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1 lipca nad zalewem żyrardowskim świętowaliśmy z Wami nasze 1. urodziny. Był to wyjątkowy czas. Pełen radości, wytężonej pracy i mnóstwa 
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ABSOLUTORIUM DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU 
ŻYRARDOWSKIEGO

CZAS NA UDANY URLOP NA MAZOWSZU! 

30 czerwca 2022 roku odbyła się Sesja Rady Po-
wiatu Żyrardowskiego, na której Rada zagłosowała 
nad udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Po-
wiatu oraz udzieleniem absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania bu-
dżetu za rok 2021.
Głosowania były poprzedzone przedstawieniem 
raportu o stanie powiatu oraz dyskusją radnych. 
Rada Powiatu Żyrardowskiego jest w okolicy chy-
ba jedyną radą tak bardzo podzieloną politycznie. 
Ściera się tutaj kilka obozów politycznych. Obóz 
mszczonowski, który utracił władzę nad staro-
stwem na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i ich ko-
alicjantów, który jest bardzo krytyczny oraz obóz 
utożsamiany z Platformą Obywatelską oraz Pol-
skim Stronnictwem Ludowym. Widać to w głoso-
waniach. Zarząd zebrał 12 głosów za wotum zaufa-
nia, troje radnych zagłosowało przeciw i troje się 
wstrzymało. 
Podczas głosowania  w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskie-
go za 2021 rok ta szóstka radnych się wstrzymała, 
podobnie podczas absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za rok 2021. 
Radni chwalili Zarząd Powiatu za poradzenie sobie 
z kolejkami w wydziale komunikacji starostwa, re-
monty dróg i remont Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego oraz sfinalizowanie spraw 
finansowych związanych z termomodernizacją 
szpitala . Zarówno na sesji jak i we wcześniejszych 
wypowiedziach krytykowano Zarząd za politykę ka-
drową w Starostwie, dużo pracowników odeszło 
do okolicznych gmin, szczególnie do Mszczonowa. 
Jest to jednak wynik zmian w dowodzeniu, wcze-
śniej – przez wiele lat Ci pracownicy byli zatrudnia-
ni przez starostów pochodzących z Mszczonowa 
i jak słusznie zauważył Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Robert Rybicki każdy pracodawca ma pra-
wo dobierać sobie zespół do realizacji zadań, jak 
widać po pracy Starostwa był to dobry ruch. 

Rowerem, kajakiem, czy kamperem – Ma-
zowsze można zwiedzać na różne sposoby. 
Niezależnie który wybierzemy, postawmy 
w tym sezonie na aktywny wypoczynek. Za-
praszamy na MAZOprzygodę!
Sezon urlopowy w pełni. Jeśli jeszcze ktoś nie zde-
cydował, gdzie i jak spędzić tegoroczne wakacje 
– podpowiadamy: na Mazowszu! Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie, bo oferta wakacyjna jest bogata, 
a atrakcyjnych i wyjątkowych zakątków w naszym 
pięknym regionie nie brakuje. Dobrze zaopatrzona 
baza turystyczna oferuje sprzęt sportowy, a regio-
nalne bary, restauracje i  gospodarstwa agrotury-
styczne kuszą tradycyjną regionalną kuchnią.
– Na Mazowszu i w kraju, jest dużo miejsc, które są 
godne polecenia. Skanseny, muzea, parki – wylicza 
Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL), prze-
wodniczący Komisji Promocji Województwa Ma-
zowieckiego i Współpracy Zagranicznej (sejmikowy 
klub PSL). – A po okresie pandemii, wielu z nas jest 
wręcz spragnionych inicjatyw i integracji społecznej. 
To potrzebne zarówno dla naszego ducha, jak i ciała. 
Samorząd Mazowsza organizuje lub współorgani-
zuje liczne wydarzenia, które pomagają ciekawie 
spędzić czas. – To wydarzenia kulturalne, sportowe, 
muzyczne. Osobiście, jako radny województwa, często 
jestem w wielu miejscach w województwie, co traktuję 
jako swoją pracę i misję społeczną, która pozwala mi 
na kontakt z ludźmi i bieżące rozwiązywanie proble-
mów. 
Moda na Mazowsze
Jak piękne i różnorodne jest Mazowsze ma poka-
zywać ruszająca właśnie kampania samorządu wo-
jewództwa mazowieckiego. Planowanych jest jej 
kilka odsłon, a jej główne hasła to połączenie prze-
drostka „Mazo” z wybranym słowem. W ten sposób 
możemy bywać w MAZOmiejscach, poczuć MAZO-
smaki, odbywać MAZOpodróże czy po prostu roz-
koszować się MAZOczasem. Z uwagi na sytuację, 
w jakiej się znaleźliśmy, pierwsze pojawiło się hasło 
MAZOrazem.
– Po okresie pandemii i lockdawnu, gdy mieliśmy 
utrudnione uprawianie sportów, ale także aktywności 
na świeżym powietrzu, chcemy zaproponować moż-
liwość aktywnego spędzenia wolnego czasu np. na 
kajakach, żaglach, na rzekach i jeziorach Mazowsza – 
informuje Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu 
marszałkowskiego, prezes zarządu Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Sama jest 
gorącą zwolenniczką aktywnego odpoczynku i spę-

dzania wolnego czasu na kajakach. Jej ulubioną 
rzeką do kajakowych wypraw jest Wkra, gdzie czę-
sto organizuje tego typu rodzinne wyprawy. 
– Piękna jest też rzeka Pilica, a bardziej zaawansowa-
nym kajakarzom polecam Narew i Wisłę – mówi pani 
dyrektor dodając przy tym, że w tym roku planuje 
spływ Liwcem z przystankiem na zwiedzanie zam-
ku w Liwie. – To propozycja na połączenie zwiedzania 
z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu – 
relacjonuje i zachęca przy tym do innych aktywno-
ści, np. turystyki rowerowej. 
– Na Mazowszu jest mnóstwo ścieżek rowerowych: le-
śne, polne jak i te oznakowane, a wyprawę rowerową 
można połączyć z podróżowaniem kamperem, bo ro-
wery możemy zabrać do kampera, albo wynająć na 
miejscu w licznych ośrodkach, podobnie jak w przy-
padku kajaków. Stąd też otwarcie sezonu turystycz-
nego nie bez przyczyny odbywa się w Pułtusku i po-
łączone zostało ze zlotem kamperów – wyjaśnia. I to 
właśnie kamper jest jednym z bardziej widocznych 
symboli kampanii. W sezonie przemierzać będzie 
Mazowsze, a do jego wnętrza będzie można zaj-
rzeć m.in. na piknikach planowanych w wybrane 
weekendy wakacji. Relacje z podróży kamperem 
po Mazowszu będą pojawiać się w mediach spo-
łecznościowych i w internecie. Tam też można 
będzie znaleźć informacje o planowanych konkur-
sach z nagrodami. A kampery w ostatnim czasie 
stały się popularnym i cenionym sposobem na 
uprawianie turystyki.
Kampania pojawi się w telewizjach śniadaniowych, 
w stacjach radiowych, w internecie, ale najważniej-
sze będą bezpośrednie spotkania w terenie i mo-
bilizowanie do aktywności, dlatego zachęcamy do 
śledzenia mediów społecznościowych wojewódz-
twa mazowieckiego. 
Turystyka po pandemii 
Eksperci zaznaczają, że sytuacja postpandemiczna 
w branży turystycznej jest trudna. – Tak naprawdę 
turystyka przyjazdowa zatrzymała się w momencie 
wybuchu pandemii, a obecnie choćby przez wojnę 
w Ukrainie, jeszcze w pełni nie wróciła do takich roz-
miarów jak w 2019 r. Tak jest w każdym regionie Pol-
ski, nie tylko na Mazowszu – wyjaśnia prezes MROT 
Izabela Stelmańska, zaznaczając, że choć warunki 
są specyficzne, to ten sezon turystyczny nie będzie 
najgorszy w historii. – Ruch wewnętrzny obserwowa-
ny na terenie całego kraju daje podstawy sądzić, że 
sezon turystyczny na Mazowszu będzie również opar-
ty na turystyce wewnętrznej, a agroturystyka, hotele 
poza dużymi centrami miejskimi czy ośrodki stawia-

jące na aktywny wypoczynek np. wypożyczalnie kaja-
ków na pewno będą miały duże zainteresowanie. 
Podobnego zdania jest radny Konrad Wojnarow-
ski: – Potrzeba jeszcze sporo czasu, żeby branża tury-
styczna się odbudowała. Mimo to widać, że ten sezon 
turystyczny będzie lepszy niż poprzednie – prognozu-
je.
Inflacja nie ma wakacji
Drogo jest w każdej dziedzinie i niestety z inflacją 
w turystyce też musimy się liczyć. Jak informuje 
Izabela Stelmańska ceny mogą nas też pozytywnie 
zaskoczyć.
– Porównując ceny z poprzednich lat, to wzrosły one 
w tym roku nieznacznie, więc wydaje mi się, że nie ma 
takiego trendu, że branża chce się „odkuć” za ostat-
nie 2 lata. Uczestnicząc w ruchu turystycznym przy-
najmniej osobiście nie zauważyłam takiego trendu. 
Każdy odpowiedzialnie proponuje swoje oferty, wli-
czając faktyczne swoje obciążenia, wynikające choćby 
ze wzrostu cen energii elektrycznej czy ogrzewania. 
Można zaobserwować pewne nieznaczne wahnięcia 
cen, ale w niektórych miejscach możemy się spotkać 
z tańszymi ofertami – informuje ekspertka.
Miliony na kulturę
Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę kulturalną 
samorząd Mazowsza przeznacza kolejne środki. 
Tym razem blisko 10 mln zł dodatkowych środków 
z budżetu województwa trafi do mazowieckich pla-
cówek kulturalnych. Decyzję w tej sprawie podjęli 
radni województwa mazowieckiego. Zostaną one 
przeznaczone na niezbędne remonty i zakup wy-
posażenia. 
Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, 
(sejmikowy klub KO) obecna sytuacja finansowa 
jednostek kultury jest trudna. Złożyło się na to kilka 
czynników: pandemia koronawirusa i rosnąca in-
flacja oraz wzrost cen, a to z kolei przekłada się na 
wysokie koszty utrzymania. Wsparcie od samorzą-
du Mazowsza trafi w sumie do 15 marszałkowskich 
instytucji kultury.
– Nie zwalniamy tempa. Chcemy stale rozwijać i zmie-
niać nasze placówki, tak aby jeszcze chętniej były od-
wiedzane przez Mazowszan i turystów spoza naszego 
regionu. Dlatego inwestujemy w ich rozwój. Dzięki do-
finansowaniu zrealizowane zostaną 33 nowe inwesty-
cje – informuje wicemarszałek.
Do placówek kulturalnych zlokalizowanych na te-
renie Warszawy trafi ponad 6,2 mln zł, a ponad 3,6 
mln zł do placówek subregionalnych.
Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie
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ZNAMY WYNIKI EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTÓW W ŻYRARDOWIE!

