektów dot. realizacji 
inwestycji z punktu widzenia społeczeństwa i wzięcia ich pod uwagę przy 
sporządzaniu raportu i oceny oddziaływania na środowisko. Dokumentacja 
dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dostępna jest na 
stronie CPK - www.cpk.pl.

Uwagi i wnioski można składać poprzez formularz elektroniczny zamiesz-
czony na stronie konsultacje.cpk.pl oraz w punktach informacyjnych. W Ży-
rardowie taki punkt funkcjonować będzie w dniach 27 – 28 czerwca br., 
w godz. 10.00 -18.00, w Centrum Kultury w Żyrardowie, gdzie dyżuro-
wać będą asystenci, którzy pomogą wprowadzić uwagi od interesariuszy do 
formularza konsultacyjnego.



6 ŻPŻ • CZWARTEK • 23 CZERWCA 2022

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej 
w Łowiczu jest instytucją bankową 
nierozerwalnie związaną z regio-
nem, na którym działa, wspierając 
klientów indywidualnych, rolników, 
przedsiębiorców, podmioty gospo-
darcze oraz jednostki samorzą-
du terytorialnego, zapewniając im 
przyjazną i profesjonalną obsługę. 
Strukturę Banku tworzą: Centrala 
Banku z siedzibą  w Łowiczu, 15 
Oddziałów: Bielawy, Chąśno, Dmo-
sin, Domaniewice, Godzianów, Je-
żów, Kocierzew, Lesznowola, Lipce 
Reymontowskie, Łowicz, Nieborów, 
Sadkowice, Słupia, Wiskitki i Zduny,  
10 Punktów Obsługi Bankowej oraz 
ponad 4800 bezprowizyjnych ban-
komatów zlokalizowanych na tere-
nie całej Polski. 
Z dniem 14 stycznia 2022 roku 
Bank Spółdzielczy w Wiskitkach 
wraz z Punktem Obsługi Bankowej 
w Baranowie stał się formalnie 15 
Oddziałem Banku Spółdzielczego 
Ziemi Łowickiej w Łowiczu. Łącząc 
Banki organizacyjnie połączyliśmy 
różne kompetencje i doświadcze-
nia, a wykorzystując to co najlepsze 
chcemy zapewnić Państwu szeroką 
i nowoczesną ofertę produktową. 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej 
w Łowiczu  rozszerzając działalność 
o kolejny Oddział zwiększył pozycję 
konkurencyjności na rynku usług 
finansowych, pozwalając tym sa-
mym być blisko tych, którzy szukają 
bezpiecznego, stabilnego, a przede 

wszystkim zaufanego partnera w 
przedsięwzięciach finansowych. 
Fachowa kadra, szeroki pakiet ofe-
rowanych produktów i usług oraz 
zastosowane innowacyjne rozwią-
zania techniczne zapewnią, że na 
lokalnym rynku finansowym nasz 
Bank będzie mógł efektywnie wy-
konywać swoją działalność, do 
czego przyczyni się również opty-
malizacja i racjonalizacja sieci na-
szych wspólnych placówek. Celem 
połączenia jest przede wszystkim 
sprostanie Państwa oczekiwa-
niom, dotyczącym różnorodności 
proponowanych produktów ban-
kowych oraz zapewnienie wyso-
kiej jakości świadczonych usług. 
Jesteśmy przekonani, że podjęta 
decyzja o połączeniu banków to 
bardzo korzystne rozwiązanie, któ-
re da Państwu poczucie stabilizacji 
i umożliwi uzyskanie wymiernych 
korzyści. Po połączeniu Oddział w 
Wiskitkach dysponuje  większymi 
zasobami finansowymi, sprawną 
organizacją, wyspecjalizowanym 
zespołem  i nowoczesnymi rozwią-
zaniami technicznymi. Dzięki temu 
możemy Państwu zaoferować bo-
gatszą paletę propozycji dostoso-
waną do Waszych potrzeb. Dzia-
łając na określonym terytorium, 
widzimy aktualne potrzeby lokalnej 
społeczności i sprawnie dostoso-
wujemy do nich swoją ofertę. Nasi 
pracownicy na ogół bardzo dobrze 
znają swoich klientów i w efekcie są 
w stanie przygotować dla nich pa-
kiet produktów dopasowany do ich 
preferencji i indywidualnych możli-
wości finansowych.
Naszymi bezsprzecznymi atutami 
są: zindywidualizowane podejście 
do klientów, mniej sformalizowane 
procedury pozwalające na szybsze 
podejmowanie decyzji, polski ka-
pitał kontrolujący i wreszcie - do-
bra reputacja wśród klientów. Jako 
bank spółdzielczy przywiązujemy 
dużą wagę do bliskich relacji ze 
środowiskiem lokalnym i samorzą-
dem gminnym, często włączając 

się w rozmaite akcje o charakte-
rze społecznymi i charytatywnym 
oraz promując przedsiębiorczość 
na poziomie lokalnym. Jednym z 
takich działań było uruchomienie 
bankomatu recyklingowego w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy Wi-
skitki. 

Urządzenie pozwala dokonywać 
wypłat gotówkowych tradycyj-
nie przy użyciu karty debetowej, 
jak i za pomocą BLIKa. Bankomat 
umożliwia również dokonywanie 
wypłat i wpłat za pomocą smart-
KARTY (funkcjonalności dostępnej 
w aplikacji Nasz Bank). 
Aplikacja Nasz Bank oraz SGB Mo-
bile  pozwalają na korzystanie w 
pełni z usług bankowości elektro-
nicznej, umożliwiając wykonywa-
nie operacji oraz  dostęp do pod-
glądu salda i historii rachunków 
klienta przez 24 godziny na dobę. 
Dodatkowymi funkcjonalnościa-
mi dostępnymi w ramach aplikacji 
są: usługa BLIK wraz z natychmia-
stowymi przelewami na telefon 
BLIK, usługa AUTOPAY (dostępna 
w aplikacji SGB Mobile pozwala re-

alizować automatyczne opłaty za 
przejazdy autostradą) i wiele, wiele 
innych.
Systematycznie unowocześnia-
my swoją ofertę usług, aby speł-
nić oczekiwania naszych klientów 
oferując szeroką gamę produk-
tów kredytowych, depozytowych, 

sprzedaż ubezpieczeń oraz szereg 
usług elektronicznych: przejrzysty 
i funkcjonalny system bankowości 
internetowej, SMS-banking, a tak-
że szereg aplikacji bankowych. W 
naszym Banku mogą Państwo nie 
tylko założyć konto osobiste, czy 
firmowe, wziąć korzystny kredyt 
czy otworzyć lokatę, lecz również 
skorzystać z takich produktów, 
jak rachunek walutowy i oszczęd-
nościowy, rachunek powierniczy, 
przekazy Western Union, banko-
wość internetowa i mobilna, szero-
ki wachlarz  ubezpieczeń. W naszej 
ofercie posiadamy również termi-
nale płatnicze dla przedsiębiorców 
oraz dla instytucji publicznych.
Zapraszamy do zapoznania z ofer-
tą rachunków. Konto w banku to 
już nieodłączny element życia. Nie-

BIZNES
NOWE OBLICZE BANKOWOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WISKITKI
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zbędne jest również w działalności 
firm, instytucji czy organizacji spo-
łecznych.  Środki zdeponowane 
na Państwa rachunkach objęte są 
obowiązkowym systemem gwaran-
towania przez bankowy fundusz 
gwarancyjny. Co do zasady gwa-
rancjom BFG podlegają wszystkie 
depozyty klientów indywidualnych 
i firm niefinansowych złożone w 
Banku do równowartości 100 tysię-
cy euro. 

Coraz ważniejszy staje się łatwy do-
stęp do konta z dowolnego miej-
sca, a więc bankowość mobilna i 
internetowa.
Nie muszą Państwo już odwiedzać 
Oddziału Banku, aby zrobić prze-
lew czy opłacić rachunki. Teraz 
Bank może mieć każdy w swoim te-
lefonie komórkowym. Korzystając 
z bankowości internetowej mają 
Państwo możliwość założenia pro-
filu zaufanego dzięki funkcjonalno-
ści Moje ID.

Karty do bankomatu to nie tylko 
sposób płatności, ale także dostęp 
do gotówki, którą  w dowolnej chwi-
li można wypłacić z bankomatu lub 
przy okazji zakupów w sklepie.
Nie potrzebują już  Państwo tra-
dycyjnego portfela aby wybrać się 
dokąd chcecie – nasze płatności 
mobilne Google Pay,  Apple Pay, 
Garmin Pay, Fitbit Pay podążą za 
Wami. Używając telefonu lub inte-
ligentnego zegarka zapłacicie onli-

ne w Internecie lub zbliżeniowo w 
sklepach stacjonarnych. Nowocze-
śnie i wygodnie z naszym Bankiem. 
Chcą Państwo bezpiecznie uloko-
wać posiadane oszczędności jeste-
śmy, aby sprostać Waszym wyma-
ganiom. W naszej ofercie znajdą 
Państwo szereg atrakcyjnie opro-
centowanych lokat terminowych. 
Posiadając rachunek z dostępem 
do bankowości internetowej wraz 
z aplikacją Nasz Bank możecie sa-
modzielnie założyć trzymiesięczną 
lokatę terminową z oprocentowa-
niem na poziomie  5 %.
Potrzebują Państwo gotówki dla 
swojego domu, rodziny, firmy, go-
spodarstwa rolnego, gminy czy 
fundacji, zapraszamy do najbliższe-
go Banku Spółdzielczego Ziemi Ło-
wickiej i naszych Oddziałów, mie-
dzy innymi w Wiskitkach, bo tutaj 
są Państwo u siebie.
W ofercie posiadamy szereg ofert 
kredytów gotówkowych, hipotecz-
nych, obrotowych oraz inwesty-
cyjnych. Wśród oferowanych pro-
duktów mamy również specjalną, 

korzystną ofertę skierowaną dla 
klientów zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę w sektorze bu-
dżetowym, ubezpieczeniowym lub 
finansowym np. w administracji sa-
morządowej, oświacie, gospodarce 
komunalnej, firmach ubezpiecze-
niowych, bankach, a także kredyt 
gotówkowy udzielany w oparciu o 
stałą stopę procentową. 
Właśnie po to istniejemy – aby fi-
nansować potrzeby, na które w 
danym momencie klienci nie mają 
odpowiednich zasobów środków 
własnych. Zawsze, kiedy Państwo 
potrzebują finansowania, zapra-
szamy do najbliższego Oddziału, 
porozmawiamy i doradzimy, co w 
danej chwili najlepiej przełoży się 
na Państwa rozwój. Patrzymy na 
inwestycje długofalowo, bo wiemy, 
że Państwa pomyślność, to zysk dla 
naszego regionu. 
Nasze Banki pomagają uzyskać fi-
nasowanie nie tylko z wykorzysta-
niem tradycyjnych kredytów ban-
kowych. Dla wszystkich Klientów 
oznacza to szybszy, prostszy i bar-
dziej kompleksowy dostęp do obu 
niżej prezentowanych produktów.
SGB Leasing świadczy komplek-
sowe usługi leasingu środków 
trwałych dla przedsiębiorców po-
siadających plany inwestycyjne w 
zakresie rozwoju swojego przed-
siębiorstwa. I tak w formie leasingu 
operacyjnego lub finansowego ofe-
ruje m.in. leasing pojazdów oso-
bowych oraz ciężarowych, leasing 
maszyn oraz urządzeń.
SGB Faktoring to wygodny i szybki 
sposób finansowania działalności 
bieżącej. Docenią go zwłaszcza te 
firmy, które potrzebują szybkiego 
dostępu do gotówki i nie chcą się 
zadłużać lub nie posiadają wyma-
ganych przez Bank przy kredycie 
zabezpieczeń
Państwa rodzina, samochód, dom, 
czy gospodarstwo rolne – w na-

szym Banku ubezpieczą Państwo 
to, co najważniejsze. Kiedy prowa-
dzą Państwo firmę i chcecie chro-
nić jej majątek lub ubezpieczyć się 
od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności, 
warto zapytać o odpowiednie roz-
wiązanie w naszym Banku. Dzięki 
współpracy z kilkoma towarzystwa-
mi ubezpieczeniowymi, możemy 
zaoferować dobre warunki ubez-
pieczeń  komunikacyjnych, ma-
jątkowych i na życie. Oprócz tego 

oferujemy też standardowe ubez-
pieczenia wymagane przy udziela-
niu kredytów. 
Pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy 
w trakcie procesu wdrożeniowego. 
Jesteśmy bardzo zaangażowani w 
szukanie rozwiązań zaistniałych 
problemów. 
Mamy dla Państwa przejrzystą i bo-
gatą ofertę usług bankowych, a na-
wiązując współpracę stawiamy na 
partnerskie relacje, uważając, że 
tam gdzie partnerstwo, tam rozwój 
obu stron.
Jesteśmy tacy, jak Państwo - ce-
nimy  lokalność, tutaj chcemy się 
rozwijać i w sposób profesjonalny 
świadczyć usługi finansowe o wyso-
kim standardzie, zapewniając peł-
ne zadowolenie naszych Klientów. 
Chcemy być liderem usług finan-
sowych na rynku lokalnym, zacho-
wując wartości godne przyjaznej 
instytucji finansowej. Mając powyż-
sze na uwadze zapraszamy do pla-
cówek naszego Banku. 

Artykuł sponsorowany: 
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowiczu 

w Łowiczu
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ZALEWEM ŻYRARDOWSKIM 
REHABILITACJA WAD POSTAWY JEDNĄ 
Z BEZPŁATNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH 

MIASTA

Zniekształcenia kręgosłupa oraz 
wady stóp i kolan, to najczęstszy 
problem zdrowotny wśród dzieci 
i  młodzieży, wyprzedzający inne 
schorzenia takie, jak alergie czy 
otyłość. Miasto Żyrardów podej-
muje walkę z tym powszechnym 
problemem społecznym, który 
pogłębił się podczas pandemii. W 
ramach bezpłatnych usług spo-
łecznych, organizowanych przez 
Centrum Usług Społecznych w Ży-
rardowie, dzieci i młodzież, u któ-
rych stwierdzono wadę postawy, 
objęte są programem zajęć reha-
bilitacyjnych.  
Rehabilitacja wad postawy to jedna 
z usług oferowanych w ramach po-
radnictwa specjalistycznego w pa-
kiecie ,,Żyrardów dla rodziny”. Wy-
konawcą jest Fundacja ,,Idylla”.  
Usługa obejmuje:
• badanie ustawienia stóp, kolan, 

talerzy biodrowych, symetrię ką-
tów talii, łopatek, barków, usta-
wienie głowy;

• ocenę indywidualną odchyle-
nia od normy i ew. stwierdzenie 
wady postawy;

• uczenie prawidłowych nawyków 
oraz zadanie ćwiczeń do wyko-
nywania w domu;

• wyrabianie nawyku przyjmowa-
nia prawidłowej postawy ciała.

Aktualnie opieką objętych jest 26 
osób, dla których przeznaczono 
łącznie 550 godzin rehabilitacji.  Za-
jęcia odbywają się indywidualnie lub 
w grupach maksymalnie 4-osobo-
wych. Częstotliwość spotkań jest do-
pasowywana indywidualnie według 

potrzeb poszczególnych osób. 
- Pamiętajmy, że wady postawy roz-
wijają się podczas tzw. skoków wzro-
stowych, w wieku 6-7 i 12-16  lat, gdy 
rozwój układu mięśniowego nie nadą-
ża za szybkim wzrostem kości - mówi 
Małgorzata Ciupa z Fundacji Idylla. 
- Główne przyczyny, poza zmianami 
wrodzonymi, to złe nawyki wynikają-
ce np. ze źle dobranego stanowiska 
pracy ucznia i/lub wadliwej pozycji wy-
poczynkowej, brak ruchu i  nadmier-
ne obciążenie ciała, np. przeciążony 
i  źle noszony tornister czy nadwaga. 
Wady postawy mogą w życiu dorosłym 
skutkować poważnymi schorzeniami 
w  postaci np. zaburzeń krążeniowo-
-oddechowych, upośledzenia spraw-
ności i  wydolności ogólnej, zespołów 
bólowych kręgosłupa czy problemów 
ginekologicznych u kobiet. 
Wykaz wszystkich usług społecz-
nych dostępny jest na stronie www.
cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ 
lub na miejscu, w siedzibie CUS przy 
ul. Armii Krajowej 3 (dawny Miejski 
Ośrodek Społeczny w Żyrardowie). 
Pamiętajmy, że liczba odbiorców 
usług jest ograniczona. 
Szczegółowych informacji udziela 
Centrum Usług Społecznych, nr tel.: 
46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 
704, e-mail: uslugispoleczne@cus-
-zyrardow.pl. 
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie” współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
– 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowi-
sku lokalnym.

Zapraszamy na kąpielisko nad 
Zalewem Żyrardowskim 

W słoneczne dni lata plaża Zale-
wu Żyrardowskiego jest przed-
miotem pożądania mieszkańców 
nie tylko Żyrardowa, ale i oko-
licznych miejscowości. Zalew Ży-
rardowski jest jednym z najwięk-
szych rekreacyjnych zbiorników 
wodnych w regionie. Obiekt po-
siada wszystko, co cenią zarów-
no miłośnicy wygrzewania się 
na piasku, jak również zwolenni-
cy aktywnego wypoczynku nad 
wodą.

Do dyspozycji plażowiczów jest 
rozległa, piaszczysta plaża. Jest 
też teren trawiasty wyposażony w 
hamaki i drewniane altanki, strze-

żone kąpielisko, pomost, taras wi-
dokowy, punkt gastronomiczny, 
jak również wielofunkcyjne boiska 
piaszczyste, plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna. 

Zalew jest doskonałym miejscem 
do uprawiania sportów wodnych. 
Wypożyczalnia sprzętu wodnego 
oferuje kajaki i rowery wodne. Przy 
obiekcie dostępny jest bezpłatny 
parking dla samochodów i rowe-
rów. Żyrardowianie mogą dojechać 
tu również autobusem i rowerem 
miejskim. 

Obiekt dla kąpiących się pod okiem 
wykwalifikowanej kadry ratowni-
czej czynny jest codziennie od 10:00 
do 18:00. 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 
czynna jest od 10:00 do 19:00:

• wypożyczenie kajaku – 20,00 
zł/1 godz.

• wypożyczenie rowerku – 30,00 
zł/1 godz.

• wypożyczenie (rakietek, piłki) – 
10,00 zł 

Wstęp na kąpielisko jest bezpłatny! 
Zapraszamy!
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OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY
BEZPŁATNE BADANIA W RAMACH 

AKCJI „CZAS DLA SERCA”

Prezydent Miasta Żyrardowa za-
prasza mieszkańców w sobotę 25 
czerwca 2022 r. do skorzystania 
z bezpłatnych badań w ramach 
realizowanego przez nasze Mia-
sto programu profilaktyki chorób 
układu krążenia pn. „CZAS DLA 
SERCA”. 
W godzinach 8.00 – 11.00 w Parku 
Seniora w Żyrardowie przy ul. Konar-
skiego 4 będą wykonywane bezpłat-
ne badania, m.in.: ciśnienia krwi, 
poziomu cukru, trójglicerydów  
i cholesterolu we krwi oraz porady 

prozdrowotne i z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Re-
alizatorami będą między innymi Nie-
publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych z obszaru ochrony 
zdrowia.
Przed badaniem krwi należy być 
na czczo. 
Szczegółowych informacji na temat 
akcji udziela Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Żyrardo-
wa, Tel. 46 858 15 66.

Przypominamy, że trwa otwar-
ty konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych 
w zakresie „Kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego”. 
Przedmiotem konkursu jest edu-
kacja kulturowa i animacja spo-
łeczno-kulturowa mieszkańców 
naszego miasta.

Oferty można składać za po-
średnictwem serwisu Witkac.pl 
do 28.06.2022 r. – o zachowaniu 
terminu złożenia oferty decyduje 
data złożenia oferty w serwisie.
Pełna treść ogłoszenia konkurso-
wego dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.
zyrardow.pl, w serwisie Witkac.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Miasta.
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Szczęśliwa siódemka dla św. Jana

„Powrót do dawnego rzemiosła” – 
pod takim hasłem w niedzielę, 19 
czerwca, odbyła się siódma edycja 
Festiwalu Świętojańskiego organi-
zowanego przez Gminne Centrum 
Informacji we współpracy z Msz-
czonowskim Stowarzyszeniem Hi-
storycznym (MSH). Po raz pierw-
szy impreza zagościła na terenie 
zrewitalizowanego parku przyko-
ścielnego. Pomysł przeniesienia 
zabawy okazał się przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”, a siódem-
ka z nazwy wydarzenia przyniosła 
uczestnikom szczęście, wynikają-
ce z dobrej zabawy dla wszystkich, 
niezależnie od wieku.
Kolejną edycję Festiwalu Świętojań-
skiego z amfiteatralnej sceny otworzyła 
uroczyście dyrektor GCI Beata Sznaj-
der, której towarzyszyli przewodniczą-
ca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
radna Barbara Gryglewska, wiceprze-
wodniczący RM Waldemar Suski oraz 
wiceprezes Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego Piotr Dymecki. 
Kierująca Centrum przypomniała ge-
nezę nazwy festiwalu. Impreza zawsze 
odbywa się w terminie bliskim Nocy 
Świętojańskiej, a jej charakter nawiązu-
je do ludowych tradycji naszego kraju. 
Kolejnym powodem wybrania takiej 
nazwy jest postać patrona górującej 
nad miastem świątyni. Mszczonowski 
kościół farny został poświęcony św. Ja-
nowi Chrzcicielowi. Z tą świątynią zwią-
zanych było również dwóch znanych 
mieszkańców. Organistą kościoła był 
Jan Nepomucen Maklakiewicz, a jego 
syn, Jan Adam, to z kolei najprawdopo-
dobniej najsłynniejsza postać, pocho-
dząca z Mszczonowa. Widać więc, że 
przesłanek, by tak nazwać Festiwal, GCI 
znalazło dość sporo. 
Pierwszą z atrakcji, które na amfiteatral-
nej scenie przygotowali organizatorzy, 
był występ dzieci i młodzieży, uczest-
ników zajęć umuzykalniających. Bez-
płatną naukę gry na instrumentach w 
Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
Gminne Centrum Informacji prowadzi 
już od 2015 r. Uczniowie i absolwen-
ci zajęć systematycznie mają okazję 
prezentować swoje talenty podczas 
wydarzeń organizowanych przez GCI. 
Nie inaczej było również tym razem. Na 
amfiteatralnej scenie młodzi muzycy 
grali i śpiewali nie tylko ludowe melo-
die. Licznie zgromadzona publiczność 
gromkimi oklaskami nagrodziła ich wy-
konania piosenek takich jak „Hej z góry, 
z góry”, „Czerwone jabłuszko” czy „Hej 
szalała, szalała”. Ze sceny rozbrzmiały 
także utwory muzyki poważnej, a na-
wet neapolitańska, tradycyjna „Santa 
Lucia”. Ta ostatnia piosenka idealnie 
wpasowała się w letni klimat tego dnia, 
ponieważ pogoda zdecydowanie przy-
wodziła na myśl słoneczne Włochy.
Podczas VII Festiwalu Świętojańskiego 
na scenie zaprezentowali się nastę-

pujący uczniowie i absolwenci zajęć 
umuzykalniających: Agata Karpińska, 
Alan Puchała, Aleksander Majewski, 
Aleksander Płuciennik, Alicja Bernaciak, 
Alicja Salomon, Amelia Andrychowicz, 
Amelia Mechlińska, Antonina Zdrojew-
ska, Daria Jońska, Dawid Hil, Emil Dęb-
ski, Hanna Dobrzyńska, Iga Budna, Julia 
Popczyk, Kaja Ptasińska, Karol Siniarski, 
Karolina Listowska, Krystian Grzelak, 
Ksawery Michalak, Lena Stelmasiak, Mi-
kołaj Podolski, Natalia Chilińska, Natalia 
Popczyk, Nikodem Folc, Nina Tworzow-
ska, Ola Wierzbicka, Oliwia Pierzak, Ro-
zalia Andrychowicz, Róża Janas, Wikto-
ria Podolska i Zosia Bąk.
Plenerowa impreza GCI zawsze ma 
historyczne tło. Tegoroczne, rzemieśl-
nicze, było nawiązaniem do początków 
Mszczonowa, który obecnie obchodzi 
symboliczne 645-lecie nadania praw 
miejskich. Właśnie o genezie powsta-
nia centralnego punktu gminy oraz 
życiu jej pierwszych mieszkańców z 
festiwalowej sceny opowiadała radna 
Barbara Gryglewska. W sąsiedztwie 
amfiteatru rzemieślniczą wioskę stwo-
rzyli zaś członkowie Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego, którzy 
prezentowali dawne profesje, m.in. 
szewca czy stolarza. W ich stoiskach 
można było jednak nie tylko zdobyć 
wiedzę o mieście i jego mieszkańcach, 
ale także otrzymać pamiątkową mone-
tę. Symbolicznego 1 mszczona wybijali 
członkowie MSH, korzystając z ręcznej 
matrycy, także będącej nawiązaniem 
do przeszłości. Wygląd okolicznościo-
wej monety upamiętnia tegoroczny ju-
bileusz 645-lecia Mszczonowa.
Rzemieślnicze tradycje prezentowali 
również zaproszeni goście. Na traw-
nikach okalających amfiteatr metalo-
we drobiazgi wykuwał kowal, garncarz 
pomagał w stworzeniu własnego na-
czynia z gliny, a nieopodal można się 
było nauczyć plecenia wianków lub wy-
konywania motanek (słowiańskie lalki). 
Dla najmłodszych przygotowano także 
średniowieczne gry i zabawy, które cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem 
licznie przybyłych na imprezę dzieci.
W rzemieślniczej wiosce na festiwalo-
wych gości czekały wypiekane w tra-
dycyjny sposób podpłomyki. Festiwal 
Świętojański w tym roku był zresztą 
doskonałą imprezą dla smakoszy. W 
dwóch stoiskach, Koła Gospodyń i Go-
spodarzy Wiejskich Nosy Poniatki oraz 
Koła Gospodyń Wiejskich „Cychrowian-
ki”, można było skosztować tradycyj-
nych specjałów i domowych napojów. 
Związek Sadowników RP częstował 
zaś owocami Ziemi, między innymi so-
czystymi jabłkami z wyrytym herbem 
Mszczonowa. Nie lada atrakcją był też 
pieczony dzik, do którego spróbowa-
nia zachęcali myśliwi z Koła Łowieckie-
go „Jenot”. Ostatnim z lokalnych stoisk 
opiekowali się członkowie mszczonow-
skiej sekcji Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych. Oczywiście, 

ich pierzastych podopiecznych można 
było podziwiać, a nie zjeść.
Skoro Festiwal to nie mogło zabraknąć 
muzyki, którą tego dnia wykonywali nie 
tylko młodzi mieszkańcy Ziemi Msz-
czonowskiej. Na scenie dwukrotnie 
pojawili się członkowie grupy Vocan-
tus. Ten zespół muzyki dawnej specja-
lizuje się w melodiach powstałych w 
epoce średniowiecza. Co więcej, swoje 
utwory grają na replikach ówczesnych 
instrumentów, które tworzy jeden z 
członków grupy. Oczywiście, muzycy 
występują w stylizowanych strojach, a 
śpiewają w dawnych językach. 
Podczas niedzielnego recitalu mszczo-
nowska publiczność mogła usłyszeć 
wiele utworów o różnorodnym klima-
cie. Żywiołowość niektórych momen-
talnie sprawiała, że stopy same wybijały 
rytm, podczas gdy inne melodie koja-
rzyły się np. z kołysankami. Vocantus 
na amfiteatralnej scenie zaprezento-
wał m.in. swój popisowy utwór „Mirie it 
is while sumer ilast” opiewający wiosnę, 
a także pieśń średniowiecznych, pol-
skich żaków „Breve regnum erigitur”. 
Pomiędzy kolejnymi melodiami chęt-
nie opowiadali o muzyce z tamtej epo-
ki oraz instrumentach, na których grają, 
np. violi a chiavi i cytola.
Członkowie Vocantusa poprowadzili 

również dla chętnych warsztaty śre-
dniowiecznych tańców, maltańskiego 
i „praczki”, który wywodzi się z Francji. 
Pomimo prostoty kroków coraz szyb-
sze tępo muzyki sprawiało, że wesołej 
zabawy podczas mini zajęć było na-
prawdę dużo.
W ramach Festiwalu GCI przeprowadzi-
ło również dwa konkursy. W pierwszym 
z nich śmiałkowie walczyli na historycz-
ne wiadomości, odpowiadając na py-
tania dotyczące dziejów Mszczonowa i 
miejskich legend. Do zmagań przystą-
piło dziewięciu panów w różnym wie-
ku. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął 
Wiktor Zarzycki, a kolejne stopnie po-
dium przypadły Rafałowi Michalakowi 
(II) i Hubertowi Łojszczykowi (III). 
Zadaniem w kolejnym konkursie było 
uplecenie najładniejszego wianka. W 
tych zmaganiach zwyciężczynią została 
Beata Michalak, za którą uplasowały się 
Beata Siekierska (II miejsce) i Ewelina 
Janc (III). Na zakończenie imprezy wszy-
scy festiwalowi goście udali się nad 
Okrzeszę, by uczynić zadość święto-
jańskiej tradycji i puścić na wodę wian-
ki, które popłynęły z, wspomaganym 
przez strażaków, nurtem mszczonow-
skiej rzeczki.

Informacja prasowa:  
Dagmara Bednarek, GCI
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 Ponad 12,5 mln zł dla Puszczy 
Mariańskiej z Polskiego Ładu

Dzień Dziecka w Relax Radziwiłłów

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek 30 maja wyni-
ki II naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. Samorządy w całym kraju otrzymają do-
finansowanie na łącznie ponad 30 mld zł. Do Gminy Puszcza Mariań-
ska trafią środki w wysokości 12.587.500,00 PLN.

10 czerwca Wiceminister Aktywów Państwowych i poseł PiS odwiedził Bart-
niki w Gmnie Puszcza Mariańska, by na ręce wójta Michała Staniaka prze-
kazać symboliczny czek na realizację przebudowy i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Puszczy Mariańskiej. 

To bardzo ważna inwestycja, która pozwoli Gminie Puszcza Mariańska na 
rozwój i poprawę warunków życia mieszkańcom. Szczegółowy podział środ-
ków wygląda następująco:

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza 
Mariańska etap I.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.250.000,00 zł 
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 262.500,00 zł 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.987.500,00 zł

2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza 
Mariańska etap II.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 8.000.000,00 zł 
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 400.000,00 zł 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 7.600,000,00 zł

Łączna wysokość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych wyniesie 12.587.500,00 PLN

11 czerwca 2022 roku w Radziwiłłowie odbył się Gminny Dzień 
Dziecka z Relaxem! Były zawody sportowe, dmuchańce, trampoli-
ny, ciuchcia dla dzieci, malowanie twarzy, ale przede wszystkich 
uśmiechy na twarzach najmłodszych i ich rodziców. 