POLONIA FRANCUSKA ODWIEDZIŁA 
ŻYRARDÓW

JEDNOGŁOŚNE WOTUM ZAUFANIA 
DLA PREZYDENTA ŻYRARDOWA

23 czerwca 2022 r. w Resursie od-
była się Sesja Absolutoryjna, na 
której Prezydent Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski otrzy-
mał jednogłośne wotum zaufania 
i absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok.
Przed głosowaniem Prezydent przed-
stawił pewne zagadnienia z raportu 
o stanie miasta Żyrardowa za rok 2021. 
Niestety z roku na rok jest nas coraz 
mniej. Na koniec grudnia 2021 roku 
liczba mieszkańców Żyrardowa (zamel-
dowanych w mieście na pobyt stały) 
wynosiła 36 226 osoby. To o 717 osób 
mniej niż na koniec roku 2020 i o 1 074 
mniej niż na koniec roku 2019. Z da-
nych zawartych w systemie ewidencji 
ludności widać wyraźnie, że społecz-
ność miasta sukcesywnie się kurczy. 
Na przestrzeni ostatniej dekady (2011-
2021) liczba żyrardowian spadła o po-
nad 3,8 tys. osób. 
Wszystkie zadania własne gminy ukie-
runkowane są na przyciągnięcie jak 
największej ilości nowych mieszkańców 
do Żyrardowa, co oczywiście mogłoby 
się przełożyć na wzrost wpływów z po-
datków. Na ten moment jednak trudno 
o optymistyczne prognozy demogra-
ficzne dla Żyrardowa, skoro dla całego 
kraju, w perspektywie najbliższych lat, 
są one mocno niekorzystne. Pozostaje 
mieć nadzieję, że zarówno realizacja lo-
kalnych inwestycji podnoszących kom-
fort życia w mieście, jak też realizacja 
dużych przedsięwzięć inwestycyjnych 
w najbliższych okolicach Żyrardowa, 
pozwoli zatrzymać lub choćby spo-
wolnić tempo wyludniania się miasta. 

Pomimo tego dynamika nowych inwe-
stycji w mieście jest duża. W 2021 roku 
ponad 21 % budżetu było przeznaczo-
ne na inwestycje majątkowe. Co warto 
pokreślić większość tej kwoty pochodzi-
ła z dotacji zewnętrznych. Rok 2021 za-
mknęliśmy z deficytem w wysokości 2 
milionów złotych i miasto nie wspierało 
się żadnymi pożyczkami czy kredytami. 
Rok 2021 nie był łatwym rokiem zarów-
no dla mieszkańców jak i samorządów. 
Mieliśmy jeszcze pandemię, już za-
uważalny wzrost cen. Wg Prezydenta 
zdecydowanie musimy przygotować 
się na jeszcze gorsze scenariusze w za-
kresie finansów, bez dwóch zdań idzie 
duży kryzys finansowy na świecie, nie 
ominie on finansów samorządów jak 
i samego Żyrardowa. Za chwilę przywi-
tamy się również z głębokim kryzysem 
energetycznym. Węgiel podrożał już 
w tej chwili o 500% w stosunku do roku 
ubiegłego. Nasz PEC korzysta z pieców 
węglowych (łącznie 54,69 MW)  i ga-
zowych (10 MW). W roku 2021 spółka 
PEC kupowała węgiel po 325 zł za tonę, 
w tej chwili te wartości to 1900 zł. Na 
wolnym rynku ceny te dochodzą w tej 
chwili do 3000 zł za tonę i rosną. Nie 
obędzie się bez dużych podwyżek cen 
ciepła, czynszów. Będzie to największe 
wyzwanie w tej kadencji samorządo-
wej.  Nasza redakcja ma już sygnały od 
czytelników, że otrzymują oni pisma 
o znacznym wzroście czynszów. 
Prezydent podziękował radnym za 
wsparcie, za merytoryczną pracę na 
rzecz mieszkańców, ponieważ bez do-
brej współpracy nie było by tych sukce-
sów.

Wspólne sadzenie dębu przyjaźni, 
zwiedzanie miasta Filipa de Girarda 
i wymiana doświadczeń były jed-
nymi z głównych punktów wizyty 
w Żyrardowie stowarzyszenia Sur 
un Air de Pologne na czele z Anną 
Woźniak, prezes. Gości powitał 
starosta powiatu żyrardowskiego 
Krzysztof Dziwisz wraz z Andrzejem 
Ciołkowskim, dzięki któremu po-
nad 20 lat temu nawiązała się przy-
jaźń polsko - francuska. 
25 czerwca w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Żyrardowie odbyło się nieco-

dzienne spotkanie międzynarodowe. Bo 
choć postać Filipa de Girarda łączy Fran-
cję z Polską, kolejne współprace między-
narodowe przynoszą nadzieję szczegól-
nie młodym pokoleniom na możliwość 
zdobywania doświadczenia za granicą. 
Wszystko zaczęło się w 2001 roku, kiedy 
znajomość z Anną Woźniak i stowarzy-
szenie Sur un Air de Pologne nawiązał 
Andrzej Ciołkowski i jego Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. 
Od tamtej pory przyjaźń pana Andrzeja 
z Anną Woźniak przekłada się na moż-
liwość współpracy międzynarodowej. 
Pod koniec czerwca stowarzyszenie 
Polonii Francuskiej pierwszy raz gościło 
w Żyrardowie. Gospodarzem wydarze-
nia było starostwo powiatowe w Żyrar-
dowie. Założeniem i celem spotkania 

było nawiązanie współpracy, która może 
zaowocować wymianami uczniowskimi. 
To właśnie z tego powodu w spotkaniu 
udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół 
nr 2 w Żyrardowie i Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żeromskiego 
w Żyrardowie.
- Jako powiat dbamy o to, by wizerunek 
naszych miast i gmin zawsze prezento-
wał to, co najlepsze. Przede wszystkim 
stawiamy na młodzież. To ona dziś wy-
stąpiła dziś w Młodzieżowy Domu Kultu-
ry. Pięknym gestem było ubranie sceny 
w kolory polsko-francuskie – mówił sta-
rosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof 
Dziwisz.
W ramach wizyty zasadzono symbolicz-
ny dąb przyjaźni i odsłonięto pamiątko-
wą tablicę. 

1 lipca w szkołach podstawowych 
podsumowano wyniki egzaminów 
ósmych klas. Mamy zestawienie 
wyników szkół na terenie Żyrar-
dowa. 
Szkoła Podstawowa nr 1: 
Język polski - 58 proc.
Matematyka – 52 proc. 
Język angielski – 65 proc. 
100 proc. z matematyki uzyskało 2 
uczniów 
100 proc. z języka angielskiego uzyska-
ło 12 uczniów 
24 uczniów otrzymało średnie wyni-
ki z egzaminu ósmoklasisty powyżej 
80%. W tym 6 uczniów otrzymało wyni-
ki powyżej 90 proc. Najlepiej egzamin 
ósmoklasisty napisała uczennica z od-
działu dwujęzycznego ze średnią 95 
proc. i 5,5 średnią ocen.
8 uczniów napisało egzamin z mate-
matyki na 96 proc., a 17 uczniów na-
pisało egzamin z języka angielskiego 
powyżej 90 proc. 16 uczniów ukończy-
ło szkołę ze średnią ocen powyżej 5,00 
i średnią z egzaminu ósmoklasisty po-
wyżej 80 proc.
Szkoła Podstawowa nr 2:
Język polski – 36,3 proc. 
Matematyka - 33,43 proc.
Język angielski - 42.9 proc.
Najlepsi uczniowie: 
100 proc. j. ang., 92 proc. matematyka 
98 proc. j. angielski 96% j. ang. 96% j. 
ang., 92% matematyka 95% j. ang. 98% 
j. ang. 96% j. ang. 
Szkoła Podstawowa nr 3:
Język polski – 67 proc.
Język angielski – 82 proc.
Język rosyjski – 100 proc.

Matematyka – 68 proc.
15 uczniów uzyskało 100 proc. z ma-
tematyki, 21 z j. angielskiego i jedna z j. 
rosyjskiego. 
Szkoła Podstawowa nr 4:
Język polski – 60 proc.
Matematyka – 55 proc.
Język angielski – 67 proc.
Wyniki w szkole odpowiadają średniej 
krajowej. 6 uczniów zdobyło 100 proc. 
z jęz. angielskiego, 2 uczennice 100 
proc. z matematyki. 6 uczniów otrzy-
mało powyżej 90 proc. ze wszystkich 
przedmiotów. 16 uczniów otrzymało 
ponad 80 proc. razem ze wszystkich 
egzaminów, w tym 6 uczniów powy-
żej 90 proc. ze wszystkich egzaminów 
razem. Osiemnaścioro uczniów otrzy-
mało 70 i więcej procent ze wszystkich 
egzaminów. Kolejnych czternaścioro 
otrzymało powyżej 60 proc. ze wszyst-
kich. 
Szkoła Podstawowa nr 6: 
Język polski - 55 proc. 
Matematyka – 52 proc.
Język angielski – 67 proc.
Język rosyjski – 74 proc.
100 proc. z matematyki uzyskało 2 
uczniów, 100 proc. z angielskiego uzy-
skało 5 uczniów, jęz. rosyjski – 1 osoba. 
100 proc. z języka polskiego nikt nie 
zdobył 
Szkoła Podstawowa nr 7:
Język Polski - 58 proc.
Matematyka - 50 proc. 
Język angielski – 59 proc. 
Jedna osoba z matematyki uzyskała 
100 proc.; 10 osób z języka angielskie-
go uzyskało 100 proc.
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ŻYCIE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO TO LUDZIE, TO MY…

Rok gazety to czas podsumowań, 
życzeń i pomysłów na dalsze 
działania. To też czas na wzięcie 
głębszego oddechu i rozliczenia 
się przed samym sobą. To też 
możliwość, by dać się poznać. 
Dlatego zapraszamy Was do roz-
mowy… do naszej redakcji od 
kuchni, bo przy kawie rozmawia 
się nam najlepiej.
Weronika Lipka: Co zainicjowało 
założenie Życia Powiatu Żyrar-
dowskiego?
Wojciech Wesołowski: Pomysł 
pojawił się dlatego, że na żyrardow-
skim rynku prasy powstał monopol. 
Po wycofaniu się „Głosu Żyrardowa 
i okolicy” zauważyłem przestrzeń 
do działania. Nigdy nie jest dobrze, 
jeśli jakiś rynek jest zmonopolizo-
wany. W przypadku mediów i rynku 
informacji jest to nie tylko niedobre, 
a nawet niebezpieczne. To właśnie 
dlatego zdecydowałem, że wchodzi-
my na rynek mediowy w Żyrardowie 
szerzej. Mówię szerzej, ponieważ  od 
2016 roku jesteśmy na rynku medio-
wym w Żyrardowie - wcześniej jako 
„Informacje żyrardowskie”. 
Dlaczego nie kontynuowałeś 
„Informacji żyrardowskich”?
Z różnych względów. Życie Powiatu 
Żyrardowskiego już w swojej nazwie 
ma szersze pole działania i zasięg 
terytorialny. Z nazwą „Informacje 
żyrardowskie” już nieco zasięg się 
zawężał. Tu oczywiście chodzi też 
o konkurencyjność, bo konkurencja, 
jeśli jest zdrowa, jest dobra dla obu 
stron. To też jest wzajemnie napę-
dzające do działań, rozwoju. 
Tworzenie i bycie konkurencją 
jest dla Ciebie podstawowym za-
łożeniem prowadzenia gazety?
Nie, nie jest to nadrzędny cel, ale 
z natury lubię konkurować. Chęć 
bycia lepszym z założenia sprawia, 
że zyskują na tym nasi Czytelnicy. 

Z pewnością wartością dla miesz-
kańców jest to, że mogą przeczytać 
tę samą informację napisaną w zu-
pełnie inny sposób, co powoduje, że 
Czytelnik sam może wyrobić sobie 
swoją opinię i swoje zdanie na dany 
temat. Pewne mechanizmy poka-
zują, że subtelna zmiana w narracji 
danej informacji powodują zupełną 
zmianę w odbiorze informacji. To 
szalenie istotne zwłaszcza biorąc 
pod uwagę fakt, że media ciągle są 
postrzegane jako czwarta władza.
Podczas naszych pierwszych roz-
mów i ustalaniu kształtu naszej 
współpracy oboje podkreślali-
śmy jak istotne jest tworzenie 
rzetelnych informacji i dawanie 
przestrzeni do dwugłosu. Wyda-
je mi się, że w ciągu minionego 
roku udało nam się to osiągnąć.
Najważniejszą sprawą dla mnie od 
tego 2016 roku, ponieważ wtedy za-
cząłem interesować się mediami był 
i jest Kodeks Etyki Dziennikarskiej 
i Prawo Prasowe. Czyli konieczność 
sprawdzenia informacji i rzetel-
ność. Bardzo zależało mi i zależy na 
tym, by nikt nie postrzegał nas jako 
mocno ukierunkowanych w przeka-
zie mediów tymczasowych, które 
w okresie przedwyborczym zawsze 
pojawiają się jak grzyby po deszczu. 
Tam widać na pierwszy rzut oka, że 
te media nie są obiektywne i są ulot-
ką wyborczą. Ja chcę, żeby przyświe-
cające nam zasady były wiecznie 
żywe. 
To chyba też dobry moment, 
żeby podkreślić, że właściwie 
ten moment rozpoczynających 
się kampanii wyborczych zaraz 
ruszy z kopyta, a co za tym idzie 
spodziewamy się, że te „nowe 
media” w Żyrardowie zaraz się 
pokażą. 
To kolejny temat, który zawsze się 
pojawia w kalendarzu wyborczym, 
więc zacieram ręce aż pojawiają się 

nowe media, portale, profile na so-
cial mediach, które będą usiłować 
tworzyć złudne wrażenie obiektyw-
nych mediów. Najgorsze jest to, że 
mało wprawny Czytelnik, widz lub 
słuchacz nie dostrzega tego, że prze-
kaz informacji na tego typu stronach 
ma podwójne dno. Mi zależy na tym, 
żeby przekazać informacje takie, ja-
kie są. Najważniejsze, by to Czytelnik 
mógł wyrobić sobie zdanie na dany 
temat. Nie chcę nikogo do niczego 
przekonywać. To nie jest cel pracy 
dziennikarza.
24 czerwca minął rok odkąd 
pojawił się na rynku pierwszy 
numer Życia Powiatu Żyrardow-
skiego. Czy po tym czasie mo-
żesz już mówić o dumie? Jesteś 
z siebie dumny?
No jasne! Jestem dumny z tego, że 
daliśmy radę. Wypracowaliśmy so-
bie różne ścieżki postępowania. 
Przecież nikt z nas nie miał wcze-
śniej do czynienia z gazetą. A to są 
różne kwestie z tym związane. Wła-
ściwie wszyscy weszliśmy tu z no-
wych mediów i ten krok w stronę 
mediów tradycyjnych wiązał się dla 
nas z wieloma wyzwaniami. To stwo-
rzenie naprawdę fajnego zespołu 
powoduje u mnie dumę. Mam też 
satysfakcję z tego, że faktycznie wy-
dajemy się co dwa tygodnie, jak mie-
liśmy to założone. Nie mamy od tego 
ustępstw poza świętami, którym 
zdarzy się nas zaskoczyć w kalen-
darzu. No i niesamowicie ważna jest 
satysfakcja z pracy. 
Te nasze liczby robią napraw-
dę dobre wrażenie. W końcu 
można nas znaleźć w ponad 80 
punktach w powiecie żyrardow-
skim. Wydajemy się w nakładzie 
10 000 egzemplarzy co dwa tygo-
dnie. To niesamowicie miłe, że 
bardzo często ludzie dopraszają 
się o zwiększenie liczby egzem-
plarzy w danym punkcie, bo wła-
ściwie w ciągu tych pierwszych 
dni nasza gazeta znika. Nie-
skromnie możemy powiedzieć, 
że są punkty, w których gazeta 
już pierwszego dnia znika w set-
kach egzemplarzy. To napędza 
do działania.
No i tu znowu wracamy trochę do 
punktu wyjścia. Jeśli nasze infor-
macje nie byłyby dobrej jakości, nie 
mielibyśmy ciekawych treści, to nie 
mielibyśmy też tylu Czytelników. 
A to, co powiedziałaś a propos zni-
kających egzemplarzy… będziemy to 
usprawniać. Mam świadomość tego, 
że tej gazety w różnych punktach 
brakuje. Ze względów finansowych 
nie będę zwiększać nakładu. Od 
tego wydania w naszych punktach 
dystrybucyjnych, na naszych stoja-
kach pojawią się naklejki z kodem 
QR, które znajdą się pod ostatnią ga-
zetą. Kiedy tej gazety zabraknie, ktoś 
weźmie ostatni egzemplarz, to bę-
dzie mógł nas o tym poinformować 
właśnie skanując kod QR aparatem 
w telefonie komórkowym.
Trudnym tematem są dziś pod-

wyżki. Ten pierwszy rok był jed-
nocześnie dość brutalny, jeśli 
chodzi o media papierowe. To je-
dyna przeszkoda, która pojawiła 
się w tym roku? Czy jest coś, co 
jeszcze Cię zaskoczyło? Z preme-
dytacją nie chcę nazywać tego 
problemem, a zadaniem do roz-
wiązania. 
Dużą przeszkodą była na pewno 
pandemia, kiedy mieliśmy ogra-
niczony dostęp do informacji. Im-
prezy, które się odbywały były za-
mknięte lub odbywały się w wąskim 
gronie, a my walczyliśmy wtedy o wi-
doczność. To było spore wyzwanie. 
A podwyżki… no one oczywiście 
dotykają nas wszystkich w życiu co-
dziennym. To nie tylko jest koszt dru-
ku i papieru, ale również paliwa czy 
realnych kosztów pracy. Staramy się 
sobie z tym poradzić. To wyzwanie, 
z którym wszystkie media nie tylko 
lokalne muszą sobie dziś poradzić. 
Kto sobie nie poradzi, ten przestanie 
istnieć. 
A największe wyzwanie? To z pew-
nością konieczność bycia na bieżą-
co, życie informacją i trzymanie jej 
tempa. Przecież każdy z nas walczy 
o to, by być pierwszym w przekazie 
informacji. 
Porozmawiamy o pieniądzach?
Ok, czemu nie!
Od początku istnienia gazety 
pojawia się pytanie, z czego się 
finansujemy. I taką chyba naj-
powszechniejszą plotką jest in-
formacja, że jesteśmy finanso-
wani przez starostwo powiatowe 
w Żyrardowie. Może powiedzmy 
wprost i głośno. Życie Powiatu 
Żyrardowskiego nie jest gazeta 
finansowaną przez jakikolwiek 
samorząd. 
Nie jest. Nie finansuje nasz żaden 
samorząd. Nie stoi za nami żadna 
partia polityczna. Gazeta jest finan-
sowana przeze mnie i naszych spon-
sorów. Poziom rentowności jest 
oczywiście tajemnicą handlową, ale 
między innymi z tego względu nie 
będziemy zwiększać nakładu, tak 
żeby to wszystko się spinało. Nakład 
jest tak czy inaczej dwa razy większy 
od konkurencji. Choćby ze względu 
na to, że gazeta jest darmowa, musi-
my sprawdzać poziom opłacalności 
jej wydawania. Kiedy powstawało 
Życie Powiatu Żyrardowskiego za-
łożeniem było, by ten dostęp do in-
formacji był powszechny i darmowy 
i dopóki to się udaje, jestem zado-
wolony i czuję, że spełniamy swoje 
zadanie, ale przyglądamy się temu, 
co dzieje się na rynku. Jeśli podwyż-
ki będą galopować w takim tempie 
możliwe, że będziemy przyglądać się 
różnym rozwiązaniom. 
Zakładasz taką opcję, żeby ŻPŻ 
stało się pismem samorządo-
wym?
Nie zamykam się na żadną współ-
pracę. Aczkolwiek zakup stron gaze-
towych przez samorządy lub wiąza-
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R E K L A M A

nie się z umowami samorządowymi 
zawsze wiąże mediom ręce, ograni-
cza swobodę interpretowania infor-
macji. Czuję, że samorządy są nie-
ufne mediom jeśli ich nie wezmą na 
listę płac - to duży problem w Polsce. 
Chciałbym żeby nas postrzegano 
jako rzeczową, rzetelną i obiektywną 
gazetę - bez lania wody na stronach 
wykupionych przez samorządy.
Ograniczony obiektywizm?
No mamy pewne doświadczenia 
z przeszłości na lokalnym podwórku, 
które doskonale nam pokazywało 
do czego prowadzi pełna władza sa-
morządu nad mediami. I to było bar-
dzo złe. Należy oddać honor, że nie 
mówimy o obecnych samorządach, 
a dzisiejsze samorządówki, media 
samorządowe nie mają tak kneblo-
wanych ust i narzucanych informacji. 
Tu nie ma manipulacji. W przeszłości 
bywało z tym naprawdę różnie. Taka 
zasada, która również przyświeca 
mi w codziennej pracy…. W ogóle 
w życiu to robienie różnych rzeczy 
tak, by móc codziennie rano budzić 
się i bez problemu spojrzeć w lustro, 
spojrzeć sobie w twarz.
Rok gazety to taki czas, kiedy 
z pewnością robiłeś sobie podsu-
mowanie, ale też plany. Jak wy-
obrażasz sobie przyszłość ŻPŻ?
W najbliższym czasie musimy zna-
leźć nowego dziennikarza, który 
przejmie Twoje obowiązki, bo nie 
jest tajemnicą, że nasza redakcyjna 
rodzina się powiększa. To jest dla 
mnie wyzwanie numer jeden. 
Kiedy ja robiłam sobie podsumo-
wanie tego roku, ogromną ra-
dość i dumę daje mi spoglądanie 
na listę autorów, z którymi uda-
ło nam się nawiązać współpra-
cę. Zaczynaliśmy od Mateusza 
Waśkowskiego, który wzbogacał 
nasze pierwsze wydania swoją 
wiedzą historyczną. Dziś dział 
historia nie jest tak regularna, 
ale w to miejsce udało nam się 
pozyskać prawdziwe perły. Wła-
śnie kończymy cykl wywiadów 
z żyrardowskimi rzemieślnika-
mi zrealizowanych przez Stowa-
rzyszenie „Nasze Imaginarium”. 
Mamy lokalną propagatorkę 
czytelnictwa – Klaudię Appel, 
która na łamach naszej gazety 
zainicjowała „Żyrandol” – Kółko 
Literackie dziś rozpoznawalne 
w różnych kręgach literackich 
w Polsce. Dumą napawa mnie 
współpraca z Maciejem Klociń-
skim, w którym upatruję Ma-
cieja Twardowskiego naszych 
czasów. Wierzę, że za jakiś czas 
będziemy czytać książki Macieja, 
w których będzie się dzielić swo-
ją unikatową muzyczną wiedzą. 
W ostatnim czasie udało nam 
się pozyskać świetnych autorów 
– niesamowicie kreatywną Alek-
sandrę Skrowron-Pałkę z NaLi 
Natural, która dzieli się swoją 
zielarską wiedzą i przepisami 
na zdrowie i urodę. I chyba nikt 
nie opowiada tak o kwestiach 
związanych z wychowaniem, pe-
dagogiką jak Mikołaj Kuleta. Pa-
trząc na to, jak unikatowe treści 