Relax Radziwiłłów, Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy w Bartnikach 
oraz Stowarzyszenie Seniorów „Promyk” i KSRG OSP Bartniki zorganizowali 
Dzień Dziecka dla fanów piłki nożnej z Gminy Puszcza Mariańska. Sponso-
rem wydarzenia, podobnie jak samego klubu, była firma EMKA S.A. - Głów-
nymi atrakcjami były animacje dla najmłodszych, pokaz magika, przejazd 
ciuchcia oraz quadem, dmuchane zjeżdżalnie i euro bungee, lody & gofry, ką-
ciki gastronomiczne Naszych lokalnych stowarzyszeń, gry i zabawy z OSP Bart-
niki, jak również pokaz motocyklowy Dusze Mazowsze & Klan Radziwiłłów. Z 
tego miejsca chciałbym podziękować głównemu sponsorowi panu Krzysztofowi 
Rdest oraz firmie EMKA S.A za ogromne wsparcie i wielkie serce! Podziękowania 
należą się również drugiemu sponsorowi wydarzenia Wójtowi Gminy Puszcza 
Mariańska panu Michałowi Staniakowi. Uważam, że warto organizować takie 
eventy, ponieważ radość i uśmiechy dzieciaków to największy benefit z naszej 
pracy dla lokalnej społeczności. Myślę ze z takim wsparciem jeszcze wiele przed 
nami, możemy zrobić wiele dobrego. Do zobaczenia! – powiedział Konrad Mi-
śchowski, Funclub Zrelaksowani GLKS Relax Radziwiłłów.
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Zaczipuj bezpłatnie swojego psa lub kota!

Polonez w Korytowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w 
Korytowie zatańczyli poloneza. 
To dopiero preludium do Balu 
Ósmoklasisty, który właśnie dziś 
odbywa się w murach szkoły. Dla 
zebranych uczniowie przygoto-
wali również przedstawienie o 
tematyce szkolnej z przymruże-
niem oka. 
22 czerwca był wyjątkowym czasem 
dla ósmoklasistów ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Korytowie, a także dyrektor szkoły, 
Elżbiety Błażejewskiej, która pierw-
szy raz w tym roku żegna swoich 

uczniów. – Emocje sięgają zenitu, 
atmosfera jest bardzo miła, choć też 
napięta, bo przecież każdy z uczniów 
chce wypaść jak najlepiej – mówiła 
dyrektor szkoły. 

Dla rozładowania napięcia uczniowie 
przygotowali krótkie przedstawienie 
o charakterze humorystycznym, by 
w krzywym zwierciadle przedstawić 
życie w szkole. Nie brakowało rów-
nież łez wzruszenia wśród rodziców 
podczas uroczystego poloneza. 
Choć kluczowym punktem progra-
mu był oczywiście bal ósmoklasi-
stów. W tym roku szkołę pożegna 
jedna klasa ósma pod opieką pani 
Izabeli Maleńczuk. 

Akcja bezpłatnego czipowania 
psów i kotów
Na czym polega czipowanie?
Czipowanie polega na wszczepieniu 
pod skórę zwierzęcia mikroproce-
sora wielkości ziarenka ryżu. Zabieg 
ten wykonuje się przy pomocy igły 
i strzykawki, przypomina on zwykły 
zastrzyk. Czynność ta jest praktycz-
nie bezbolesna i nieszkodliwa dla 
zdrowia. Czip zawiera unikalny 15 
cyfrowy numer, który rejestrowany 
jest w międzynarodowej bazie da-
nych wraz z danymi właściciela zwie-
rzęcia.
Numer chipa można w bardzo pro-
sty sposób zidentyfikować za pomo-
cą specjalnego czytnika, co pozwala 
na natychmiastowe odnalezienie 
właściciela w przypadku zaginięcia 
zwierzęcia!
Jak wziąć udział w akcji?
Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Ra-
dziejowice, w dniach od 11 lipca do 
24 lipca 2022 roku pobierz wniosek 
ze strony internetowej Radziejowice.

pl lub bip.radziejowice.pl lub w Urzę-
dzie Gminy Radziejowice, o wykona-
nie zabiegu elektronicznego znako-
wania psa / kota* na koszt gminy 
Radziejowice w ramach „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Radziejo-
wice”.
Wypełniony wniosek złóż w Urzę-
dzie Gminy Radziejowice lub prze-
ślij wniosek opatrzony bezpiecznym 
podpisem elektronicznym za pomo-
cą ePUAP.
Jeśli Twój wniosek zostanie pozy-
tywnie zweryfikowany i rozpatrzony, 
otrzymasz powiadomienie za pomo-
cą e-mail lub sms-a, o pozytywnie 
rozpatrzonym wniosku.
* Uwaga! Jedna osoba może złożyć 
wniosek dla jednego psa lub kota z go-
spodarstwa domowego!
Dofinansowanie przysługuje tylko 
mieszkańcom Gminy Radziejowice, 
dla zwierząt stanowiących ich wła-
sność oraz posiadających książecz-
kę zdrowia z aktualnym szczepie-
niem przeciwko wściekliźnie
Śpiesz się, liczba czipów jest ograni-
czona!
Decyduje kolejność daty wpływu 
wniosku do Urzędu Gminy Radzie-
jowice

Informacja prasowa: 
Urząd Gminy Radziejowice
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Szkoła Podstawowa w Franciszkowie z dofinansowaniem z Polskiego Ładu 

WISKITKIWISKITKI

11 370 000 zł przekazał dziś na ręce burmi-
strza Miasto i Gmina Wiskitki Rafała Mitury 
Wiceminister Aktywów Państwowych i Poseł 
na Sejm RP Maciej Małecki. Pieniądze zosta-
ną przekazane na rozbudowę szkoły podsta-
wowej w Franciszkowie, rozbudowę sieci ka-
nalizacyjno-sanitarnej i modernizację dróg 
w Gminie Wiskitki.

W ramach I naboru gmina pozyskała dofinanso-
wanie na „Rewitalizację zespołu budynków Stare-
go Młyna w Wiskitkach” w kwocie 11 700 000,00 zł. 
Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

W 2 edycji Polskiego Ładu Wiskitki zdobyły fundu-
sze na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej we Fran-
ciszkowie” w wysokości 4 250 000,00 zł. Obecnie 
przygotowywana jest dokumentacja projektowa, 
dzięki której możliwe będzie kontynuacja budowy 
sali gimnastycznej i wyposażenie jej w nowocze-
sny sprzęt sportowy 

W tym rozdaniu Polskiego Ładu Wiskitki pozyska-
ły również pieniądze na „Rozbudowę sieci kana-
lizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki” - na ten cel 
przeznaczono 3 040 000,00 zł. W tym momencie 
prowadzone jest analiza możliwości rozbudowy 
sieci w różnych rejonach Gminy, aby można było 

podłączyć jak największą ilość mieszkańców. 

Zaplanowano również modernizację dróg w Gmi-
nie Wiskitki - na ten cel samorząd otrzymał 4 080 
000,00 zł. Aktualnie przygotowywane są odcinki 
dróg możliwe do dokonania modernizacji. 

Wierząc, że rozwój samorządu to rozwój całej Pol-
ski, Rafał Mitura, burmistrz Wiskitek nie ustaje w 
staraniach o pozyskanie kolejnych funduszy. 

W związku z wizytą ministra i samorządowców z 
Wiskitek, dzieci z Franciszkowa zaprezentowały 
program artystyczny.



14 ŻPŻ • CZWARTEK • 23 CZERWCA 2022FOTOREPORTAŻ

ŚWIĘTO LNU W ŻYRARDOWIE
W dniach 17 - 19 czerwca w Żyrardowie od-
było się Święto Lnu. Impreza powraca po 
dwuletniej przerwie. Swoją obecnością za-
szczyciły nas gwiazdy dużego formatu, ale i 
te bardziej lokalne.
Organizatorem wydarzenia było Miasto Żyrardów 
pod patronatem prezydent miasta Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, który nie krył radości z możli-
wości spotkania się z mieszkańcami miasta.W 
ostatnim dniu święta prezydent ogłosił, że to nie 
ostatnia impreza tego typu i podał datę kolejnej 
imprezy tym razem muzyki tanecznej,która odbę-
dzie się już 1 lipca nad Zalewem Żyrardowskim. 
Będzie to tradycyjne powitanie lata i…. świętowa-
nie roku Życia Powiatu Żyrardowskiego. 

Święto Lnu to nie tylko rozrywka dla mieszkańców 
miasta, ale też okazja do budowania więzi spo-
łecznych,promowania patriotyzmu i kontynuowa-
nia tradycji.

Wydarzenie rozpoczęła rekonstrukcja Strajku 
Szpularek z 1883 zakończona paradą. Następnie 
mieszkańcy miasta mieli okazję uczestniczyć w 
koncertach takich artystów jak Ania Karwan, An-
dre,Elena Rutkowska,zespół Brathanki czy zespół 
Mitra. Całość wydarzenia dopełniły wszelakie wy-
stępy artystyczne. Dla dzieci zorganizowano ma-
lowanie twarzy i dmuchane atrakcje. Nie zabrakło 
też dobrego jedzenia z okolicznych straganów czy 
foodtracków. 

Tekst: Aleksandra Szymańska
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Biedronki, Kotki, Pszczółki, Słoneczka, Smerfy i Wróbelki – to wła-
śnie te grupy pożegnały dziś mury Miejskiego Przedszkola nr 9 w 
Żyrardowie. Podobni z zabytkowej ochronki wyszli dziś, by wspa-
niałymi przedstawieniami i dostojnym polonezem zaprezentować 
się w sali widowiskowej Centrum Kultury w Żyrardowie. 

To było barwne wydarzenie, które wśród zebranych wzbudzało wiele emo-
cji. Pierwsza grupa (Biedronki, Słoneczka, Kotki) wzruszyła pięknym i dostoj-
nym polonezem, łzy wyciskały wzruszające wierszyki. Druga grupa (Pszczółki, 
Wróbelki i Smerfy) przedstawiła radosny program o charakterze kabareto-
wym, polegający na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy warto iść do 
szkoły. Ostatecznie konieczność zajmowania się młodszymi kolegami nie 
napawała aż takim optymizmem, jakby mogło się wydawać. 

Na wszystkich przedszkolaków czekały pamiątkowe dyplomy i książki, które 
wręczały wzruszone przedszkolanki. W tym roku podopiecznych żegnały: 
Justyna Czubak (Wróbelki), Elżbieta Wardziak (Pszczółki), Iga Chybczyńska 
(Smerfy), Elżbieta Czaplarska (Biedronki), Katarzyna Kozak (Słoneczka) i Iwo-
na Szymczyk (Kotki).

139 lat temu w kwietniu odbył się Strajk Szpularek. To właśnie one 
pokazały, że żyrardowskie pracownice mają głos i chcą, by był on 
słyszalny. Choć od tamtych lat prawa kobiet znacząco się zmieni-
ły, historia żyrardowskich szpularek to wartość, którą należy pielę-
gnować, edukując nowe pokolenia mieszkańców. 

18 maja w Żyrardowie odbyła się kolejna inscenizacja Strajku Szpularek w 
Żyrardowie. Co roku po zakamarkach Bielnika niosą się głośne hasła: „Precz 
z caratem!”, odgłosy strzałów, piski i krzyki szpularek. To duchy minionych 
lat, które przywoływane są przez Fabrykę Feniksa i wolontariuszy, którzy 
wzrastają w tradycji i historii Żyrardowa. 

W tegorocznej inscenizacji nie brakowało tłumnie protestujących robotni-
ków, carskich żołnierzy i kierownictwa fabryki, które debatowało nad sytu-
acją pracowników fabryki. Co roku, choć inscenizacja bazuje na tej samej 
historii, scenariusz wydarzeń jest inny, przez co zgromadzeni mieszkańcy 
mają element zaskoczenia. W tym roku świadkami Strajku byli uczestnicy 
„Parady Miasta Żyrardowa”, która przeszła ulicami miasta w ramach obcho-
dów Święta Lnu. Na czele parady szedł prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski z reprezentacją miasta partnerskiego Trjawna i oczywiście 
radnymi Rady miasta Żyrardowa i zaproszonymi samorządowcami. 

OCHRONKA ŻEGNA KOLEJNY 
ROCZNIK PRZEDSZKOLAKÓW

STRAJK SZPULAREK
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POLONEZ NA PLACU JANA PAWŁA II
Tradycyjnie uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Żyrardo-
wie zatańczyli poloneza na Pla-
cu Jana Pawła II w Żyrardowie. 
Skomplikowana choreografia, łzy 
wzruszenia i stroje wieczorowe 
podkreślały wyjątkowość tego 
wydarzenia. 11 czerwca ósmokla-
siści z „Dwójki” pożegnali mury 
szkoły hucznym balem i dostoj-
nym tańcem dla zebranych gości. 

To wydarzenie wpisało się już w trady-
cję nie tylko samej szkoły, ale i całego 
miasta. Tłumnie zgromadzeni rodzice 
i mieszkańcy zainteresowani tym wy-
darzeniem zebrali się na Placu Jana 
Pawła II, by wspólnie przeżyć oficjalne 
pożegnanie ze szkołą ósmoklasistów 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Żyrardowie. Zgro-
madzonych powitała dyrektor szko-
ły, Marzena Marjańska. – 8 lat temu 
miałam przyjemność pasować Was 

na uczniów tej szkoły i przez te 8 lat 
miałam możliwość obserwować Was, 
jak się zmieniacie – mówiła dyrektor. 

Honorowe pierwsze kroki w polone-
zie i w pierwszych parach zatańczyli: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, 
Marzena Marjańska, Marcin Gmur-
czyk, Monika Jeż, Karolina Bonikow-
ska. Było to jedynie wprowadzenie do 
choreografii pełnej zwrotnych figur, 
kół, ósemek i czwórek, tuneli. Słowem 
– widowiskowego pokazu tańca, któ-
ry z pewnością zostanie w pamięci na 
długie lata. 

W 2022 roku szkołę opuszczają 3 
klasy pod wychowawstwem Marcina 
Gmurczyka, Moniki Jeż i Karoliny Bo-
nikowskiej. W wydarzeniu udział wzięli 
prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, przewodniczący 
Rady Miasta Żyrardowa, Ryszard Mir-
gos oraz dyrektor Wydziału Edukacji, 
Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ży-
rardowie wyjątkowo pożegnali się z murami 
swojej szkoły. Tradycyjnie na boisku szkoły 
zaprezentowano poloneza, który na wszyst-
kich zebranych zrobi ogromne wrażenie, a 
wśród zebranych rodziców nie obyło się bez 
chwil wzruszeń. Jednak największym zasko-
czeniem okazała się belgijka, którą ucznio-
wie odtańczyli z dużym zapałem i energią. 

To, że tradycyjny polonez jest popisowym tańcem 
na różnych etapach zakończenia edukacji, wiemy 
nie od dziś. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w 
Żyrardowie również zaprezentowali się w dostoj-
nym polonezie. Jednak to, co wyróżnia to poże-
gnanie od pozostałych to skoczna belgijka, która 
była niespodzianką dla zebranych gości. Wyma-
gający kondycji i mnóstwa energii taniec zebrał 

gromkie brawa. Uczniowie z pewnością tę część 
uroczystości mogli uznać za rozgrzewkę do hucz-
nej zabawy podczas balu ósmoklasisty. 