udaje nam się przekazać naszym 
Czytelnikom, jestem naprawdę 
dumna. Wiem, że Ci ludzie wzbo-
gacają naszą redakcję i za każ-
dym razem czekam na te teksty, 
bo dają mi nieopisaną radość. 
Jestem też bardzo dumna, że 
nasza gazeta stała się miejscem 
publikacji dla autorów, którzy 
swoje utwory chowali do szu-
flady. Dzięki rubryce z poezją, 
mogliśmy szerszej publiczności 
prezentować wiersze lokalnych 
poetów. Nieregularnie pojawia 
się również nasza kolumna mi-
strzowie Słowa, w której publi-
kujemy teksty lokalnych litera-
tów. Oczywiście w tym miejscu 
zachęcamy wszystkich, którzy 
chcieliby spróbować swoich sił 
na rynku literackim, mogą u nas 
publikować swoje treści. Wy-
starczy je przesłać na redakcja@
zycie-powiatu.pl
Był jakiś temat w ciągu tego 
roku, który zrobił na Tobie wy-
jątkowe wrażenie? Przyznam, że 
u mnie to był z pewnością czas 
wojny, który bardzo mnie zasko-
czył i bardzo uderzył we mnie 
osobiście. Pierwszy dzień wojny 
w Ukrainie przypadał na nasz 
Tłusty Czwartek. Mieliśmy wte-
dy nowe wydanie i akcję rozda-
wania pączków. Po wszystkim 
wróciłam do domu i miałam 
wrażenie, że to nie jest ta sama 
rzeczywistość, którą zostawi-
łam wychodząc do pracy. To był 
moment, kiedy zderzenie mo-
jej emocjonalności było trudne 
do pogodzenia z profesjona-
lizmem…
Dla mnie jednym z trudniejszych 
tekstów, tematów była sprawa byłe-
go prezydenta. Ta sprawa wynikała 
z dziennikarskiego śledztwa, które 
przeprowadzałem jeszcze za cza-
sów „Informacji żyrardowskich”. Dla 
mnie to była ogromna ciekawość 
w kontekście informacji, do których 
mi udało się dotrzeć i uzasadnień, 
które przedstawił sąd. W tej sprawie 
było mnóstwo wątków pobocznych, 
o których niewiele osób ma dzisiaj 
pojęcie. Wydaje mi się, że raz to była 
sprawa głośna na całą Polskę, dwa 
– trudna dla naszego samorządu. 
Uważam, że ta sprawa powinna być 
lekcją i przestrogą dla nas wszyst-
kich. A ludzie na stanowiskach po-
winni wiedzieć, że nad nimi stoi pra-
wo. To też jest takie dziennikarstwo, 
którego bardzo sobie życzę. Chciał-
bym, żeby takie dziennikarstwo było 
w lokalnych mediach możliwe. Czuję, 
że nam może się to udać. Była to też 
dla mnie ogromna lekcja, bo ja nigdy 
tak nie pracowałem i takiego dzien-
nikarstwa też się uczyłem. 
Czego sobie i nam jako redakcji 
życzysz z okazji urodzin Życia Po-
wiatu Żyrardowskiego?
Żebyśmy nie zwalniali tempa. 
A z okazji naszych urodzin na pew-
no chciałbym podziękować naszym 
Czytelnikom. Bo najlepsze teksty, 
najciekawsze tematy nie miałyby 
znaczenia, gdyby nie było dla nich 
odbiorcy…

Dołącz do nas!
Minął już rok a my nadal jesteśmy głodni wyzwań, 
dlatego szukamy odpowiednich osób do rozsze-
rzenia naszego zespołu. Jeśli uważasz, że jesteś 
odpowiednią osobą zgłoś się do nas! Wśród zadań 
jakie mogą czekać właśnie na Ciebie w naszej re-
dakcji są m.in.:

• przygotowywanie materiałów reporterskich (na-
grywanie wywiadów, robienie zdjęć i redagowanie 
tekstów) do serwisu www i gazety

• Research, pozyskiwanie i weryfikacja informacji
• Praca reporterska w terenie
• Odpowiedzialność za wysoką jakość edytorską 

i merytoryczną artykułów

Nasze wymagania:
• wymagane minimum roczne doświadczenie 

w dziennikarstwie informacyjnym i internetowym
• Duża kreatywność w tworzeniu treści
• doskonała orientacja w tematyce lokalnej i wyda-

rzeń w regionie
• duża wiedza ogólna, doskonała orientacja w wyda-

rzeniach politycznych, społecznych i miejskich
• nienaganna dykcja
• wysoka motywacja, samodzielność w działaniu oraz 

zaangażowanie
• wielozadaniowość, umiejętność działania pod pre-

sją czasu
• chęć rozwijania umiejętności związanych ze stano-

wiskiem i otwartość na nowe zadania
• znajomość pakietu MS Office
To oferujemy
• pracę w największej redakcji prasowej w powiecie 

żyrardowskim
• formę współpracy wybraną przez Ciebie: umowa 

o pracę / B2B
• elastyczne podejście do Twojego czasu pracy
• przyjemną atmosferę pracy, którą tworzą bardzo 

kreatywni ludzie
• wszystkie niezbędne narzędzia pracy

Zapraszam do kontaktu na adres: 

w.wesolowski@zycie-powiatu.pl
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CZEKA NAS OGROMNY KRYZYS ENERGETYCZNY

W dobie światowego kryzysu ener-
getycznego, złudnym byłoby twier-
dzenie, że problemy z dostawami 
paliw i węgla ominą Żyrardów. 
I choć upalne lato pozwala nam na 
odejście myślami od okresu grzew-
czego, ten z pewnością będzie do-
tkliwy dla kieszeni mieszkańców 
budynków wielorodzinnych ko-
rzystających z centralnego ogrze-
wania. O nadchodzącym okresie 
grzewczym i problemach z tym 
związanych rozmawialiśmy z Prze-
mysławem Kopcem Wiceprezyden-
tem Miasta Żyrardowa i Markiem 
Zawadką, Prezesem PEC Żyrardów. 
Temat kryzysu energetycznego 
bardzo mocno dotyka Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej w Ży-
rardowie. Czy ciepłownie mają za-
bezpieczone dostawy węgla na ten 
sezon zimowy, który niby jeszcze 
daleko, ale tak naprawdę już moż-
na powiedzieć, że czujemy jego od-
dech na plecach? 
Marek Zawadka: To temat istotny dla 
naszej firmy i dla całej branży. To bar-
dzo krótki czas do zgromadzenia od-
powiednich zapasów węgla na nadcho-
dzący sezon zimowy i tu nie możemy 
uciec od jednej rzeczy, która dotyka nas 
wszystkich - wojny za naszą wschodnią 
granicą. To, co wydarzyło się 24 lutego 
w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę zaburzyło rynek energetycz-
ny w kraju. Polska importowała duże 
ilości węgla z Federacji Rosyjskiej, było 
to około 8 milionów ton w skali roku 
i można powiedzieć, że z miesiąca na 
miesiąc tego węgla po prostu w Polsce 
zabrakło. Zostały nałożone uzasadnio-
ne sankcje na stronę rosyjską i towar ze 
strony rosyjskiej nie wjeżdża do Polski. 
Aby pozyskać brakujący węgiel Rząd RP 
podjął stosowne działania np. import 
węgla z innych kierunków jak Australia, 
Columbia, Indonezja czy nawet RPA. 
Ten węgiel jest już transportowany do 
Polski. Wiadomo, że nie jest to proces 
krótki, trwa to z reguły 1-2 miesiące. 
Cena importowanego surowca kształ-
towana jest zgodnie z ceną na świa-
towej giełdzie w Rotterdamie. Są to 

ceny powyżej 300$ za tonę, czyli koszt 
rzędu 1600-1700 zł za tonę netto bez 
dostawy do miejsca docelowego czyli 
np. naszej ciepłowni. Czy to jest drogo? 
Jak się odniesiemy do roku ubiegłego, 
kiedy startowaliśmy z sezonem grzew-
czym z poziomem 275 zł za tonę, to 
skala podwyżek ceny węgla mówi sama 
za siebie. Wzrost pięcio-sześciokrotny. 
Oprócz tego, że ten węgiel jest bardzo 
drogi, to także nie ma go w wystarcza-
jącej ilości na rynku, co także dodatko-
wo podbija jego cenę. W związku z tą 
sytuacją zdecydowanie zwiększyło się 
zapotrzebowania na węgiel krajowy.  
W Polsce są dwie duże Spółki Skarbu 
Państwa, które wydobywają i  dostar-
czają węgiel - Polska Grupa Górnicza 
oraz Węglokoks. Węgiel z tych spółek 
do niedawna był  około 2 razy tańszy niż 
na rynku międzynarodowym, ale nie-
stety zderzyliśmy się z możliwościami 
produkcyjnymi tych firm, które z dnia na 
dzień nie mogą zwiększyć wydobycia do 
wystarczających wielkości. Poza tym na 
aukcjach elektronicznych PGG organi-
zowanych dla firm ciepłowniczych ceny 
kształtuję się już na poziomie 1600-
1700 zł za tonę netto. Musimy mieć na 
uwadze to, iż przez lata górnictwo było 
wygaszane - cały program uzgodniony 
z Unią Europejską wygaszania górnic-
twa i odchodzenia od węgla. Polskie 
spółki nie mogą tej produkcji zwiększyć 
z dnia dzień, gdyż przygotowują się do 
nowych frontów wydobywczych, budu-
ją nowe ściany wydobywcze i na to jest 
potrzebne około 18 miesięcy i nakłady 
na poziomie 200-250 milionów złotych. 
Tak więc żeby zwiększyć wydobycie wę-
gla krajowego, potrzeba nam i pienię-
dzy i czasu. Nie wydarzy się to z dnia 
na dzień. Pozostaje nam więc kontynu-
owanie szukania węgla importowane-
go zza morza: kolumbijski po w miarę 
atrakcyjnych warunkach finansowych, 
kolumbijski, australijski czy z RPA oraz 
poszukiwanie w kraju węgla w spółkach, 
które kiedyś handlowały węglem krajo-
wym czy z importu, który jest jeszcze  
na składach.
To nie są informacje optymistycz-
ne. Rząd zapowiedział gwaranto-

waną cenę węgla dla gospodarstw 
domowych i dla spółdzielni. Jak 
to wygląda w przypadku takiego 
przedsiębiorstwa, jakim Pan kieru-
je? 
Marek Zawadka: Bardzo dobrze, że 
rząd dba o odbiorców indywidualnych, 
ale jakby zupełnie zapomniał o odbior-
cach ciepła sieciowego, ciepła systemo-
wego. Przytoczę może taką anegdotę, 
którą wypatrzyłem w Internecie. Jeden 
z obywateli w kraju zapytany: „Panie, 
nie boli pana cena węgla?:, “Nie, ja mam 
ciepło z kaloryfera”.  Przeciętny miesz-
kaniec i użytkownik ciepła systemowe-
go ma ciepło z tego przysłowiowego 
kaloryfera, ale żeby to ciepło mogło być 
dla niego dostarczone, musimy spalić 
węgiel w naszej ciepłowni bądź inny 
surowiec jak gaz ziemny bądź bioma-
sę. A tak i tutaj rząd mimo postulatów 
branży, czyli Izby Gospodarczej Cie-
płownictwo Polskie, Związku Miast Pol-
skich do tej pory nie objął ochroną czy 
wsparciem sektora ciepłowniczego. 
W takim razie, jak planujecie sobie 
poradzić? Przecież to są ogromne 
koszty, a zmieniły się również wa-
runki płatności za węgiel. Kiedyś 
mogliście to zrobić z odroczonym 
terminem płatności, teraz firmy 
oczekują pieniędzy od razu. 
Marek Zawadka: To jest jedna z głów-
nych bolączek dla całego sektora, gdyż 
do tej pory to wyglądało tak - można 
powiedzieć - normalnie. Firma dostar-
czała towar, mieliśmy normalny termin 
płatności 30, 60, 90 dni od chwili otrzy-
mania tego towaru u siebie w firmie, 
czyli mogliśmy towar pozyskać, mo-
gliśmy go spalić, dostarczyć ciepło od-
biorcom, otrzymać od naszych klientów 
pieniądze i uregulować swoje rachunki 
do dostawców węgla. W tej chwili zasa-
dy gry się zupełnie zmieniły. W 95 proc. 
przy dostawach węgla są to stuprocen-
towe przedpłaty, czyli spółka musi za-
płacić za dostawę towaru i dopiero go 
otrzyma na swój plac. Nieliczne firmy 
realizują dostawy i dają terminy płatno-
ści siedmiodniowe, czyli w stosunku do 
roku ubiegłego jest to totalna rewolucja 
branżowa.

Nie możemy nie wspomnieć o sys-
temie handlu uprawnieniami do 
emisji CO2…
Marek Zawadka: Tak, idea dla syste-
mu była słuszna, ale jak to z ideałami 
bywa, niekoniecznie trafiona. Branża 
traktuje to jako czysty podatek energe-
tyczny, który płacimy bliżej nieokreślo-
nym instytucjom finansowym i z tego 
podatku największe przychody i do-
chody to chyba ma w tej chwili państwo 
polskie, które dysponuje pewną pulą 
darmowych uprawnień. Korzystając 
z tych darmowych uprawnień sprzeda-
je je na aukcjach i na giełdach europej-
skich. W tej chwili poziom cen upraw-
nień do emisji kształtuje się w okolicach 
85-90 € za uprawnienie. To bardzo 
wysoka kwota, którą także musimy 
uwzględnić w swoich rachunkach i wie-
lokrotnie spotykałem się z pytaniami ze 
strony władz miasta, naszych klientów, 
czy te uprawnienia musimy kupować? 
A ja odpowiem przewrotnie. Czy ktoś 
z nas sobie wyobraża prowadzenie 
działalności gospodarczej bez płace-
nia ZUS-u? Nie. Bez płacenia podatku 
VAT? Nie! I to jest tego typu „podatek” 
w naszej branży, który musimy zapłacić 
za funkcjonowanie w systemie, a jeśli 
tych uprawnień nie umorzymy, a tak jak 
wspomniałem to jest poziom 85-90€ , 
spółka jest zobowiązana zapłacić wtedy 
dodatkową karę 100€ za uprawnienie, 
więc z 90€ robi nam się 190€ i ta kara 
jest karą administracyjną podlegającą 
ordynacji podatkowej. Oczywiście do-
datkowo spółka nie ma czystej karty, 
nie ma czystego konta w rozliczeniach 
środowiskowych. W tym momencie, 
gdybyśmy nie rozliczyli się z upraw-
nień, to nie możemy wykazać, że nie 
zalegamy z opłatami środowiskowymi 
i wszystkie dotacje, pożyczki, szeroko 
pojęta pomoc państwa, Unii Europej-
skiej czy programy Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska byłyby dla 
nas niedostępne, więc nie możemy so-
bie na to pozwolić, żeby do takiej sytu-
acji dopuścić. Z danych za rok ubiegły 
wiemy, że 6 przedsiębiorstw w naszej 
branży, część PEC-ów nie rozliczyło tych 
uprawnień za rok ubiegły. Co się dalej 

fot. Marek Zawadka Prezes PEC Żyrardówfot. Przemysław Kopec II Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa
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z tym wydarzy? Przyglądamy się temu 
i będziemy to analizować..
Panie Prezydencie, uczestniczył 
pan w spotkaniu konsultacyj-
nym przedstawicieli miast człon-
kowskich Związku Miast Polskich 
i Przedsiębiorstw Komunalnych 
w Warszawie. Co z tego spotkania 
wynikło? 
Przemysław Kopiec: To spotkanie od-
było się 8 czerwca. Wzięło w nim udział 
ponad 60 przedstawicieli samorządów, 
w tym również szefowie miejskich spół-
ek ciepłowniczych. Tematem spotkania 
była trudna sytuacja dotycząca zaopa-
trzenia w węgiel, w energię elektryczną 
i gaz w tych miastach. Część z przeka-
zanych informacji dotyczyła już roku 
2021, kiedy włodarze miast dostrzegli 
znaczące wzrosty cen na przykład za 
energię elektryczną i tu dobrym przy-
kładem jest Gdynia, gdzie w pierwszym 
półroczu zeszłego roku mieli wzrost już 
o 161%, natomiast w drugim półroczu 
386%. W Pile na przykład w drugim pół-
roczu był wzrost o 259%, w Rzeszowie 
o 320% i tak tych miast moglibyśmy wy-
mieniać jeszcze wiele. Wszyscy włoda-
rze i wszyscy samorządowcy dostrzega-
ją ten problem. Ponadto rozmawialiśmy 
też o cenach gazu, jakie wynikają w tej 
chwili z przetargów. Rekordzistami są 
tutaj Wałbrzych i Bydgoszcz, gdzie 
wzrosty przekroczyły 900% dotych-
czasowej ceny. Skupiliśmy się również 
na problemach z zaopatrzeniem wę-
gla, o czym Pan Prezes już wspomniał. 
W tym miejscu poproszę Pana Prezesa, 

żeby zreferował dalej. Węgiel stanowi 
80% paliwa dla branży ciepłowniczej, 
na którą składa się ponad 400 przed-
siębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Te 
400 przedsiębiorstwa zaopatruje około 
15 milionów Polaków w kraju. W związ-
ku z tym, zakres problemu jest znaczą-
cy i bez wsparcia strony rządowej, które 
byłoby skierowane właśnie do spółek 
ciepłowniczych samorządy same sobie 
z tym problemem same nie poradzą. 
Panie Prezesie, wiemy już, że pro-
blem dotyczy wszystkich miast 
w Polsce, ale właściwie jest mię-
dzynarodowy. Pozostańmy jednak 
na naszym żyrardowskim podwór-
ku. Zapytam wprost  - jakie pod-
wyżki cen ciepła przed nami, bo 
chyba nikt w tym momencie nie 
ma jakiejś nadziei, że uda nam się 
ich uniknąć?
Przy takich wzrostach cen nośników 
energii, miału węglowego, pięcio nawet 
sześciokrotnych, nie unikniemy pod-
wyżek cen. Jak szacujemy, w branży są 
to podwyżki od 50 nawet do kilkuset 
procent w niektórych systemach cie-
płowniczych. Jesteśmy już po spotkaniu 
z Prezesem ds. Technicznych naszej 
spółdzielni mieszkaniowej panem Ada-
mem Szymonikiem, rozmawialiśmy na 
ten temat. Nie stanowi to dla Prezesa 
jakiegoś wielkiego zaskoczenia, ponie-
waż doskonale orientuje się on w obec-
nej sytuacji na rynku paliw czy energii, 
ale jest bardzo trudne i bolesne, bo nikt 
nie lubi słuchać o tym, że szykują się du-
żej skali podwyżki. Szacujemy, że będą 

to wzrosty około 50% jeszcze w tym 
roku. Jak się sytuacja na rynku rozwinie, 
tego nikt nie wie, bo jest ona bardzo 
dynamiczna. Robimy wszystko, żeby te 
wzrosty cen ograniczać, ale tak jak mó-
wiłem i zawsze powtarzam, chcemy tyl-
ko odzyskać nasze koszty prowadzonej 
działalności. 
Przy wzroście cen kilkuset procent. 
Jak chcecie to zrobić? 
Będziemy starali się zakontraktować 
w tym całym szaleństwie węgiel nie już 
po 2000 zł, a takiej ceny spodziewamy 
się niebawem ale po 1600, 1700 zł i bę-
dziemy to uwzględniać w naszej taryfie. 
W interesie wszystkich mieszkań-
ców jest to, żebyście sobie z tym te-
matem poradzili. A czy myśli Pan, 
że możemy spodziewać się fali ban-
kructw przedsiębiorstw ciepłowni-
czych w Polsce?
Jest to bardzo, bardzo otwarte pytanie 
i mogę powiedzieć, że nie należy wyklu-
czać już takiej możliwości. Branża jest 
od kilku lat branżą deficytową. To, że 
jest deficytową, to nałożył się głównie 
na to system ETS, dzięki któremu moż-
na powiedzieć w ubiegłym roku ponad 
90% przedsiębiorstw branży zanoto-
wało straty finansowe, a do tego w tym 
roku pokazał się drugi bardzo istotny 
czynnik paliw i firmy, które borykały się 
już z problemami finansowymi, które 
się nie rozliczyły z ETS-ów, chociażby te 
6 firm, o których wspomniałem mają 
tak naprawdę przed sobą realną per-
spektywę możliwości utraty całkowicie 

płynności finansowej i konieczności 
restrukturyzacji poprzez chociażby … 
upadłość. 
A jakie są propozycje rozwiązań? 
To co, Pan Prezydent powiedział, dzia-
łanie nie może być indywidualne. Nie 
może być tak, że każde miasto będzie 
próbowało po swojemu te tematy roz-
wiązywać. To jest problem ogólnokra-
jowy i można powiedzieć, że wszędzie 
bardzo podobny. W związku z czym to, 
o czym rozmawialiśmy z Panem Prezy-
dentem na spotkaniu konsultacyjnym 
Związku Miast Polskich potrzebne są 
rozwiązania systemowe, które zostaną 
zaproponowane przez branżę, przez 
fachowców i ekspertów z tej dziedziny. 
Przyjęte i wdrożone przez rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Bez wsparcia rządu 
będzie nam bardzo trudno zapewnić 
naszym mieszkańcom odpowiedni 
komfort cieplny w akceptowalnych jesz-
cze cenach.
Trudny temat. Myślę, że to będzie 
jeden z trudniejszych momentów 
nie tylko dla spółki, ale także dla 
wszystkich mieszkańców korzysta-
jących z usług waszej spółki. 
Przemysław Kopiec: Musimy so-
bie uzmysłowić jedną bardzo istotną 
rzecz. Wojna, która się toczy za naszymi 
wschodnimi granicami, nie dotyczy nas 
wprost, bo nie dzieją się u nas działania 
zbrojne, ale dotyczy pośrednio -  mu-
simy mieć świadomość, że to, co się 
u nas dzieje, jest w głównej mierze wy-
nikiem tych działań.