W uroczystej części nie zabrakło również gości 
honorowych jak wiceprezydent Żyrardowa, Adam 
Lemiesz czy dyrektor Wydziału Edukacji Urszu-
la Wieczorkiewicz-Tkacz. Nad przebiegiem uro-
czystości czuwała Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 7, Magdalena Szwed, która nie kryła dumy z 
uczniów, podkreślając ich piękny rozwój przez 
ostatnie lata, a także nadzieję na powodzenie na 
dalszych etapach życia i edukacji. 

W 2022 roku Szkołę Podstawową nr 7 żegnają 
uczniowie 4 klas pod czujnym okiem wychowaw-
ców: Ilona Jarosz, Agnieszka Rdest, Irmina Gmur-
ska i Barbara Dąbrowska. 

KROCZYLI W POLONEZIE, SKAKALI W BELGIJCE
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Nazywam się Mikołaj Kuleta na co dzień jestem pe-
dagogiem, wykładowcą akademickim na Uczelni 
Korczaka, właścicielem Centrum Psychologiczno-
-Pedagogicznego „Pura Vida” ale przede wszystkim 
jestem dumnym tatą Alicji i to tatą na pełen etat, od 
lutego 2022 przebywam bowiem na urlopie rodzi-
cielskim. 
Ten tekst dedykuje wszystkim tatom w dniu ich świę-
ta a zwłaszcza jednemu, który niestety nie może już 
tego przeczytać.
Kod kulturowy
Gdy poszukamy synonimu do słowa mę-
ski, w odpowiednim słowniku odnajdziemy 
między innymi pozycję ojcowski, zatem mę-
ski ojciec to rzecz oczywista i fundamental-
na, paradygmat, z którym się nie dyskutuje.  
Gdzie jest miejsce męskiego taty? Czy ojciec 
na urlopie rodzicielskim jest męski?  
Po przeprowadzeniu krótkiej sondy ulicznej, an-
kietowani na pytanie z czym kojarzy im się ojciec, 
odpowiadali: dom, rodzina, stabilność. Kod kul-
turowy, który jest nam przekazywany przez śro-
dowisko zewnętrzne, sprawia, że tatę widzimy 
najczęściej w pracy, który robi karierę i zarabia 
na dom. Jeżeli jest już w domu to spędza czas w 
garażu, gdzie naprawia auto, dzieląc się przy tym 
swoją wiedzą techniczną z potomkiem. Jednym 
słowem ojciec to głowa rodziny, która musi za-
robić na dostatnie życie swoich najbliższych, do-
datkowo od ręki naprawia gniazdko i uszczelkę 
pod głowicą. 
Rynek pracy się mocno zmienił od lat 60, gdzie 
pensja ojca wystarczała na utrzymanie całej 
rodziny, praca zarobkowa obojga rodziców to 
rzecz powszechna i nikogo nie dziwi w obecnych 
czasach, niemniej nadal mamy panujący stereo-
typ w społeczeństwie, że to mężczyzna powinien 
więcej zarabiać, dawać stabilność finansową ro-
dzinie, płacenie w restauracji też powinno być po 
jego stronie. 
Kwestię finansową mamy ustaloną, jak wyglądają 
zatem rzeczy niematerialne, duchowe, czyli oka-
zywanie emocji i uczuć. To niewiarygodne, ale 
fałszywe przekonania o tym, że chłopaki nie pła-
czą ma się dobrze i nadal funkcjonuje w społe-

czeństwie. Mali chłopcy od samego początku są 
wychowywani, że nie mają prawa do przestrzeni 
na przeżywanie swoich uczuć. Powściągliwość 
i nieokazywanie uczuć to cechy prawdziwego 
mężczyzny. Gdzie nas prowadzi ten kod kulturo-
wy, niestety w żadne dobre miejsce. 
Statystyki są nieubłagane, z danych Komendy 
Głównej Policji wynika, że tylko w 2020 roku 84 
proc. samobójstw popełnili mężczyźni, 8 na 10 
samobójstw w Polsce popełniają mężczyźni!!!  
Jest to skutek tłumienia emocji i uczuć, przecież 
mówienie o emocjach to dobre dla kobiet. 
Nie trzeba sięgać głęboko do literatury przed-
miotu, żeby znaleźć narzędzia do radzenia sobie 
z emocjami. Obrazkowa Księga Montessori au-
torstwa Marine Duvoudly, która jest skierowana 
do kilkuletnich dzieci (wczesna podstawówka) 
jest w zupełności wystarczająca. We wstępie mo-
żemy znaleźć informację, że aby wyciszyć emo-
cję, trzeba ją najpierw zaakceptować, wsłuchać 
się w nią i ją wyrazić. W przeciwnym razie przy-
bierze na sile a ujście znajdzie w mniej lub bar-
dziej destruktywnym zachowaniu.  
Warto również pamiętać o 3 zasadach dotyczą-
cych emocji: są naszymi sprzymierzeńcami, są 
przejściowe i potrzebują, by je wyrazić. Po prostu 
warto mówić o tym co nam doskwiera. 
Wróćmy jednak do pytania postawionego na po-
czątku tekstu, czy ojciec na urlopie rodzicielskim 
jest męski?  Według obowiązującego kodu kultu-
rowego niestety nie, dbanie o ciepło rodzinne-
go ogniska i opieka nad dziećmi przez wieki była 
zarezerwowana dla kobiet, mężczyzna miał za 
zadanie chodzić na polowanie i zdobywać poży-
wienie dla rodziny.  
 O tym, że tatusiowe nie wybierają się zbyt czę-
sto na urlop rodzicielski świadczą dane z ZUS-u: 
Wśród osób, które decydują się na wzięcie urlo-
py rodzicielskiego mężczyźni stanowią zaledwie 
około 1 proc.    Powodów takiego stanu rzeczy 
jest kilka:
• kod kulturowy, 
• mężczyźni zazwyczaj zarabiają więcej dlatego 

ze względów ekonomicznych to kobieta zo-
staje w domu,

• stygmatyzacja – ciamajda ojciec, wyrodna 
matka karierowiczka itp. 

Plany Unii Europejskiej 
Inaczej proporcje widzi Unia Europejska, która 
poprzez dyrektywę zobowiązała Polskę do wpro-
wadzenia zmian w kodeksie pracy. Największa 
zmiana dla rodziców to bez wątpienia dłuższy 
urlop rodzicielski – chociaż jednocześnie to wła-
śnie ta zmiana jest najbardziej kontrowersyjna. 
Obecnie urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie (lub 
34 w przypadku ciąży mnogiej). Gdy zmiany wej-
dą w życie, urlop rodzicielski będzie trwać odpo-
wiednio 41 lub 43 tygodnie. To, co jest jednak 
najistotniejsze – każde z rodziców zyska gwaran-
cję 9 tygodni urlopu, którego nie będzie można 
przenieść na drugiego rodzica.
Do tej pory rodzice dzielili się urlopem według 
własnego uznania. Najczęściej wyglądało to tak, 
że dochodziło do tego, że całość urlopu rodzi-
cielskiego wykorzystywała kobieta, po 1 sierp-
nia 2022 roku nie będzie to już możliwe. Dla 
niektórych to mocno kontrowersyjne rozwiąza-
nie. Zwłaszcza, gdy w domu to mężczyzna za-
rabia znacznie więcej i dla domowego budżetu 
korzystniej było, gdy z urlopu rodzicielskiego w 
ogóle nie korzystał. Medal ma jednak dwie stro-
ny, bo dzięki temu rozwiązaniu kobiety mają bar-

dziej sprzyjające warunki do szybszego powrotu 
na rynek pracy 
Szykuje się nam rewolucja w urlopach rodziciel-
skich, jestem jej gorącym zwolennikiem, to jakim 
wyzwaniem jest zajmowanie się niemowlakiem 
i domem, dla dobra relacji w związku, powinien 
przekonać się każdy mężczyzna.  
Dzieci nas nie słuchają tylko naśladują 
Zwykłem mówić rodzicom moich podopiecz-
nych, że budowanie relacji z dzieckiem jest nie-
zwykle ważne i w głównym stopniu determinu-

je przyszłość małego człowieka. To, że obecnie 
przebywam na urlopie rodzicielskim chroni mnie 
od miana hipokryty.
 Narodziny dziecka to przełomowy moment w 
życiu człowieka, zdajemy sobie wtedy sprawę, że 
nie żyjemy już tylko dla siebie, los tej kruchej isto-
ty zależy od nas. Zadałem sobie wtedy pytanie co 
odpowiem córce jak za jakiś czas zapyta Tato jak 
żyć?  Przed oczami pojawił mi się obrazek (mem) 
na którym są dwie małe baletnice a obok komen-
tarz „kiedy jeszcze nie wiesz, że jedyne o czym 
marzysz to umowa na czas nieokreślony i żeby 
był dobry dojazd” – kategorycznie się z tym nie 
zgadzam i uważam, że z marzeń się nie wyrasta 
a je się spełnia. Więc za jakiś czas na pytanie jak 
żyć, będę mógł odpowiedzieć Ali: wspak, spełnia-
jąc przy tym mniejsze i większe marzenia a, że 
dzieci nas nie słuchają tylko naśladują, nie po-
zostało mi nic innego jak zacząć spełniać swoje 
marzenia, za co jestem ogromnie wdzięczny. 
Wdzięczność 
Idąc za stwierdzeniem, że wdzięczność jest naj-
krótszą i najtańszą drogą do szczęścia, chciał-
bym serdecznie podziękować mojej córce Alicji 
za to, że nauczyła mnie czym jest bezwarunkowa 
miłość, dzięki niej w pełnym znaczeniu poznałem 
słowo odpowiedzialność oraz za jej sprawą sen-
tencja „Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopo-
ty – małe radości” nabiera niezwykłej mocy. 
Podsumowując, Drodzy Ojcowie pogląd za-
mieszczony w artykule jest opcją do wyboru a nie 
prawdą objawioną, sądzę jednak, że warto roz-
ważyć urlop rodzicielski w pozytywnym aspekcie, 
ja nigdy nie czułem się bardziej męski niż teraz.   
 

ZDROWIE
BYĆ MĘSKI JAK OJCIEC
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STEFAN RACHOŃ – DYRYGENT I SKRZYPEK WIRTUOZ

„Zmuszano mnie kiedyś do 
zastanawiania się nad tym, kim 
ja właściwie jestem: skrzypkiem 
czy dyrygentem? Jestem tym 
człowiekiem, który daje drugiemu 
jakąś maleńką cząstkę radości w 
jego szarym życiu. Gdyby dane mi 
było urodzić się jeszcze raz, myślę, 
że poszedłbym tą samą drogą...”. S. 
Rachoń
Nie zdążyłem poznać osobiście pana 
Stefana Rachonia – legendarnego 
dyrygenta Orkiestry Rozgłośni 
Warszawskiej Polskiego Radia, 
genialnego skrzypka, aranżera i 
cenionego przez wszystkich artysty. 
Znam natomiast osobiście jego 
żonę, primadonnę Teatru Wielkiego 
w Warszawie - Barbarę Nieman, 
śpiewaczkę obdarzoną niezwykle 
pięknym sopranem, uczennicę maestry 
Ady Sari i stypendystkę Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, uczestniczkę kursu 
mistrzowskiego dla śpiewaków 
zorganizowanego przez La Scalę w 
Mediolanie. To właśnie pani Barbara 
Nieman, za każdym razem przyjmująca 
mnie niezwykle serdecznie w swoim 
mieszkaniu przy ul. Hożej w Warszawie, 
dostarczyła mi wielu ciekawych 
informacji na temat życia i twórczości 
tego niezwykłego artysty, jakim był jej 
mąż; genialny muzyk, w którym dwa 
żywioły skrzypka i dyrygenta złożyły 
się na jedną osobowość artystyczną 
- wzniosłą, wysublimowanie wrażliwą, 
ale jednocześnie bardzo ludzką i 
swojską. Niestety, po bohaterze mojego 
artykułu zostały już tylko wspomnienia i 
pamiątki. Wśród nich fotografie, batuty 
dyrygenckie, niezapomniany granatowy 
frak, a także wisząca nad pianinem 
niezwykła karykatura nieznanego już 
dziś autorstwa. Charakterystyczny 
szpiczasty nos i nieodłączny frak 
pozwoliły artyście przedstawić Stefana 
Rachonia jako ptaka. Sikorka?
Myślę, że większość z Państwa kojarzy 
pana Rachonia właśnie z takim 
wizerunkiem – dyrygenta we fraku, bo z 
jakim innym można by go kojarzyć? Pana 
Stefana kojarzyć trzeba chociażby z 

telewizji – koncerty i konkursy piosenek, 
Sopot, Opole, Zielona Góra...
Lublina się nie zapomina...
Stefan Rachoń urodził się 4 stycznia 1906 
roku w Ostrowie Lubelskim. Gdy miał 5 
lat, jego rodzice przenieśli się z nim do 
Lublina. Wówczas podjął naukę w szkole 
muzycznej im. Stanisława Moniuszki. 
Z Lublinem wiązały artystę szczególne 
więzi. Jak wiemy, przez wiele lat od 1925 
roku był koncertmistrzem Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej. 
Utworzył wtedy własny kwartet 
smyczkowy, z którym występował jako 
solista. Grywał wówczas w kinie „Corso” 
- jeszcze w epoce kina niemego! W 
roku 1926 zadebiutował jako skrzypek 
przed mikrofonem radiowym. Było to 
w Warszawie, a orkiestrą dyrygował 
Grzegorz Fitelberg. Żeby dobrze 
przygotować się do tego występu, ćwiczył 
grę na skrzypach... w szafie! Zamykał się 
w wielkiej, opróżnionej uprzednio szafie, 
która. widocznie działając na zasadzie 
pudła rezonansowego czy jakiegoś 
wzmocnienia dźwięku, umożliwiała mu 
lepszy odsłuch wydobywanego przez 
niego brzmienia i tym samym większą 

kontrolę nad precyzją gry.
Jednym z pierwszych występów 
w Polskim Radiu był jego udział 
w programie pt. „Kącik Młodych 
Talentów” w 1930 roku, a więc jeszcze 
przed ukończeniem konserwatorium. 
Wykonał koncert z Orkiestrą Filharmonii 
Warszawskiej. W tym samym roku 
otrzymał propozycję utworzenia 
radiowej orkiestry rozrywkowej. Zaraz 
się tak stało. Była to trzecia, obok 
orkiestry Grzegorza Fitelberga i Orkiestry 
Tanecznej Zdzisława Górzyńskiego, 
przedwojenna orkiestra radiowa. W 
tej orkiestrze Stefan Rachoń grał na 
skrzypcach jako solista oraz dyrygował 
nią tworząc popularne audycje „Tysiąc 
taktów muzyki”.
W okresie przedwojennym, oprócz 
tego, że sam prowadził swój zespół 
instrumentalny, stale uczył się i 
zdobywał doświadczenie. W wieku 23 
lat rozpoczął naukę w klasie skrzypiec w 
Konserwatorium Warszawskim, w klasie 
prof. Józefa Jastrzębskiego, o którym 
to profesorze pamiętał po latach w 
każdym wywiadzie i wszędzie, gdzie tylko 
ktokolwiek zapytał go, komu zawdzięcza 
swój kunszt i wiedzę – wymieniał zawsze 
nazwisko swojego nauczyciela. Drugim 