R E K L A M A
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APLIKACJA TIME4BUS DOSTĘPNA 
W NASZYM MIEŚCIE

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA 
PUBLICZNEGO ROZSTRZYGNIĘTY

MAZOPIKNIK W ŻYRARDOWIE!

AKTYWNE WAKACJE W KLUBIE SENIORA 
,,SIWY DYM”

BADANIA W RAMACH PROGRAMU 
,,CZAS DLA SERCA”

Seniorzy z klubu ,,Siwy dym” nie zna-
ją nudy, a lato to doskonały czas na 
aktywność i kreatywność na świeżym 
powietrzu. Niedawno klubowicze 
wpadli na pomysł zrobienia ilustracji 
do nazw żyrardowskich ulic. Zaczęli 
od ulic Wypoczynkowej, Struga i Czy-
stej. Był więc wypoczynek, struganie 

i sprzątanie, a w planach są już ko-
lejne ulice, które odwiedzą seniorzy.  

Klub Seniora Siwy Dym prowadzony 
jest przez Miasto Żyrardów. Ma swo-
ją siedzibę przy ul. Waryńskiego 1. 

Fotografie: Klub Seniora Siwy Dym 
w Żyrardowie. 

Przypominamy użytkownikom ko-
munikacji miejskiej w Żyrardowie 
o możliwości korzystania z dar-
mowej aplikacji Time4BUS z do-
stępem do rozkładu jazdy autobu-
sów.  Wystarczy pobrać aplikację, 
wybrać przystanek, wyznaczyć 

trasę i być zawsze na czas. Zachę-
camy do korzystania z aplikacji. 
Aplikacja prezentuje rzeczywiste odjaz-
dy pojazdów z przystanków na podsta-
wie danych GPS. Pasażer, po wybraniu 
interesującego go kursu, może spraw-
dzić dokładne położenie pojazdu na 
mapie, szczegóły trasy. 

Aplikacja umożliwia dodawanie przy-
stanków do ulubionych z podziałem 
na dom, pracę oraz inne. Dodatkowym 
usprawnieniem jest automatyczne wy-
szukiwanie przez aplikację ulubionych 
przystanków w lokalizacji użytkownika. 
Aplikacja domyślnie w pierwszej kolej-
ności wyświetla listę odjazdów z najbli-
żej zlokalizowanego ulubionego słupka 
przystankowego.

Time4BUS jest dostępny na telefony 
obsługujące system Android oraz iOS.

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie

W sobotę, 25 czerwca br., miesz-
kańcy Żyrardowa mieli możliwość 
skorzystania z bezpłatnych badań 
krwi i porad prozdrowotnych dzię-
ki zorganizowanej przez Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa akcji w ra-
mach miejskiego programu „Czas 
dla Serca”.
Przedsięwzięcie cieszyło się dużym za-
interesowaniem mieszkańców. Udzie-
lono w tym dniu ponad 300 różnego 
rodzaju porad prozdrowotnych, wyko-
nano około 300 badań, w tym: pozio-
mu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi, 
saturacji, trójglicerydów, kwasu moczo-
wego. 
Przedsięwzięcie miało na celu zwróce-
nie uwagi na swoje zdrowie, a każda 
osoba u której badanie wykazało war-

tości podwyższone otrzymała wska-
zówki co do dalszego postępowania. 
Koszty wykonywanych badań w czasie 
akcji pokrył Urząd Miasta Żyrardowa 
i realizatorzy. 
Dziękujemy mieszkańcom, że przyjęli 
zaproszenie oraz realizatorom akcji, 
dzięki którym możliwe było zorgani-
zowanie przedsięwzięcia. Są to: Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„PROMYK”, Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ZDROWIE”, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „SZKOL-
-MED”.
Koordynatorem akcji był Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Żyrardowa.

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie

Prezydent Miasta Żyrardowa roz-
strzygnął otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego 
w zakresie przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecz-
nym poprzez przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie.

Do realizacji wybrana została oferta 
Fundacji im. Świętego Michała Archa-
nioła z siedzibą przy ul. Mireckiego 63 
w Żyrardowie. Organizacja otrzyma 
z budżetu Miasta dotację w wysokości 
15.000,00 zł. Zadanie realizowane bę-
dzie z chwilą podpisania umowy do 31 
grudnia br. 

W ramach zadania Fundacja umożliwi 
mieszkańcom nieodpłatne korzystanie 
z porad specjalistycznych udzielanych 
przez prawnika, psychologa, mediato-
ra, doradcę zawodowego, pedagoga. 

Przewidziane są też inne formy wspar-
cia mieszkańców, którzy znaleźli się 
w sytuacji kryzysowej, w tym m.in. 
pomoc w znalezieniu schronienia 
osobom zmuszonym do opuszczenia 
domu ze względu na stosowanie wo-
bec nich przemocy. O szczegółach po-
informujemy po podpisaniu umowy 
z Fundacją. 

Pełna treść zarządzenia Prezydenta 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 
ofert znajduje się na stronie www.bip.
zyrardow.pl w zakładce Tablica ogło-
szeń / Otwarte konkursy ofert. 

Za wykonanie zarządzenia odpowie-
dzialny jest Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Żyrardo-
wa, nr tel. 46 858 15 71. 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie  

Miło nam poinformować, że Żyrardów 
znalazł się w gronie mazowieckim miast, 
w których Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego zorganizuje pikniki plene-
rowe skierowane do mieszkańców Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 
MAZOpikniki odbędą się w następują-
cych terminach i lokalizacjach 
•	9 lipca 2022r. -  Ciechanów – bło-

nia Zamku Książąt Mazowieckich
•	16 lipca 2022r. - Płock – Plac Stare-

go Rynku 2
•	23 lipca 2022r. - Ostrołęka – plaża 

miejska w Ostrołęce ul. Wioślarska
•	30 lipca 2022r. - Iłża - przy Zamku 

Biskupów Krakowskich 
•	6 sierpnia 2022r. - Siedlce – teren 

zielony przy amfiteatrze ul. Wisz-
niewskiego

•	27 sierpnia 2022r. – Żyrardów, 

kąpielisko nad Zalewem Ży-
rardowskim.

W godz. 11.00-18.00 zaplanowana zo-
stała część piknikowa, a wieczorem od 
godz. 18.00 zapraszamy na międzypo-
koleniową potańcówkę na dechach. Za-
raz po niej od godz. 20.00 silent disco.  
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia 
na FB MazoPikniki.
Warto dodać, że Partnerem Medialnym 
#MazoPikników jest Radio Kolor, które 
przez całe wakacje będzie prowadzi-
ło audycje „Odpocznij na Mazowszu”. 
Będzie to cykl plenerowych spotkań. 
W każdy piątek wakacji mobilne stu-
dio pojawi się innej lokalizacji. W sumie 
odwiedzonych zostanie dziesięć mazo-
wieckich miejscowości, w tym również 
Żyrardów. 
Do zobaczenia na piknikach!
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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ODKRYJ TAJEMNICE ŻAKARDÓW 
RAZEM Z MUZEUM LNIARSTWA

CPK PRZEDŁUŻA CZAS TRWANIA KONSULTACJI

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie rozpoczęło drugą edycję projektu 
„Śladami mistrzów żakardowych”, oferując m.in. bezpłatne cykle 
warsztatów ginących zawodów, podczas których uczestnicy będą 
mogli poznać tajniki pracy na tkalni. Organizatorzy zapraszają 
również do wzięcia udziału w konkursie graficznym pt. „Jacquard 
design” na zaprojektowanie nowego wzoru tkaniny żakardowej, 
która zostanie następnie utkana na muzealnym krośnie. Konkurs 
potrwa do 31 lipca, a na laureata czeka nagroda rzeczowa 
o wartości 1 tys. zł. 

Tajemniczo brzmiące pojęcia jak cewiacz, wiązacz czy brakarz to nic 
innego jak zawody wykonywane dawniej na tkalni żyrardowskiej fabryki 
lnu. Podczas organizowanych przez Muzeum Lniarstwa warsztatów, byli 
pracownicy Zakładów Lniarskich podzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami 
i doświadczeniem w zakresie pracy wykonywanej na danych stanowiskach. 
Będzie to niepowtarzalna okazja by nauczyć się cewić wątek, wiązać 
osnowę na krośnie, uruchomić krosno i poprowadzić produkcję tkania czy 
nauczyć się przeglądania i klasyfikowania tkanin. Na uczestników czekają 
cztery tematy warsztatów, które odbędą się w lipcowe soboty (obowiązują 
wcześniejsze zgłoszenia):
•	09.07. | 11:00-15:00 | Śladami cewiacza 
•	16.07. | 11:00-15:00 | Śladami wiązacza osnów 
•	23.07. | 11:00-15:00 | Śladami tkacza 
•	30.07. | 11:00-15:00 | Śladami brakarza 
Za  sprawą realizowanego projektu, dziedzictwo kulturowe Żyrardowa, 
które jest tak silnie zakorzenione w lokalnej świadomości, stanie się 
inspiracją do twórczego i artystycznego podejścia do tradycji. Żyrardowskie 
muzeum postanowiło połączyć historię miasta poprzemysłowego oraz 
żyrardowskiego wzornictwa poprzez organizację drugiej edycji konkursu 
„Jacquard design” na  najciekawszy projekt wzoru tkaniny żakardowej. 
Wyłoniony w  drodze konkursu deseń posłuży do  utkania tkaniny 
żakardowej podczas pokazowych warsztatów tkania, prowadzonych 
w okresie sierpień-październik na krosnach stanowiących eksponaty 
Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. 
„Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Nie trzeba być profesjonalnym 
grafikiem, żeby wziąć w nim udział. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń 
wszystkich kreatywnych mieszkańców, którzy mają pomysł na  stworzenie 
nowego wzoru tkaniny żakardowej.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa 
de Girarda w Żyrardowie. 
Zgłoszenia w konkursie należy dostarczyć w terminie do 31 lipca 2022 
do godz. 18:00. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa różne 
projekty, które zostaną poddane ocenie jury. A jest o co walczyć! Wśród 
nadesłanych prac zostanie wyłoniony laureat, który otrzyma nagrodę 
rzeczową o wartości 1 tys. zł. Regulaminy udziału w warsztatach i konkursie 
dostępne są na  www.muzeumlniarstwa.pl. Zgłoszenia należy przesyłać na: 
biuro@muzeumlniarstwa.pl. 
Projekt „Śladami mistrzów żakardowych – warsztaty ginących 
zawodów” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Jest to kolejne już 
z rzędu dofinansowanie, które Muzeum Lniarstwa otrzymało z tego 
ogólnopolskiego programu dotacyjnego, realizowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt:
Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

ul. K. Dittricha 18, 96-300 Żyrardów
tel. 731 318 800, e-mail: biuro@muzeumlniarstwa.pl

W imieniu Spółki CPK informuje-
my o wydłużeniu terminu konsul-
tacji  społecznych prowadzonych 
w ramach prac nad przygotowa-
niem raportu oddziaływania na 
środowisko planowanego Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego 
oraz przedsięwzięć powiązanych 
funkcjonalnie i technologicznie. 
Raport potrzebny jest do wnio-
sku o wydanie decyzji środowi-
skowej. Konsultacje trwają do 7 
lipca. 
Uwagi i opinie można wciąż przesy-
łać za pomocą formularza na stronie 
internetowej  konsultacje.cpk.pl bądź 
złożyć w punkcie konsultacyjnym po-

nownie uruchomionym w  Centrum 
Kultury w Żyrardowie, gdzie asystenci 
pomogą mieszkańcom zgłosić swoje 
uwagi. Punkt będzie czynny we wto-
rek i  środę,  5 i  6 lipca,  w  godzi-
nach 10.00 – 18.00.
Konsultacje społeczne mają służyć 
lepszemu rozpoznaniu przez Inwe-
stora istotnych aspektów dotyczą-
cych realizacji inwestycji z punktu 
widzenia społeczeństwa i wzięcia ich 
pod uwagę przy sporządzaniu rapor-
tu i oceny oddziaływania na środowi-
sko. 
Dokumentacja dotycząca oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko 
dostępna jest na stronie CPK - www.
cpk.pl.
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Lato w mieście

Piknik Strzelecki

Od lipca „Lato w mieście” rusza z kopyta. Lokalne in-
stytucje oferują moc atrakcji   i zachęcają do wspól-
nej zabawy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mszczonowie, Gminnego Centrum 
Informacji oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wakacyjny program Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej:
Poniedziałek 4 lipca, godz. 12:00 – Jak się wyróż-
nić? Wybij się na Insta!
Zdobądź z biblioteką czarny pas w publikowaniu po-
stów na Instagramie – poznasz trendy i insta-nowinki
Poniedziałek 11 lipca, godzina 12:00 – Piękny feed, 
czyli profesjonalne fotki Twoim smartfonem 
Lubisz robić zdjęcia? Nauczysz się, jak robić je jak pro-
fesjonalista!
Poniedziałek 18 lipca, godzina 12:00 – Co i  jak 
publikować, żeby nie żałować? Poznaj podstawo-
we zasady mądrego publikowania postów
Poniedziałek 25 lipca, godzina 12:00 – Rób to jak 
influencerki.  Obróbka fotek w  darmowych 
aplikacjach. Poznaj najciekawsze appki na telefon, 
dzięki którym Twoje zdjęcia nabiorą blasku!
Lipcowe środy, godzina 10:00 – Uwaga, Te-
atrzyk! Przedpołudnie z bajką! Spektakle teatralne 
w wykonaniu teatru Maska oraz Teatru Blaszany Bę-
benek.
Lipcowe czwartki, godzina 12:00 –  Zabawne 
Czwartki w Osuchowie. 7 lipca - Czas literackich 
kalambur ale też czekają na Was
14 lipca - klocki magnetyczne
21 lipca -  Długopisy 3-D

Lipcowe piątki, godzina 11:00 – Mistrzowskie 
piątki w MBP
8 lipca - zabawa klockami magnetycznymi
15 lipca - tworzenie rysunku 3-D
22 lipca - zajęcia plastyczno-literackie
28 lipca - Mistrzostwa gry w Jengę
Dodatkowo! podczas całych wakacji do Waszej dys-
pozycji  w Bibliotece pozostają: konsola XBOX, puzzle 
i planszówki,  kącik komiksowy i komputery.
Wakacje z Izbami Pamięci - „Letnia szkoła rze-
miosła”
Uczestnicy warsztatów poznają dzieje mszczonow-
skich rzemieślników, dowiadując się, między innymi, 
na czym polegała działalność cechów oraz jak zosta-
wało się mistrzem takiego zgromadzenia. Dzieci wy-
konają również prace tematyczne.
Harmonogram:
• 12.07 warsztat świecownika
• 14.07 warsztat garncarski
• 19.07 warsztat stolarski
• 21.07 warsztat papieru czerpanego
• 26.07 warsztat mydlarski
• 28.07 warsztat szklarski
Zajęcia odbywają się w godzinach: 11:00 – 13:00
Na zakończenie warsztatów przyznane zostaną dy-
plomy MISTRZA MSZCZONOWSKIEGO RZEMIOSŁA
NA ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY*
- e-mailowo pod adresem: aleksandra.kacprzak@gci.
mszczonow.pl
- osobiście w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
(Mszczonów, ul. Kościuszki 1)
*DO 8 LIPCA LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 

667 841 959
Lato w mieście z Kompleksem Basenów Ter-
malnych
W 2022 roku, od 1 lipca do 31 sierpnia, OSiR Mszczo-
nów przewiduje kontynuację przeprowadzanej co-
rocznie akcji „Lato w mieście”. Cena wstępu na basen 
wynosi jedynie 4 zł/h. Jest to oferta promocyjna, obo-
wiązująca  w godzinach 9 00 – 14.00, przygotowana 
wyłącznie dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy 
– po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Dzieci i mło-
dzież Gminy Mszczonów będzie mogła brać udział 
w konkursach, pokazach oraz innych atrakcjach od-
bywających się na kompleksie Termy Mszczonów.
• 29.06.22 – DZIEŃ RATOWNIKA  - pokazy ratowni-

cze, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, pre-
zentacja sprzętu ratowniczego.

• 03.07.22 – Turniej piłki siatkowej plażowej – z cyklu 
turniejów miast.

• 01.07 – 31.08 – cykl 4 szkoleń dla wszystkich Term 
Mszczonów – dotyczące bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego nad wodą, ćwiczenia praktyczne 
z udzielania pierwszej pomocy.

• W okresie wakacji – ABC NURKOWANIA – raz w ty-
godniu zajęcia wstępne z podstaw nurkowania or-
ganizowane przez DEEPSPOT.

PÓLKOLONIE Z MSZCZONOWSKIM WOPR  ko-
ordynacja projektu przez OSIR Mszczonów w lipcu 
i sierpniu.
Lato w mieście z Mszczonowskim Ośrodkiem 
Kultury
MOK w lipcu wychodzi z rozbudowaną ofertą dla 
mieszkańców gminy Mszczonów pod hasłem „Msz-
czonów to My”. Szczegółowy program do pobrania 
w załączniku.
Tekst, GCI W MSZCZONOWIE, Dagmara Bednarek 

25 czerwca na strzelnicy im. 10 kompanii batalionu 
BOCZA należącej do Warszawskiego Towarzystwa 
Strzeleckiego w miejscowości Marków-Świnice od-
był się piknik strzelecki przeznaczony dla mieszkań-
ców powiatu żyrardowskiego. Piknik miał na celu 
umożliwienie mieszkańcom powiatu na zapoznanie 
się z bronią i zachęcenie młodzieży do uprawiania 
sportu strzeleckiego a dorosłych do zainteresowa-
nia możliwością posiadania broni. Piknik jak też inne 

imprezy tego typu organizowane przez WTS potwier-
dziły potrzebę szkolenia i upowszechniania umiejęt-
ności strzeleckich obywateli. Na piknik przybyło wiele 
rodzin z dziećmi i wnukami. Członkowie WTS spo-
łecznie obsługiwali stanowiska strzeleckie i udostęp-
niali do strzelenia swoją broń. W ciągu pięciu godzin 
trwania imprezy przez strzelnicę przewinęło się około 
300 osób z czego strzelało około 200. Strzelania od-
bywały się z wielu rodzajów broni palnej pistoletów, 
rewolwerów, karabinków AR i AK. Każdy chętny do-
rosły mógł spróbować bezpłatnie strzelić z każdego 

rodzaju broni a dla młodzieży do lat 18 organizowa-
ne były zawody strzeleckie z KBKS. Nagrodą główną 
w tych zawodach był rower górski, który wygrała 17- 
letnia Ula ze Studzieńca a kolejne dwie nagrody to 
pistolety pneumatyczne które przypadły nastoletnim 
chłopcom. Najlepsi dostali również okolicznościowe 
dyplomy. 

Sponsorami imprezy były firmy EMKA SA., Med. Trade 
Medical Systems oraz Głodny Łoś restauracja z Pusz-
czy mariańskiej. Organizatorzy dziękują wszystkim za 
patriotyczna postawę, wsparcie i społeczną pomoc.