jego profesorem był wielki dyrygent 
Grzegorz Fitelberg, który przygotowywał 
go do debiutu radiowego i pod którego 
kierunkiem ukończył on Warszawskie 
Konserwatorium Muzyczne w 1933 
roku. Do wybuchu wojny, jak i w czasie 
okupacji Stefan Rachoń występował 
w lokalach gastronomicznych i 
kawiarniach. Co ciekawe, prowadził w 
czasie wojny tajną radiostację, w której 
z grupą muzyków przygotowywał 
nagrania. Mieściła się ona w budynku 
zajmowanym przez żandarmerię 
niemiecką. Były to czasy Tajnej 
Orkiestry Polskiego Radia – epizodu, o 
którym bardzo rzadko wspomina się 
w literaturze jak i w programach czy 
audycjach. Tą tajną komórką kierował 
Edmund Rudnicki, a dyrygowali 
Olgierd Straszyński i Stanisław 
Nawrot. Nagrywano wtedy na płyty 
pieśni patriotyczne, muzykę polską, 
przemówienia, które przygotowano na 
okres odzyskania wolności. Orkiestra 
liczyła 12 osób, a obok Stefana Rachonia 
znalazło się w niej kilka niezwykle 
utalentowanych muzyków. Nie wszyscy 
koledzy pana Stefana przeżyli wojnę; np. 
Tadeusz Słowakiewicz, także lublinianin, 
został zamordowany w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Mauthausen 
Gusen w Austrii. Wielu nie miało tego 
szczęścia przeżyć, a panu Stefanowi 
się udało. Po latach, kiedy wspominał 
te trudne czasy, sam nie mógł wyjaśnić 
jak to wszystko mogło się wydarzyć. 
Później nastąpiło coś, w co trudno 
uwierzyć, co było prawdziwym cudem, 
ale cudem, który mógł się przydarzyć 
tylko wybranym, nielicznym. Jestem 
absolutnie pewien tego, że jego talent, 
służba i miłość wobec stuki i drugiego 
człowieka, a także poświęcenie, 
uratowały mu życie.
Cudownie ocalony.
Życie ocalił dwa razy. W dniu 9 września 
1939 roku jako łącznik dowódcy pułku 
jechał rowerem do Dowództwa Okręgu 
Korpusu numer II mieszczącego się 

na Placu Litewskim. W tym czasie 
miało miejsce ciężkie bombardowanie 
Lublina. Podmuch powietrza rzucił 
Stefana Rachonia na ścianę budynku, 
powodując ogólne potłuczenie ciała. Gdy 
w Warszawie wybuchło powstanie, pan 
Stefan brał w nim czynny udział. Został 
schwytany przez Niemców i wywieziony 
do obozu przejściowego w Pruszkowie. 
Później został złapany na próbie 
ucieczki z niemieckiego transportu i 
zaprowadzony do oficera niemieckiego, 
który okazał się... melomanem. Kiedy 
zobaczył przed sobą młodego Polaka ze 
skrzypcami kiwnął głową na trzymany 
przez Rachonia w rękach futerał i polecił, 
by zaczął grać. Wówczas pan Stefan 
zagrał przed tym Niemcem Pieśń Solveigi 
Edwarda Griega. Oficer nie tylko polecił 
go wypuścić, ale pozwolił mu udać się w 
dalszą drogę na służbowej lokomotywie. 
Po tym zajściu przedostał się do 
Krakowa i współpracował z Orkiestrą 
Generalnej Guberni. Następnie wrócił 
do wyzwolonego Lublina i brał udział w 
audycjach radiowych Polskiego Radia w 
Lublinie. Było to w 1944 roku.
Miał niezwykłe zasługi w odnawianiu 
się polskiego radia po wojnie.
W 1945 roku przeniósł się do Warszawy 
i miał za zadanie zorganizować 
siedmioosobową orkiestrę radiową, 
a założył zespół liczący czternastu 
muzyków. Jego zespół był pierwszym 
zespołem koncertującym po wojnie w 
Warszawie, jeszcze zanim otworzono 
Operę, zanim założono orkiestrę 
symfoniczną. Mała Orkiestra Polskiego 
Radia pod dyr. Stefana Rachonia miała 
swój styl, swoją rangę i swój specyficzny 
charakter. Dzięki pierwszym audycjom 
radiowym grała w każdym domu, 
w którym znajdował się odbiornik. 
Niezwykłe zdolności organizacyjne i 
charyzma Stefana Rachonia sprawiły, że 
wkrótce zespół powiększył się do... 70 
osób. Muzycy, którzy powrócili z obozów 
i wielu miejsc niewoli z zapałem, ciesząc 
się, że żyją, przystąpili do pracy. Jego 
orkiestra występowała w audycjach na 
żywo, wprost przed mikrofonem. Radio 
szybko jednak zbroiło się w technikę, 
więc orkiestra Stefana Rachonia zaczęła 
dokonywać nagrań. Od tamtych czasów, 
czyli od roku 1945, Stefan Rachoń 
dyrygował tą orkiestrą nieprzerwanie, aż 
do roku 1980. Była to jedyna orkiestra 
w Polsce, która stale pozostawała w 
rękach jednego dyrektora. To bez 
wątpienia on narzucił jej swój styl i ten 
styl utrzymywał. Ta orkiestra żyła w nim, 
a on żył w orkiestrze i razem z nią. Wraz z 
jego odejściem na emeryturę skończyła 
się w polskiej kulturze pewna epoka – 
muzyki profesjonalnej, ale jednocześnie 
przyjaznej ludziom, eleganckiej i na 
najwyższym poziomie brzmieniowym i 
repertuarowym.
Orkiestra Stefana Rachonia
Orkiestra Rozgłośni Warszawskiej 
Polskiego Radia pod dyrekcją 

fot. Barbara Nieman - śpiewaczka. 
Prywatnie żona Stefana Rachonia  

i jego największy przyjaciel,  
na dobre i złe.

fot. Stefan Rachoń

fot. Stefan Rachoń podczas próby.  
Jego muzyka była jak te gesty - lekka, 

pełna swobody i wdzięku.
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Stefana Rachonia była rozkoszna, profesjonalna i 
nieprzypadkowa. Składała się z trzynastu pierwszych 
skrzypiec, ośmiu drugich, pięciu altowiolistów, 
czterech muzyków grających na wiolonczelach, trzech 
kontrabasistów, gitarzysty, harfistki, pianisty grającego 
na fortepianie, dwóch flecistów, dwóch oboistów, 
trzech klarnecistów, dwóch fagocistów, czterech 
waltornistów, trzech trębaczy, trzech puzonistów, 
perkusisty i dwóch pracowników technicznych. Razem 
ok. 57 osób grających na estradzie, którymi dyrygował 
on – mistrz Stefan Rachoń. W takiej ilości muzyków 13 
czerwca 1965 roku, o godzinie 19:30 w Sali Koncertowej 
Filharmonii Narodowej w Warszawie orkiestra zagrała 
swój koncert jubileuszowy. Koncert zapowiedział i 
prowadził Lucjan Kydryński, a gwiazdami wieczoru byli 
Barbara Hesse-Bukowska, pianistka oraz śpiewacy 
operowi: Bogna Sokorska i Kazimierz Pustelak. W rewii 
melodii i piosenek udział wzięli Ludwik Sempoliński, 
Ewa Demarczyk, Anna German, Krystyna Konarska, 
Halina Kunicka, Sława Przybylska, Violetta Villas, Jerzy 
Połomski, Mieczysław Wojnicki oraz Irena Santor... 
Irena Santor, której mężem był koncertmistrz orkiestry 
Stefana Rachonia – wybitny skrzypek Stanisław Santor.
Wszyscy muzycy tej orkiestry byli wspaniali i 
reprezentowali bardzo wysoki poziom gry na 
instrumentach, ale o niektórych chciałbym napisać 
więcej. Jan Kuzio, skrzypek, był niezwykłym, 
samorodnym talentem. Jego muzykalność, ogromne 
wyczucie stylu i nieprzeciętne umiejętności zostały 
docenione przez Stefana Rachonia, który od razu 
postanowił zaangażować go do swojej orkiestry. 
Jan Kuzio był także związany z Orkiestrą Uliczną 

z Chmielnej. Ukochał folklor warszawski i często 
występował z muzykami tej orkiestry na ulicy. Stanisław 
Nawarski – gitarzysta, był muzykiem przynajmniej 
kilku orkiestr, m.in. orkiestry Edwarda Czernego. Tu 
dygresja: bardzo często z orkiestrami radiowymi było 
tak, że orkiestra składała się z tych samych muzyków, a 
tylko dyrygenci się zmieniali. Tak było np. z późniejszą 
orkiestrą, którą dyrygował raz Jerzy Abratowski, innym 
razem Tadeusz Suchocki, a była to jedna i ta sama 
orkiestra. Wracając do orkiestry Stefana Rachonia... 
współpracował z nią wspaniały kompozytor i pianista 
z Krakowa Marian Radzik, akompaniujący także 
często wielu gwiazdom polskiej estrady. Jednym z 
trębaczy w orkiestrze Stefana Rachonia był Romuald 
Naruszewicz – kierownik muzyczny powojennej 
wytwórni płytowej „MEWA” Mieczysława Wejmana 
w Poznaniu. Jednym z klarnecistów orkiestry Stefana 
Rachonia był... żyrardowianin! Stefan Maciejewski, 
który mieszkał przy ulicy Poznańskiej 11 w Żyrardowie. 
Wirtuoz klarnetu, dyrygent i kompozytor utworzył i 
prowadził także Warszawski Zespół Klarnecistów. Kilka 
skomponowanych przez siebie utworów poświęcił 
naszemu miastu i regionowi, m.in. Żyrardowianka, 
Tkaczka, Z Rudy Guzowskiej, czy oberek Z Korytowa.
Z całą pewnością historia każdego muzyka biorącego 
udział w tym wielkim, powiedziałbym epokowym 
dziele, jakim była Orkiestra Stefana Rachonia, zasługuje 
na oddzielny artykuł. Każdy muzyk to historią jakiejś 
indywidualności, która swoim życiem i działalnością 
artystyczną wniosła wiele do naszej kultury. Wszyscy 
ci muzycy stanowili skład, którym cieszyć by się mógł 
najlepszy zespół symfoniczny. Halina Kowalska, Lidia 
Kmitowa, Karol Ślizowski, Jerzy Gawryluk. Któż o niej 
dzisiaj pamięta?
Ikona muzyki lekkiej z przypadku.
Po wojnie, po ciężkich wojennych przeżyciach, polska 
publiczność spragniona była muzyki lekkiej, dającej 
odprężenie słuchaczom. Zwracano się do wielu 
kompozytorów by wypełnić braki repertuarowe. Wciąż 
popularne były w muzyce tematy przedwojenne 
i podróże do krainy sentymentu. Ludzie jednak 
szczególnie łaknęli rozrywki. Kiedy odradzało się życie 
muzyczne w naszym kraju, pierwszą była muzyka lekka; 
to ona dodawała otuchy walczącym w czasie wojny 
i przynosiła radość w trudnych latach odbudowy. 
Płynęła więc z odbiorników radiowych. W pierwszych 
latach po wojnie ogromnym powodzeniem cieszyły się 
koncerty radiowe Dla każdego coś miłego. Występowała 
Halina Mickiewiczówna, Alina Bolechowska, Marta 
Mirska, Mieczysław Fogg, Andrzej Bogucki i Chór 
Czejanda. Kiedy orkiestra później zaczęła odnosić 
sukcesy zagraniczne, zwłaszcza w Czechosłowacji, 
NRD i Wielkiej Brytanii, z orkiestrą występowali także 
śpiewacy operowi, jak Barbara Nieman czy Wiesław 
Ochman. Śpiewali z orkiestrą Wermińska, Szczepańska, 
Ładysz, Kiepura, występowali soliści: Czerny-Stefańska, 
Hesse-Bukowska, Władysław Kędra. W zagranicznych 
koncertach brała też udział powszechnie lubiana 
piosenkarka Anna German. Z orkiestrą Rachonia 
występowali także zagraniczni artyści, jak np. tenor 
Tino Rossi.
W 1965 roku odbyło się bardzo znaczące dla orkiestry 
Stefana Rachonia tournée pod hasłem „Od symfonii 
do piosenki” po różnych miastach Anglii, z Londynem 
włącznie. Publiczność bardzo entuzjastycznie przyjęła 
wtedy V symfonię Prokofiewa. Ktoś z londyńskich 
recenzentów napisał nawet, że orkiestra Rachonia 
brzmi lepiej niż Orkiestra Radia BBC. Orkiestra 
reprezentująca Polskę była w Anglii przyjmowana 
z owacjami na stojąco, muzycy otrzymywali 
spontanicznie darowane kwiaty i czekoladki a jej 
dyrygent... został obcałowany po rękach.
Przedwojenną klasę i styl trzyma się przez całe 
życie.

Stefan Rachoń w wywiadach i opiniach był zawsze 
szczery. Nie szczędził słów krytyki, a szmirę i tandetę 
nazywał po imieniu. Zawsze jednak wyrażał swoje 
zdanie w sposób kulturalny i obyczajny. Podobnej 
przyzwoitości i szlachetności wymagał w muzyce. 
Nieustannie wyrażał nadzieję na to, że nowa, 
młodzieżowa muzyka wejdzie na trochę szlachetniejsze 
tory i uspokoi się. Imponujące natomiast jest to, 
że nawet w obcej sobie estetyce muzycznej starał 
się dostrzegać jakąś wartość – mimo ułomności i 
niedoskonałości widział w niej piękno różnorodności 
i poszukiwania nowych pomysłów na instrumentacje.
Klasa pana Stefana Rachonia objawiała się nie tylko 
w jego stosunku do muzyki, ale przede wszystkim do 
ludzi. Każdemu debiutantowi potrafił dodać otuchy i 
pomóc. Chociaż był dyrygentem bardzo wymagającym 
i jego celem był jak najwyższy poziom wykonawczy, 
każdemu jednak okazywał wyrozumiałość. Dzięki 
temu, że sam był skrzypkiem-solistą, rozumiał, na czym 
polega dobry akompaniament. Dyrygował podążając 
za śpiewakiem, tworząc atmosferę luźną, swobodną i 
jednocześnie bardzo bezpieczną do śpiewania. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że wszystko w tamtych 
czasach było na żywo. Nie było montażu i możliwości 
cyfrowego, elektronicznego poprawienia, dostrojenia 
czy obróbki dźwięku. Trzeba było umieć radzić sobie 
z emocjami, które były podczas wielu takich występów 
jednak dużym utrudnieniem. Soliści i muzycy pamiętają 
jednak, że sesje nagraniowe ze Stefanem Rachoniem 
„szły” jakoś niezwykle sprawnie, szybko. Zazwyczaj 
nie było zbyt wielu poprawek, a jeśli nagranie zostało 
powtórzone, to jednak najlepsza okazała się ta 
pierwsza wersja. Dorobek Stefana Rachonia to ponad 
5 tysięcy nagrań archiwalnych (łącznie z późniejszymi i 
płytowymi ok. 10 tysięcy) oraz ponad 500 koncertów w 
kraju i za granicą.
Dziś dzięki nagraniom płytowym Stefan Rachoń 
kojarzony jest przeważnie jako dyrygent muzyki lekkiej 
i chyba taka łatka przylgnęła do niego już na zawsze. 
On sam nigdy nie miał tego za złe. Przeciwnie, potrafił 
muzykę rozrywkową uwznioślić do wyżyn sztuki 
symfonicznej, uszlachetnić ją tak wielce, że polska 
piosenka brzmiała lepiej niż symfonia. Przykład? 
Powrócisz tu z Ireną Santor.
Mało kto wie o tym, że wspaniale rzeźbił w drewnie. 
Była to jego druga, obok muzyki, pasja wyniesiona z 
domu. Swój domek letni na Mazurach, wspólnie z żoną 
Barbarą Nieman dekorował nutkami wykonanymi 
z drewna. Nutki zdobiły balustrady tworząc motywy 
muzyczne. Jednym z takich motywów była Prząśniczka.
Na koniec przytoczę Państwu anegdotę, która znana 
jest w kręgu wszystkich jego muzycznych przyjaciół. 
Pewnego razu jakiś mężczyzna zapytał go w windzie: 
- Przepraszam czy to pan Debich*? Pan Stefan odparł 
zdziwiony: - Nie. Po czym mężczyzna skwitował: - A taki 
pan podobny...

* Henryk Debich – także dyrygent.

fot. Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana 
Rachonia akompaniuje Janowi Kiepurze. 1958 rok

fot. Spis muzyków orkiestry z programu  
jubileuszowego, z 13 czerwca 1965 roku. Autor: Maciej Klociński
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„Pisanie opowiadań jest jak trzymanie w ręku „Pisanie opowiadań jest jak trzymanie w ręku 
pestki i tworzenie wokół niej czereśni” - mówił o pestki i tworzenie wokół niej czereśni” - mówił o 
swojej twórczości Zdeněk Svěrák. Tylko jak zna-swojej twórczości Zdeněk Svěrák. Tylko jak zna-
leźć dobrą „literacką pestkę”?leźć dobrą „literacką pestkę”?
Kilkanaście lat temu w jednej z krakowskich redakcji Kilkanaście lat temu w jednej z krakowskich redakcji 
odsłuchałam wiadomość nagraną przez kobietę. Głos odsłuchałam wiadomość nagraną przez kobietę. Głos 
starszej pani, mocno przygnębiony. Powiedziała: „Nie starszej pani, mocno przygnębiony. Powiedziała: „Nie 
znajduję już powodów do radości. Jestem samotna i znajduję już powodów do radości. Jestem samotna i 
biedna. Uzbierałam woreczek z tabletkami. Wystarczy, biedna. Uzbierałam woreczek z tabletkami. Wystarczy, 
żeby odebrać sobie życie”. Oddzwoniłam natychmiast. żeby odebrać sobie życie”. Oddzwoniłam natychmiast. 
A kiedy usłyszałam w słuchawce oddech, ulżyło mi. A kiedy usłyszałam w słuchawce oddech, ulżyło mi. 
Miała na imię Jadwiga. Pamiętam, bo przedstawiła się: Miała na imię Jadwiga. Pamiętam, bo przedstawiła się: 
„Ja, co dźwiga”. I opowiedziała o swoim ciężkim pleca-„Ja, co dźwiga”. I opowiedziała o swoim ciężkim pleca-
ku doświadczeń. Mieszkała w Nałęczowie. W chwili sła-ku doświadczeń. Mieszkała w Nałęczowie. W chwili sła-
bości zobaczyła numer telefonu na pasku programu w bości zobaczyła numer telefonu na pasku programu w 
TV, a ponieważ nie miała do kogo zadzwonić (najbliż-TV, a ponieważ nie miała do kogo zadzwonić (najbliż-
sza rodzina zginęła w pożarze domu), wybrała właśnie sza rodzina zginęła w pożarze domu), wybrała właśnie 
tę cyfrową kombinację. tę cyfrową kombinację. 
Przypuszczała, że cierpi na depresję, nie miała jednak Przypuszczała, że cierpi na depresję, nie miała jednak 
pieniędzy na leczenie. Bezpłatną wizytę u psychiatry pieniędzy na leczenie. Bezpłatną wizytę u psychiatry 
zaplanowano na wiosnę. Potrzebowała mówić. A ja zaplanowano na wiosnę. Potrzebowała mówić. A ja 
chciałam wysłuchać. chciałam wysłuchać. 
„Latem dawałam radę, bo przed domem rośnie duża „Latem dawałam radę, bo przed domem rośnie duża 
czereśnia. Siadałam pod drzewem, czytałam powoli czereśnia. Siadałam pod drzewem, czytałam powoli 
książkę, delektując się ciemnoczerwonymi kulkami. książkę, delektując się ciemnoczerwonymi kulkami. 
W ciągu dnia pozwalałam sobie na 66 czereśni. To W ciągu dnia pozwalałam sobie na 66 czereśni. To 
był KOSMOS! A teraz jest zima”. Po chwili ciszy doda-był KOSMOS! A teraz jest zima”. Po chwili ciszy doda-

ła: „Nawet nie mam siły wyjść do sklepu po „SŁODKĄ ła: „Nawet nie mam siły wyjść do sklepu po „SŁODKĄ 
CHWILĘ”. CHWILĘ”. 
Tak. Ratunkiem był kisiel z kawałkami owoców. Gorący Tak. Ratunkiem był kisiel z kawałkami owoców. Gorący 
kubek stawiała rano na małym taboreciku pod oknem kubek stawiała rano na małym taboreciku pod oknem 
i cały dzień patrzyła na niego, wytrzymując jak najdłu-i cały dzień patrzyła na niego, wytrzymując jak najdłu-
żej, żeby tuż przed snem zjeść kisiel malutką łyżeczką. żej, żeby tuż przed snem zjeść kisiel malutką łyżeczką. 
Bardzo mnie to poruszyło. Do tego stopnia, że poje-Bardzo mnie to poruszyło. Do tego stopnia, że poje-
chałam do Nałęczowa i przywiozłam pani Jadwidze chałam do Nałęczowa i przywiozłam pani Jadwidze 
cały kosz „SŁODKICH CHWIL” we wszystkich możliwych cały kosz „SŁODKICH CHWIL” we wszystkich możliwych 
smakach. I dwie książki: „Nędznicy” Victora Hugo (bo smakach. I dwie książki: „Nędznicy” Victora Hugo (bo 
kojarzyła jej się z dzieciństwem) i „W pośpiechu” Tade-kojarzyła jej się z dzieciństwem) i „W pośpiechu” Tade-
usza Konwickiego (bo uwielbiała jego „kosmosy”). usza Konwickiego (bo uwielbiała jego „kosmosy”). 
Tak się składa, że te dwa tytuły mają i dla mnie zna-Tak się składa, że te dwa tytuły mają i dla mnie zna-
czenie. „Nędznicy” przenoszą do rodzinnego domu czenie. „Nędznicy” przenoszą do rodzinnego domu 
i widoku czytającego taty, któremu „podkradałam” i widoku czytającego taty, któremu „podkradałam” 
książkę, gdy odkładał przed pójściem spać. Prawdo-książkę, gdy odkładał przed pójściem spać. Prawdo-
podobnie wtedy zapoczątkowałam swoje rytualne podobnie wtedy zapoczątkowałam swoje rytualne 
„nocne czytanie”. TATA. To on nauczył mnie kochać li-„nocne czytanie”. TATA. To on nauczył mnie kochać li-
teraturę. Zwłaszcza klasykę. W Dniu Ojca napiszę wiel-teraturę. Zwłaszcza klasykę. W Dniu Ojca napiszę wiel-
kimi literami: TATUSIU, BARDZO CIĘ KOCHAM! Jestem kimi literami: TATUSIU, BARDZO CIĘ KOCHAM! Jestem 
wdzięczna, że dostawałam książki bez okazji i nie mu-wdzięczna, że dostawałam książki bez okazji i nie mu-
siałam się kryć z czytaniem. siałam się kryć z czytaniem. 
Inaczej niż w domu Tadeusza Konwickiego, gdzie czy-Inaczej niż w domu Tadeusza Konwickiego, gdzie czy-
tanie uznawano za rozpustę. Jak wspomina jego córka: tanie uznawano za rozpustę. Jak wspomina jego córka: 
„Uwielbiał astronomię, archeologię, książki o kosmo-„Uwielbiał astronomię, archeologię, książki o kosmo-
sie...”. (Maria Konwicka, „Byli sobie raz”, Wydawnictwo sie...”. (Maria Konwicka, „Byli sobie raz”, Wydawnictwo 
ZNAK, 2019). ZNAK, 2019). 
Cytując Mistrza Słowa: „Początkowo, jak zacząłem czy-Cytując Mistrza Słowa: „Początkowo, jak zacząłem czy-
tać książki popularnonaukowe, doznawałem szoku, tać książki popularnonaukowe, doznawałem szoku, 
gdy panowie astronomowie z lubością podawali od-gdy panowie astronomowie z lubością podawali od-
ległości w kosmosie. Cztery miliardy kilometrów. Mało, ległości w kosmosie. Cztery miliardy kilometrów. Mało, 
cztery miliardy lat świetlnych! Ja tak troszkę byłem w cztery miliardy lat świetlnych! Ja tak troszkę byłem w 
lekkim, nie za silnym, szoku. A potem nagle ten szok lekkim, nie za silnym, szoku. A potem nagle ten szok 
zaczął się we mnie uspokajać i ucichł. Dlaczego. Dla-zaczął się we mnie uspokajać i ucichł. Dlaczego. Dla-
tego, że uświadomiłem sobie – i znowuż może błądzę, tego, że uświadomiłem sobie – i znowuż może błądzę, 
ale wolno mi chyba czasem pobłądzić – otóż uświado-ale wolno mi chyba czasem pobłądzić – otóż uświado-
miłem sobie takie być może absolutne prawo: że jak miłem sobie takie być może absolutne prawo: że jak 
jest jakiś daleki szlak, to wiadomo, że są skróty, że jest jest jakiś daleki szlak, to wiadomo, że są skróty, że jest 
zawsze jakaś ścieżka, która to wszystko skraca. Czyli zawsze jakaś ścieżka, która to wszystko skraca. Czyli 
nagle te przerażające odległości przestały mnie stra-nagle te przerażające odległości przestały mnie stra-
szyć, ponieważ przypomniałem sobie, że mamy pew-szyć, ponieważ przypomniałem sobie, że mamy pew-
ne obszary mózgu niewykorzystane, o czym medycy-ne obszary mózgu niewykorzystane, o czym medycy-
na i nauka od lat wiedzą, mamy w naszej duchowości na i nauka od lat wiedzą, mamy w naszej duchowości 
w moim przekonaniu coś, co trudno nazwać, a co daje w moim przekonaniu coś, co trudno nazwać, a co daje 
ogromne, nieprzeniknione jeszcze perspektywy. Czyli ogromne, nieprzeniknione jeszcze perspektywy. Czyli 
skrót jest w nas. Ten nieprawdopodobny niesamowity skrót jest w nas. Ten nieprawdopodobny niesamowity 
skrót”. (Tadeusz Konwicki „W pośpiechu”)skrót”. (Tadeusz Konwicki „W pośpiechu”)
Mój Tata przeczytane książki magazynował na strychu. Mój Tata przeczytane książki magazynował na strychu. 
Wcześniej przepisywał najważniejsze cytaty do swoich Wcześniej przepisywał najważniejsze cytaty do swoich 
wielkich skoroszytów, gdzie również lądowały krzy-wielkich skoroszytów, gdzie również lądowały krzy-
żówkowe hasła przepisywane z zielonych encyklopedii żówkowe hasła przepisywane z zielonych encyklopedii 
Gutenberga. Wiele z tych „poddaszowych” egzempla-Gutenberga. Wiele z tych „poddaszowych” egzempla-

rzy przeniosłam do siebie, razem ze stosami starych rzy przeniosłam do siebie, razem ze stosami starych 
gazet i notatników. gazet i notatników. 
Maria Konwicka z kolei odziedziczyła po ojcu wysoką Maria Konwicka z kolei odziedziczyła po ojcu wysoką 
półkę z książkami razem z... nowym pokojem. „Ojciec półkę z książkami razem z... nowym pokojem. „Ojciec 
pracował dla Iskier i dostawał od nich co jakiś czas pracował dla Iskier i dostawał od nich co jakiś czas 
paczkę z nowościami. W ciągu kilku lat opanowałam paczkę z nowościami. W ciągu kilku lat opanowałam 
całą klasykę wydaną w PRL-u w latach sześćdziesią-całą klasykę wydaną w PRL-u w latach sześćdziesią-
tych, którą tam ustawiał (…). Do samego końca ojciec tych, którą tam ustawiał (…). Do samego końca ojciec 
dużo czytał, prawie wyłącznie książki popularnonauko-dużo czytał, prawie wyłącznie książki popularnonauko-
we, które mu kupowałam w Dedalusie na Chmielnej. we, które mu kupowałam w Dedalusie na Chmielnej. 
Jedną książkę tygodniowo, bardzo dokładnie, mimo, Jedną książkę tygodniowo, bardzo dokładnie, mimo, 
że to czasem były trudne naukowe wywody. Potem że to czasem były trudne naukowe wywody. Potem 
mi je streszczał na wczesnowieczornych spacerach na mi je streszczał na wczesnowieczornych spacerach na 
Okólnik. Uwielbiałam tak filozofować na temat Kosmo-Okólnik. Uwielbiałam tak filozofować na temat Kosmo-
su”.su”.
Zaczęłam od pestki i na pestce skończę. Wprawdzie Zaczęłam od pestki i na pestce skończę. Wprawdzie 
Jolanta Brach-Czaina w swoich kultowych „Szczelinach Jolanta Brach-Czaina w swoich kultowych „Szczelinach 
istnienia” pisała o pestce wiśni, jako puentę stawiam istnienia” pisała o pestce wiśni, jako puentę stawiam 
znak równości między wiśnią a czereśnią: „Nie ma znak równości między wiśnią a czereśnią: „Nie ma 
pestki, którą można by plunąć tak, jak pestką wiśni. pestki, którą można by plunąć tak, jak pestką wiśni. 
Okrągła, niewielka i twarda przypomina kamień wyrzu-Okrągła, niewielka i twarda przypomina kamień wyrzu-
cony z procy. W krótkim łuku między ustami a ziemią cony z procy. W krótkim łuku między ustami a ziemią 
pozwala zamknąć całą wypełniającą nas agresję, któ-pozwala zamknąć całą wypełniającą nas agresję, któ-
rą udaje nam się oderwać od prawdziwych przyczyn rą udaje nam się oderwać od prawdziwych przyczyn 
i przerzucić na pestkę. Symboliczna próba zabicia i przerzucić na pestkę. Symboliczna próba zabicia 
czegoś. Bo przecież wypluwając pestkę, chcemy ją raz czegoś. Bo przecież wypluwając pestkę, chcemy ją raz 
na zawsze zlikwidować. Gest splunięcia obwieszcza na zawsze zlikwidować. Gest splunięcia obwieszcza 
śmierć wiśni. Ale wiśnia wyrasta z pestki i zatracenie śmierć wiśni. Ale wiśnia wyrasta z pestki i zatracenie 
może zaowocować odrodzeniem. My sami też waha-może zaowocować odrodzeniem. My sami też waha-
my się między tymi dwoma stanami, zagrożeni rozpa-my się między tymi dwoma stanami, zagrożeni rozpa-
czą i kuszeni nadzieją w każdej chwili”. czą i kuszeni nadzieją w każdej chwili”. 

Autor: Klaudia Appel
polonistka, dziennikarka, pomysłodawczyni 

i prowadząca Koło Literackie ŻYRANDOL 
w Żyrardowie.

We wtorek 14 czerwca ok godz. 
4:41 na autostradzie A2, na wyso-
kości miejscowości Nowa Wieś sa-
mochód osobowy uderzył w bariery 

i przewrócił się na bok. Ruch w kie-
runku Warszawy został zablokowa-
ny. Trzy osoby, które podróżowały 
pojazdem opuściły go o własnych 
siłach. Obrażeń głowy doznał męż-
czyzna, któremu pierwszej pomocy 
udzielił Zespół Ratownictwa Medycz-

nego.  Strażacy zabezpieczali miej-
sce zdarzenia do czasu usunięcia 
wraku. Utrudnienia w ruchu spowo-
dowane wypadkiem trwały niemal 
trzy godziny. W akcji ratowniczej 
brali udział strażacy z JRG Żyrardów 
oraz OSP Wiskitki.
W środę 15 czerwca ok godz. 7:51 
w miejscowości Pieńki-Strzyże samo-
chód osobowy wypadł z jezdni i ude-
rzył w przydrożne drzewo. Kierowca 
i pasażerowie sami opuścili pojazd 
przed przybyciem Straży Pożarnej 
na miejsce zdarzenia. W wyniku wy-
padku lekkich obrażeń doznała jed-
na osoba. Pierwszej pomocy męż-
czyźnie udzielił Zespół Ratownictwa 
Medycznego. Akcja ratownicza i usu-
wanie skutków zdarzenia trwały oko-
ło godziny, brali w niej udział straża-
cy z JRG Żyrardów oraz OSP Zbiroża.
W niedzielę 19 czerwca ok godz. 
16:28 na drodze krajowej nr 50 w 
miejscowości Aleksandrów doszło 

do wypadku z udziałem samochodu 
osobowego. Auto wypadło z jezd-
ni, przewróciło i zatrzymało na polu 
przy drodze. Samochodem podró-
żowało dwoje dorosłych i dwójka 
dzieci. Wszyscy wydostali się z pojaz-
du samodzielnie, jeszcze przed przy-
jazdem pierwszego zastępu straży. 
Lekkich obrażeń doznało w wyniku 
wypadku jedno z dzieci, pozostałe 
osoby nie doznały obrażeń.  W ak-
cji ratowniczej brali udział strażacy 
z JRG Żyrardów, OSP Aleksandrów, 
OSP Guzów oraz OSP Wiskitki.
W niedzielę 19 czerwca ok godz. 
10:49 strażacy zostali wezwani do 
miejscowości Marków Towarzystwo. 
Podczas pracy w gospodarstwie 
mężczyzna utknął w zbiorniku opry-
skiwacza. Mężczyzna został wydo-
stany ze zbiornika przez strażaków i 
nie doznał poważniejszych obrażeń.  
W akcji ratowniczej brali udział stra-
żacy z OSP Mszczonów.
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STRAŻ MIEJSKA

W dniu 13.06.2022 r., strażnicy podej-
mowali czynności na ul. Nowy Świat, w 
związku z pojazdem marki Mercedes 
parkującym w miejscu obowiązywania 
znaku B- 36, „zakaz zatrzymywania się”. 
Wobec kierującego zastosowano środ-
ki oddziaływania wychowawczego w 
postaci pouczenia oraz nakazano kie-
rowcy odjechać. 

W dniu 13.06.2022 r., zaobserwowano 
za pomocą monitoringu miejskiego, w 
Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, 
siedzącą grupę osób, z której jedna 
z nich zachowywała się w niewłaści-
wy sposób. Wysłany na miejsce patrol 
ujawnił, że osoba nieletnia umieściła, za 
pomocą markera napisy na drewnianej 
podłodze w altance parkowej. Z uwagi 
na to, że umieszczone napisy były po-
wierzchowne, strażnicy przekazali in-
formację o niewłaściwym zachowaniu 
osoby nieletniej do kuratora, który ma 
nieletniego pod swoim nadzorem. 

W dniu 13 i 17. 06.2022 r., strażnicy 
podejmowali czynności rekontrolne 
pod kątem udokumentowania wywo-
zu odpadów, w związku z prowadzoną 
działalnością przy ul. Jasnej, Mały Rynek, 
gen. Władysława Sikorskiego, Wspól-
na, Izy Zielińskiej w wyniku przeprowa-
dzonych kontroli w kilku przypadkach 
wystawione zostały wezwania, w celu 
dostarczenia dokumentacji. (foto nr 
6,7,7A,7B,20). 

W dniu 14.06.2022 r., na ul. Farbiarskiej, 
strażnicy podejmowali interwencję na 

zgłoszenie mieszkańca, w związku z do-
brostanem psa. W wyniku tych działań 
nie potwierdzono nieprawidłowości. 
Dla właściciela czworonoga wystawio-
ne zostało wezwanie, w celu okazania 
szczepień pupila. 

W dniu 14.06.2022 r., strażnicy miejscy 
podjęli czynności przy ul. Armii Krajowej 
w związku ze zgłoszeniem mieszkańca. 
Interwencja dotyczyła wraku auta, któ-
ry od długiego czasu parkuje na miej-
skiej ulicy. Na miejscu funkcjonariusze 
potwierdzili pojazd powypadkowy. Za-
bezpieczono dokumentację zdjęciową 
i przekazano informację do zarządcy 
drogi w celu podjęcia dalszych działań 
związanych z wydaniem decyzji o odho-
lowaniu pojazdu z ww. miejsca.

W dniu 14.06.2022 r., funkcjonariusze 
podjęli działania na zgłoszenie miesz-
kańca przy ul. Kościelnej, gdzie ujaw-
niono zwisający przewód antenowy na 
przewodach energetycznych. Zgłosze-
nie przekazano do zakładu energetycz-
nego. 

Huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, pia-
skownice – to wszystko źródło zabawy 
i radości małych mieszkańców. Place 
zabaw to miejsce, gdzie mogą się wy-
szaleć, pobawić czy również nawiązać 

nowe znajomości. Ważne jest jednak, 
by zabawa była bezpieczna. Choć nad 
bezpośrednim bezpieczeństwem 
dziecka czuwa jego opiekun, to za stan 
techniczny urządzeń na placu zabaw 
odpowiedzialny jest administrator da-
nego miejsca. By upewnić się, że stan 
techniczny urządzeń nie zagraża naj-
młodszym, Straż Miejska wraz z Inspek-
torem Nadzoru Budowlanego prowa-
dzi kontrole na terenie ww. obiektów 
od dnia 15.06.2022. Sprawdzane są 
m.in. pęknięcia nawierzchni i ogólny 
jej stan, zabezpieczenia huśtawek, ich 
sprawność, czy ewentualnie istnieją 
ostre zakończenia siedzisk oraz innych 
elementów. Kontrolowane są też m.in. 
mocowania i stabilność bramek oraz in-
nych urządzeń. W przypadku zauważe-
nia uchybień, strażnicy informują o nich 
odpowiednie osoby odpowiedzialne za 
stan techniczny. 

W dniu 16.06.2022 r., w związku z nisz-
czeniem zieleni poprzez parkowanie 
samochodu na trawniku przy ul. Jana 
Skrowaczewskiego, co jest wykrocze-
niem z art.144 §1 Kodeksu Wykroczeń, 
funkcjonariusze SM., wystawili osiem 
wezwań dla kierujących w celu prowa-
dzenia dalszych czynności.

W dniu 17.06.2022 funkcjonariusze 
SM realizując zgłoszenie, ujawnili przy 
ul. Bolesława Limanowskiego handel 
truskawkami na terenie należącym do 
gminy poza miejscem do tego wyzna-
czonym. Taka działalność można pro-
wadzić tylko w przypadku posiadania 
stosownego zezwolenia, wydanego 
przez gminę, a brak takiego zezwole-
nia, skutkuje grzywną w postepowaniu 
mandatowym. W trakcie prowadzo-
nych czynności ustalono, że osoba han-
dlująca posiada stosowne dokumenty 
uprawniającą ją do handlu w ww. miej-
scu.                                 

W dniach 18,19.06.2022 r., funkcjona-
riusze Straży Miejskiej uczestniczyli w 
zabezpieczeniu cyklu imprez związa-
nych ze Świętem Lnu.  Podczas imprezy 
nie odnotowano przypadków narusze-

nia prawa. Jedynie w paru przypadkach 
zastosowano pouczenie za niezastoso-
wanie się do zapisów ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, gdzie osoby próbowały 
spożywać alkohol w miejscu publicz-
nym nie dopuszczonym do spożywania 
alkoholu. Ww. nakazano konsumpcję w 
ogródku piwnym. 

W związku z falą uciążliwego upału w 
miniony weekend, która dotknęła rów-
nież Żyrardowian, w dniu 19.06.2022 
funkcjonariusze SM postanowili zor-
ganizować akcję wspomagającą oso-
by potrzebujące wsparcia, a narażone 
na działanie wysokich temperatur, w 
szczególności osoby starsze.  Pomoc 
polegała na rozdawaniu wody butel-
kowanej.  Akcja jest prowadzona przez 
Straż Miejską w Żyrardowie, cyklicznie 
podczas występowania upałów.  Funk-
cjonariusze SM, w pierwszej kolejno-
ści skupili swoje działania w rejonie 
skwerów oraz innych miejscach, gdzie 
mieszkańcy odpoczywają na ławkach. 

Podczas pełnionych służb dokona-
no 14 legitymowani prewencyjnych w 
miejscach najczęstszego zakłócania po-
rządku publicznego oraz występowania 
innych zjawisk patologicznych. Wyko-
rzystując system monitoringu miejskie-
go w sumie ujawnił 20 przypadków 
niestosowania się do przepisów prawa, 
z czego 13 dotyczyło zdarzeń drogo-
wych, a 7 dotyczyło m.in.: niesprawnej 
sygnalizacji świetlnej; przepełnionych 
koszy ulicznych i zanieczyszczonych 
miejsc wokół tych koszy; nieletniego pi-
szącego markerem po altanie; przesu-
niętych barierek odgradzających. 

Zatrzymani z narkotykami 
Trzy osoby zatrzymane, zabezpie-
czone kolejne narkotyki, to efekt 
pracy żyrardowskich policjantów.
W godzinach popołudniowych ży-
rardowscy policjanci patrolując ulice 

Żyrardowa przeprowadzili kontrolę 
samochodu osobowego. W samo-
chodzie były trzy osoby. Z informacji 
policjantów wynikało, że mężczyzna 
poruszający się tym samochodem 
może posiadać narkotyki. W trakcie 
przeszukania auta znaleźli pojemnik 
ze zbryloną białą substancją.  Znajdo-
wało się tam ponad 60 g substancji 

odurzających.
Po przeszukaniu 34-latka funkcjonariu-
sze znaleźli kolejne gramy narkotyków. 
Cała trójka została zatrzymana i osa-
dzona w policyjnej celi. Funkcjonariu-
sze sprawdzają czy na koncie zatrzy-
manego nie ma innych przestępstw o 
charakterze narkotykowym oraz usta-
lają pochodzenie środków odurzają-

cych oraz jakie było ich przeznaczenie.
Przypomnijmy, że za posiadanie nar-
kotyków grozi kara do lat 3, a w przy-
padku ich znacznej ilości, nawet do 
10 lat pozbawienia wolności. Handel 
narkotykami zagrożony jest natomiast 
karą do lat 8, a gdy w grę wchodzi ich 
znaczna ilość, nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności.
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2022 Rok Romantyzmu Polskiego Rok Ballad i Romansów Adama Mickiewicza

Wernisaż wystawy „Dittrichowie 
– rodzina wielkich fabrykantów”.

Śpiewa lala, śpiewa miś 

Zatopione Miasto: reaktywacja
wakacyjne warsztaty asamblażu w Bi-
bliotece Fabrycznej dla dzieci w wieku 
7-13 lat w ramach projektu dofinanso-
wanego z programu MKiDN „Ballady i 
romanse”
Asamblaż, czyli formę kolażu wycho-
dzącą w przestrzeń, można porównać 
do rzeźby w technice kolażu. Wykorzy-
stuje się w niej istniejące przedmioty 
(np. codziennego użytku) łącząc je, 
przetwarzając i nadając im nowe zna-

czenie. 
Nasze warsztaty pobudzą wyobraźnię, 
otworzą umysły, nauczą myślenia o 
charakterze „out of the box”, pozwo-
lą dzieciom poszukać niecodziennych 
zależności pomiędzy przedmiotami, a 
przede wszystkim zapewniają dosko-
nałą zabawę i radość z tworzenia.
Niedługo w ruch pójdą kleje, farby, bro-
katy… - a pretekstem do kolażowych 
rzeźb będzie świat ballad Adama Mic-
kiewicza z jego magicznym, romantycz-

nym nastrojem.
Dwudniowe, bezpłatne warsztaty po-
prowadzi 
artysta plastyk i nauczyciel Pani Agata 
Łankowska
Terminy zajęć:
27.06-28.06.2022 r.
30.06-01.07.2022 r.
04.07-05.07.2022 r.
07.07-08.07.2022 r.

godz. 11:00-13:00
Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy 
także dzieci niezapisane do Biblioteki
Miejsce: Żyrardów, Biblioteka Fabrycz-
na, ul. 1 Maja 52
Rezerwacja terminu pod nr tel. 46 855 
35 63 lub mailowo: zatopionemiasto@
gmail.com

Informacja prasowa: 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Żyrardowie

9 czerwca w Młodziezowym Domu kultury w 
Żyrardowie odbył się konkurs piosenki dla 
przedszkolaków „Śpiewa lala, śpiewa miś”. Co 
roku konkurs wzbudza duże zainteresowanie 
tak wśród uzdolnionych przedszkolaków jak i 
dumnych rodziców. 
Na początku czerwca Młodek znów gościł 
utalentowanych maluchów z powiatu żyrardowskiego. 
Była to nie lada okazja, by doświadczyć uczty 
dla ducha w wykonaniu przeuroczych gwiazd 
żyrardowskiej estrady wieku przedszkolnego. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu „Śpiewa 
lala, śpiewa miś” czuwało jury w składzie: Karolina 
Matusiak – muzyk, autorka piosenek dla dzieci, 
organizator autorskich koncertów dla dzieci „Baw się 
z Anią”, warsztatów estradowych, szkoleń z zakresu 
emisji głosu, instruktor Klubu osiedlowego „Koliber” 
w Żyrardowie, Urszula Izdebska  – muzyk, pedagog, 
wieloletni dyrygent, instruktor Młodzieżowego Domu 
Kultury  w Żyrardowie, Maciej Klociński – muzyk, 
wokalista, akompaniator, wykonawca piosenek 
retro o rosyjskich romansów, laureat  konkursów 
ogólnopolskich i międzynarodowych, instruktor 
Centrum Kultury w Żyrardowie. Podczas występów 
zaprezentowało się 25 przedszkolaków z 10 
placówek. 
Nagorszeni zostali:
W pierwszej kategorii wiekowej (3 i 4 – latki)

NAGRODA:
   - Michał Kaliński – Przedszkole Niepubliczne „Mini 
Przedszkole Dino” w Żyrardowie
   - Oliwier Rybarczyk – Przedszkole Niepubliczne 
„Kraina Radości” w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIE:
• Alicja Jakubiak – Miejskie Przedszkole Nr 2  w Ży-

rardowie
• Emilia Piątkowska – Miejskie Przedszkole Nr 9 w 

Żyrardowie
• Mateusz Korba  – Miejskie Integracyjne Przed-

szkole Nr 10 w Żyrardowie
W drugiej kategorii wiekowej (5 – latki) :
NAGRODA:
• Marcelina Jagiełło – Miejskie Przedszkole Nr 9 w 

Żyrardowie
• Maciej Melnicki – Przedszkole Niepubliczne „Mini 

Przedszkole Dino” w Żyrardowie
• Lena Mońka – Szkoła Podstawowa w Guzowie
• Zuzanna Chrzanowska – Miejskie Przedszkole Nr 

2 w Żyrardowie
WYRÓŻNIENIE:
• Alicja Klimkiewicz -  Niepubliczne Przedszkole 

„Smerfolandia” w Mszczonowie
• Zuzanna Zaręba – Publiczne Przedszkole w Bart-

nikach
• Maja Marko – Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 

10  w Żyrardowie
• Zoja Szkup-Wróbel – Miejskie Przedszkole Nr 6 w 

Żyrardowie
• Zofia Opiłka – Przedszkole Niepubliczne „Kraina 

Radości” w Żyrardowie
• Irena Markiewicz – Miejskie Przedszkole nr 9 w Ży-

rardowie
W trzeciej  kategorii wiekowej (6 – latki) :
NAGRODA:
• Antoni Majewski – Publiczne Przedszkole w Bart-

nikach
• Julia Stańczak – Szkoła Podstawowa w Guzowie
• Michalina Ochnicka – Miejskie Przedszkole Nr 2 w 

Żyrardowie
• Kaja Kożuchowska – Przedszkole Niepubliczne 

„Mini Przedszkole Dino”     
• w Żyrardowie
• Maja Marcyjanik - Niepubliczne Przedszkole „Smer-

folandia” w Mszczonowie
WYRÓŻNIENIE:
• Róża Filipiak – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrar-

dowie
• Julia Osińska – Miejskie  Przedszkole nr 6  w Żyrar-

dowie
• Kajetan Teda – Przedszkole Niepubliczne „Kraina 

Radości” w Żyrardowie
• Mikołaj Czuba – Szkoła Podstawowa w Miedniewi-

cach
Wszyscy wykonawcy zostali uhonorowani pamiątko-
wymi dyplomami oraz otrzymali nagrody sponsoro-
wane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa.

17 czerwca w Muzeum Mazowsza 
Zachodniego w Żyrardowie odbył 
się wernisaż wystawy „Dittricho-
wie – rodzina wielkich fabrykan-
tów”.
Patronem honorowym wystawy jest 
starosta powiatu żyrardowskiego, 
Krzysztof Dziwisz. Wydarzenie, oprócz 
wspomnianego starosty, otworzyli: dy-
rektor muzeum Bogusław Nietrzebka, 
kurator wystawy Mateusz Waśkowski 
oraz gość z Czech – Barbara Vetrowska. 
Dyrektor muzeum powitał gości sło-
wami: „Cieszę się, że możemy pokazać 
Państwu wystawę o rodzinie Dittri-
chów. Myślę, że to była ważna rodzina 
w historii Żyrardowa. Mam poczucie, 
że jest tu dużo nowych rzeczy pozyska-
nych z archiwum w Grodzisku oraz z 
naszego archiwum – np. decyzje Karola 
Dittricha dotyczące przyznania stypen-
dium dla Pawła Hulki-Laskowskiego. 
Cieszę się, że możemy pokazać tę ro-
dzinę na tle mieszkańców Żyrardowa”. 

Wszyscy uczestnicy wysłuchali wspo-
mnień dotyczących historii rodziny Dit-
trichów wygłoszonych przez pana Ma-
teusza Waśkowskiego. 
- Rodzina Dittrichów to osoby, które są 
odpowiedzialne za budowę naszego 
miasta z czerwonej cegły, wspaniałej 
XIX-wiecznej osady fabrycznej, którą 
chcemy wpisać na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. To są twórcy 
szkół, szpitala, pierwszej w Królestwie 
Polskim przyfabrycznej ochronki. Jest 
się czym zachwycać, jeśli chodzi o histo-
rię Żyrardowa i Dittrichów, dlatego ser-
decznie zapraszam na wystawę, która 
będzie trwała do października tego 
roku.” – powiedział kurator wystawy. 
Po wyjątkowej uczcie dla ducha nie za-
pomniano również o poczęstunku, któ-
ry przygotowała restauracja Apretura. 
Gospodarze podziękowali wszystkim 
za przybycie oraz zaprosili do zwiedza-
nia Muzeum.
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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.

Pionowo1. duży wybór cze-
goś 

2. pot. o mężczyźnie 
3. pogląd zaprzeczający istnie-

niu Boga 
4. zielony owoc
5. instrumentalista grający 

soliście 
6. występuje w postaci rud
7. kanapka na ciepło 
8. imię męskie pochodzenia 

biblijnego
11. oficjalne pismo urzędowe
12. śpi w nim niemowlę
14. owoce morza 
17. woń ulatniająca się z roz-

grzanych cieczy
18. wigor, temperament 
20. kraj w Ameryce Środkowej
21. orzech palmy kokosowej
24. siedmioramienny świecz-

nik żydowski

26. czerwony sos np. do za-
piekanek 

28. drewniany chłopiec z bajki 
29. ... Donald - postać z bajki 
30. tkanka wypełniająca kości 
34. Magda ... - restauratorka 
35. artystka grająca rolę w 

teatrze
37. rano na trawie 
40. zarządzenie czymś
41. dziki pies australijski 
42. ptasie schronienia uwite 

z gałęzi 
43. płynna przyprawa o kwa-

śnym smaku
45. dowód uprawniający do 

odbioru nagrody
48. wielki skąpiec
49. akrobatyczna jazda na 

koniu 
50. jedno z najważniejszych 

zbóż 

52. urządzenie zapobiegające 
blokowaniu kół podczas 
hamowania

54. ozdoba z cienkiej tkaniny 
przypinana pod szyją

55. część naboju 
57. zwarty, jednolity obszar 

górski 
58. siedzą na ławce podczas 

meczu 
60. dokument stwierdzający 

przynależność zwierzęcia 
do danej ras

62. z niego niedzielne kotlety 
63. zagięcie na sukni 
65. aromatyczna roślina uży-

wana do leków i kosme-
tyków

66. pontyfikalne nakrycie gło-
wy papieża

67. dwoista natura zjawisk
72. ... flaga - przebój zespołu 

„Republika”
74. zielona część pietruszki
76. podziemna kryjówka zwie-

rzęcia
Poziomo

5. urządzenie do gromadzenia 
energii elektrycznej

9. kasza wyrabiana z manioku
10. słodkie owoce cytrusowe
13. syn Dedala
15. wielkie, potężne państwo
16. w jajku oprócz białka
19. roślina polna o czerwo-

nych kwiatach
22. z niego eternit
23. muzułmański bóg
25. Karol ... - znany kucharz
27. Jarosław ... napisał opowia-

danie „Ikar” 
31. reakcja ruchowa roślin na 

bodźce
32. jeden z głównych i najstar-

szych gatunków epiki
33. wiecznie zielony krzew, 

przyprawa
34. rodzaj sera żółtego
36. rolniczy pojazd mecha-

niczny
38. ma najwyższy stopień 

święceń 
39. nocne spotkania czarow-

nic
40. Wolfgang ... Mozart
42. duża, pękata butla szklana
44. skrót Narodowy Bank 

Polski 
46. nocny motyl
47. w nim anioły
51. główny przewód jakiejś 

instalacji 
53. biały na świątecznym stole
54. pensja wypłacana żołnie-

rzom
56. Tomasz ... - bohater po-

wieści „Ludzie bezdomni”
59. pot. stacja demontażu 

pojazdów
61. rewers i ...
64. miasto w woj. mazowiec-

kim 
68. inaczej wybuch wulkanu 
69. określony porządek usta-

wienia ludzi 
70. odprowadza wodę z da-

chu
71. córka syna
73. mięso z krowy
75. stanowisko na wyższej 

uczelni
77. choroba gardła
78. cienki, długi makaron
79. buraki zmieszane z chrza-

nem i octem
80. Manowska - prowadząca 

„Rolnik szuka żony”
81. stolica Libanu
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„Trójka” trzecia w Polsce w koszykówce dziewcząt Szkół Podstawowych

Kolejne sukcesy 
żyrardowskich 

bokserek!

Julia Lubarska, zawodniczka Klubu Bokser-
skiego Rocky Żyrardów i Martyna Koczko-
daj, reprezentująca Klub Sportowy Żyrar-
dów zdobyły tytuły Mistrzyń Polski Kadetek 
podczas 28. Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży „Podlaskie 2022” w boksie. To wielki 
sukces zawodniczek oraz ich trenerów, a 
dla Miasta wspaniała promocja żyrardow-
skiego sportu na arenie ogólnopolskiej. 
W poniedziałek, Prezydent Miasta Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski, osobiście pogratulo-
wał Mistrzyniom Polski kolejnych osiągnięć. Obie 
zawodniczki, dzięki wytrwałości w doskonaleniu 
swoich umiejętności, już po raz drugi sięgnęły po 
złoto. 
Słowa uznania Prezydent skierował również do 
trenerów, Roberta Kosiorka z Klubu Sportowy 
Żyrardów oraz Marka Kowalczyka i Józefa Polań-
skiego z Klubu Bokserskiego Rocky Żyrardów, 
dziękując za aktywne wspieranie żyrardowskiej 
młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu talentów 
sportowych.
Wielkie gratulacje!

Uczennice z klasy 8b w ten week-
end (10-12 czerwca) reprezento-
wały Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Żyrardowie i województwo mazo-
wieckie w Ogólnopolskim Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w ko-
szykówce dziewcząt w Jeleniej Gó-
rze.

Rywalkami w grupie B z którymi dane 
było nam się zmierzyć były zawodnicz-
ki ze szkoły SP 11 z Jeleniej Góry, SP 47 
z Białegostoku i PSP 5 Brzeg. W pierw-
szym dniu turnieju pewnie pokonali-
śmy w pierwszym meczu zespół PSP 5 
Brzeg 44:25. W drugim meczu zmierzy-
liśmy się z gospodarzami turnieju SP 11 
z Jeleniej Góry, który w swoim pierwszy 
meczu również odniósł zwycięstwo. 
Wygrana w tym meczu zapewniała zwy-
cięzcy awans do najlepszej czwórki tur-
nieju. Jak się okazało był to zacięty mecz, 
w którym nasze dziewczyny musiały 
mocno sie napracować żeby odnieść 
zwycięstwo, po dwóch kwartach prze-
grywaliśmy 12 punktami ale bardzo 
dobra druga połowa pozwoliła nam 
odrobić straty i wyjść na prowadzenie 
wygrywając to spotkanie 38 do 30. Dru-
giego dnia pokonaliśmy zdecydowanie 
Szkołę Podstawową Nr 47 z Białegosto-
ku 34: 26 i bez porażki zajęliśmy pierw-
sze miejsce w swojej grupie. W półfina-
le niestety musieliśmy uznać wyższość 
zespołu z Gorzowa, który systematycz-
nie powiększał swoją przewagę w tym 
meczu wygrywając ostatecznie 64:28. 
Do tego straciliśmy naszą zawodniczkę 

Aleksandrę Wojciechowską, która do-
znała kontuzji (jak później się okazało 
SP 13 Gorzów Wlkp zdobył tytuł Mistrza 
Polski). Ostatni dzień to decydujący 
mecz o brązowy medal z gospodarza-
mi turnieju SP 11 J.G.. O ile mecz finało-
wy ma to do siebie, że każdy z zespołów 
zdobędzie medal, to w meczu o 3 miej-
sce tylko zwycięzca będzie się cieszył z 
medalu. Mecz o trzecie miejsce okazał 
się bardzo trudnym meczem, do koń-
ca 3 kwarty prowadzenie zmieniało się 
raz na korzyść gospody, raz na korzyść 
Żyrardowianek. Do tego w końcówce 
drugiej kwarty odnowiła się kontuzja 
Zosi Glizi i zawodniczka już nie mogła 
pomóc swoim koleżankom. W czwar-
tej kwarcie dobra postawa w obronie i 
ważne zbiórki Zuzanny Lefelt i Ady Sza-
franiec pozwoliły uruchomić szybki

atak, z którego dobrze korzystały Nicola 
Chechłacz i Milena Darska.

Ważną „trójkę” dołożyła Zosia Śnieg i 
objęliśmy prowadzenie 4

pkt, lecz gospodynie nie poddawały się i 
zmniejszyły przewagę do 2

oczek i wtedy kluczową dobitkę zanoto-
wała Martyna Kakietek, ustalając wynik 
meczu 31 do 27 dla SP 3 Żyrardów co 
spowodowało, że Nasza drużyna zo-
stała brązowym medalistą Mistrzostw 
Polski Szkół Podstawowych. W naszym 
zespole za najlepszą uznano Zuzannę 
Lefelt.

- Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo 

dumny z moich dziewczyn za walkę do 
samego końca i za ten sukces. Przed 
Sezonem chcieliśmy na pewno awan-
sować do finału krajowego ale o meda-
lu nikt głośno nie mówił, bo ten rok był 
naprawdę wyczerpujący. Cały sezon

podporządkowaliśmy Mistrzostwom 
Polski Kadetek, czyli imprezy docelowej 
dla tych dziewczynek i udało nam się 
dojść do półfinałów, gdzie ostatecznie 
zakończyliśmy rozgrywki i zostaliśmy 
sklasyfikowani na 15 miejscu w Polsce. 
Później kolejna impreza mistrzowska 
to 3x3 województwa mazowieckiego 
gdzie dziewczyny ( Szafraniec,Darska, 
Lefelt,Glizia) zdobyły srebrne medale 
i na koniec jeszcze mistrzostwa Ma-
zowsza Szkół Podstawowych a później 
Finał Krajowy Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej gdzie zdobywamy brązowy medal. 
Cieszę się niezmiernie, że kończymy 
ten rok szkolny sukcesem, bo 3 miejsce 
w Polsce Szkół Podstawowych jest nie-
wątpliwie super sukcesem. Nie byłoby 
tego, gdyby nie zaangażowanie w tre-
ningi i ciężka praca w całym roku

szkolnym moich podopiecznych, za co 
im bardzo dziękuję. Dziękuję Pani Dy-
rektor, Marioli Mońko, że umożliwiła 
nam ten wyjazd i mocno nas dopingo-
wała podczas tego turnieju. Dziękuję 
rodzicom za wsparcie i super powitanie 
po przyjeździe. Dziękuję Tomaszowi 
Koźbiałowi, który w ramach programu 
KOSSM działającego w klasach spor-
towych w Szkole Nr 3 zadbał o dobre 

przygotowanie motoryczne moich 
dziewczyn,

jednak główne brawa należą się dziew-
czynom BRAWO – podsumował trener 
Łukasz Puchała.

klasyfikacja końcowa

1 SP 13 GORZÓW WIELKOPOLSKI
2 SP 11 ELBLĄG
3 SP 3 ŻYRARDÓW
4 SP 11 JELENIA GÓRA
5 SP 7 LESZNO
6 PSP 5 BRZEG
7 ZSP KONSTANTYNÓW
8 SP 47 BIAŁYSTOK
9 SP 9 KUTNO
Skład SP 3 Żyrardów:
5 Zosia Śnieg
7 Wiktoria Kociszewska
8 Zosia Glizia
9 Milena Darska
10 Nicola Chechłacz
11 Adrianna Szafraniec
12 Julia Piekarska
13 Maja Skrobisz
14 Zuzanna Lefelt (MVP Zespołu)
15 Magdalena Kwapisz
16 Kasia Sękowska
18 Martyna Kakietek
23 Aleksandra Wojciechowska
Trener Łukasz Puchała
Wszystkie dziewczynki są uczennicami 
klasy sportowej w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie. 

Informacja prasowa: Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Żyrardowie