11ŻPŻ • CZWARTEK • 7 LIPCA 2022 PUSZCZA MARIAŃSKA

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Odbiór mostu w Walerianach lada chwila
25 czerwca w Bartnikach na sta-
dionie Relax Radziwiłłów odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo-
-Gaśnicze.  Najlepszą we wszyst-
kich konkurencjach okazała się 
jednostka OSP Bartniki, która 
rozgromiła druhów zdobywając 
pierwsze miejsca w grupie mie-
szanej, męskiej i kobiecej. 
Wyniki zawodów:
MDP I miejsce OSP Bartniki (grupa 
mieszana) 
II miejsce OSP Michałów (chłopcy) 
MDP dziewczęta I miejsce OSP Mi-

chałów 
Kobiety I miejsce OSP Bartniki 
Seniorzy I miejsce OSP Bartniki 
II miejsce OSP Michałów 
III miejsce OSP Kamion
Tak wyjątkowe wydarzenie nie mo-
głoby się odbyć, gdyby nie zaanga-
żowanie wójta gminy Puszcza Ma-
riańska, Michała Stachowiaka. Takie 
zawody zawsze jednoczą druhów 
i motywują do dalszego działania 
oraz rozwoju sprawności fizycznej.
Foto: Aleksandra Kostrzewa

Most w miejscowości w Waleriany, który znajduje się w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 719 jest już wybudowany od kilku miesięcy i nie może doczekać 
się odbiorów technicznych. Całość inwestycji wygląda, że jest na ukończe-
niu. Pozostało puścić ruch gotowym mostem, rozebrać objazd i położyć ka-
wałek warstwy ścieralnej. 
W sprawę zaangażował się żyrardowski radny a zarazem Dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski. 
- Przeciąga się termin odbioru prac przez Wojewódzkiego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego. Mam nadzieję że nastąpi to w tym tygodniu. Następ-
nie rozbierzemy objazd i położymy kawałek warstwy ścieralnej. Oceniam że 
wszystko powinno zakończyć się do końca następnego tygodnia – powie-
dział Grzegorz Obłękowski

Sprzedam działkę budowlana 7500m  
okolice Radziwiłłowa Mazowieckiego

nr tel. 697551744
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Tradycyjny polonez przed pałacem 

w Radziejowicach
Absolutorium dla Pani Wójt

W środę 22 czerwca 2022 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Radziejowice, 
podczas której udzielono Wójt Gminy Radziejowice Urszuli Ciężkiej wotum 
zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 

Podczas Sesji Pani Wójt przedstawiła Raport o Stanie Gminy Radziejowice 
za rok 2021, w którym zawarto najważniejsze informacje dot. demografii, 
finansów i inwestycji. Zwrócono również uwagę na zwiększone nakłady na 
edukację. W trakcie są inwestycje majątkowe w postaci rozbudowy szkoły 
podstawowej w Kuklówce i budowa obiektu sportowego przy szkole pod-
stawowej w Radziejowicach, który zostanie oddany do użytku we wrześniu. 

Za udzieleniem wotum zaufania p. Wójt zagłosowało dziesięciu radnych, 
jedna osoba się wstrzymała. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 
dziewięciu radnych, jedna była przeciw i jedna się wstrzymała. 

W czwartek 23.06 ósmoklasiści Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Rdzanowskiego w Radziejowicach pożegnali swoją szkołę trady-
cyjnym polonezem wykonanym przed Pałacem w Radziejowicach.

-Ten pomysł jest bardzo wyjątkowy, ponieważ spotykamy się w szczególnym 
miejscu, przed Pałacem w Radziejowicach. Polonez to taniec bardzo cha-
rakterystyczny, jeżeli chodzi o akcenty związane z zakończeniem pewnego 
etapu nauki. A właśnie w takim momencie jesteśmy. Od pierwszej nuty jest 
to moment wzruszający. Naszym zadaniem jest jak najlepiej przygotować 
młodych ludzi na wejście w kolejny życiowy etap – mówi Żaneta Wesołow-
ska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Ra-
dziejowicach.
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Dni Wiskitek- pełne niespodzianek

Słowiańskie tradycje wiecznie żywe 
w Wiskitkach

WISKITKIWISKITKI

Plac Wolności rozbrzmiał głośną muzyką podczas obchodów Dni 
Miasta Wiskitki. Ostatni weekend czerwca był okazją do wspólnego 
świętowania. Na wiskickiej scenie pojawili się Chwytak, DJ Disco&Mc 
Polo, Camasutra , Francesco Napoli, Master czy Long&Junior.

25 czerwca Plac Wiskitek znów zamienił się w miejsce hucznego świętowania. 
Mieszkańcy gminy jak zawsze nie zawiedli i tłumnie zebrali się pod sceną na 
wspólne tańce i śpiewy przy muzyce rozrywkowej.  Nie straszny był żar lejący 
się z nieba, bo Wiskitki wyznaczają nowy standard imprez plenerowych, które 
od czasów niezapomnianego 800-lecia miasta stały się kolejną wizytówką.

Główną gwiazdą wieczoru był Francesco Napoli, który zgromadził największą 
publikę. Zaprosił na scenę wielbicielki, które razem z nim zabawiały zebra-
nych swym wokalem. Włoch zaprezentował na scenie utwory m.in.: „Balla Bal-
la”, „Borneo”, „Piano piano”, „Marina”, „Ciao Italia”, czy „Viva la vita”.

- Za nami piękny słoneczny i radosny czas. To pierwsze urodziny miasta po od-
zyskaniu praw miejskich i 801. w ogóle. To też pierwsze dnia lata, więc okazji do 
świętowania jest bez liku – mówił Rafał Mitura, burmistrz Miasta i Gminy Wiskit-
ki. – W ten sposób witamy lato, ale planujemy również zakończenie lata, wakacji. 
Wtedy planujemy wydarzenia o charakterze nieco bardziej wiejskim, bo tego nie 
chcemy tracić. W związku z tym już teraz planujemy dla naszych mieszkańców 
i okolicznych gości tradycyjne dożynki – dodaje burmistrz.

I choć po Dniach Wiskitek pozostało jedynie mgliste wspomnienie, burmistrz 
Rafał Mitura zapowiada, że kolejne lata zapowiadają się w wystrzałowe impre-
zy, bo już najbliższy rok zbiegnie się z 50-leciem Gminy Wiskitki. To kolejna 
wyjątkowa okazja do świętowania. 

Noc Świętojańska w Wiskitkach 
nabrała w tym roku wyjątkowe-
go znaczenia. Już nie zamknięte 
kręgi Kół Gospodyń Wiejskich, 
ale prawdziwie gminne obchody 
uświetniły początek Dni Wiski-
tek. Barwne ozdoby na głowach, 
piękne ludowe stroje stały się 
niecodzienną atrakcją podczas 
Wianków w Wiskitkach. Koła 
Gospodyń Wiejskich jak zawsze 
stanęły na wysokości zadania, 
wykazując się dużą kreatyw-
nością, świetnymi humorami, 
a także pysznym jadłem. 

Noc Świętojańska, Kupalnocka, Noc 
Kupały – to tradycyjne nazwy święta 
przypadającego na przesilenie let-
nie. W wierzeniach naszych przod-
ków najkrótszej nocy roku przypi-
sywano magiczne moce. To właśnie 
wtedy szukano mistycznego kwiatu 
paproci, tuż po rytualnych skokach 
przez ognisko i… puszczaniu wian-
ków na wodzie przez wiejskie panny, 
mającego nieść wróżbę rychłego za-
mążpójścia. 

I choć dziś już nikt nie przywiązuje 

wagi do statusu związku wziętych 
świętojańskich florystek, tradycja 
puszczania wianków w Noc Kupały 
jest w Polsce wiecznie żywa, a można 
by się nawet pokusić o stwierdzenie, 
że obecnie przeżywa swój renesans. 
W obchody tej wyjątkowej nocy włą-
czyły się Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wiskitek. Tego dnia panie wykazały 
się kunsztem i kreatywnością w two-
rzeniu misternie plecionych wian-
ków konkursowych, które o zmroku 
popłynęły Pisią Gągoliną.

Konkursowe wianki poddano ocenie 
publiczności 

I miejsce – KGW Wiskitki 

II miejsce KGiGW „Sokulanka” 

III miejsce – KGW „Guzowinaki”

Na przybyłych gości, poza warszta-
tami z plecenia wianków, występów 
na ludową nutę, czekały również 
pyszne kiełbaski z ogniska, domowej 
roboty smalczyk i ogórki małosolne. 
Takie wydarzenia tylko podkreślają, 
że jak ważne jest propagowanie lu-
dowych tradycji i jak pysznie bawią 
nawet te najmłodsze pokolenia. 
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JUŻ ROK JESTEŚMY Z WAMI!
24 czerwca 2021 roku w punktach pod-
czas Wianków nad zalewem pojawił się 
pierwszy numer naszej gazety. W tym 
roku historia zatoczyła koło, a w ra-
mach obchodów 1. Urodzin Życia Po-
wiatu Żyrardowskiego i Powitania Lata 
we współpracy z Urzędem Miasta Ży-
rardowa i Prezydentem Żyrardowa Lu-
cjanem Krzysztofem Chrzanowskim.

1 lipca nad zalewem żyrardowskim święto-
waliśmy z Wami nasze 1. urodziny. Był to wy-
jątkowy czas. Pełen radości, wytężonej pra-
cy i mnóstwa pozytywnych emocji. Przede 
wszystkim była to możliwość do spotkania 
się z Wami, naszymi czytelnikami, bo to Wy 
jesteście dla nas najważniejsi!

- Pierwszy numer wyszedł w nakładzie 5 
tys. egzemplarzy. Obecnie wydajemy się 
w nakładzie 10 tys. egzemplarzy co dwa ty-
godnie i można nas znaleźć w ok. 70 punk-
tach. Jesteśmy gazetą opiniotwórczą, a na-
sze treści opieramy na rzetelności, dając 
możliwość wypowiedzi każdej ze stron. Nie 
stoi za nami żadna partia polityczna, nie je-
steśmy mediami samorządowymi. Możemy 
dziś powiedzieć otwarcie, że nasz obiekty-
wizm jest niezachwiany i zrobimy wszystko, 
by ten stan utrzymać – mówił Wojciech We-
sołowski, Redaktor Naczelny Życia Powiatu 
Żyrardowskiego. - Jako młoda redakcja cią-
gle poszukujemy nowych rozwiązań. Mamy 
w sobie świeżość i podobne spojrzenie na 
tematy leżące na ulicach naszego powiatu.

Wydarzenie, które udało nam się zorganizo-
wać we współpracy z Urzędem Miasta i Pre-
zydentem Żyrardowa Lucjanem Krzyszto-
fem Chrzanowskim zgromadziło ogromną 
publikę, co mimo żaru z nieba i wiszącej 
groźby burz, cieszy nas ogromnie. Nie za-
brakło atrakcji dla najmłodszych. Zorgani-
zowaliśmy również koncerty dla dorosłych. 
Na scenie pojawił się Bogdan Borowski, ze-
spół Milano, Miły Pan, Żyrardowska Orkie-

stra Uliczna i prosto z Mszczonowa – Mister 
Dex. – Zawsze sobie życzę takiej publiczności 
jak była w Żyrardowie – mówił Piotr Koła-
czyński, Miły Pan. – Dla mnie koncerty to gra 
zespołowa. To wzajemna wymiana energii, 
a nad zalewem żyrardowskim uzupełnialiśmy 
się świetnie – dodał wokalista.  

Jesteśmy szalenie wdzięczni za głośne „100 
lat”, które wybrzmiało ze sceny i niosło się 
przez cały obszar zalewu. - Powiat żyrardow-
ski zasługuje na to, żeby o nim pisać, mówić 
i żebyśmy o nim czytali. Bardzo się z tego 
cieszę – podkreślał Krzysztof Rdest, prezes 
firmy EMKA S.A. współorganizator i główny 
sponsor naszego wydarzenia. – To wyjątko-
wy rok, bo podobnie jak to pierwszy rok ga-
zety, tak dla mojej firmy, EMKA S.A. to już 30 
lat istnienia. Życzę Wojtkowi Wesołowskiemu, 
Redaktorowi Naczelnemu, byśmy doczekali 
i spotkali się również na 30-leciu Życia Powia-
tu Żyrardowskiego.

- Bardzo się cieszę, że my jako Żyrardów 
mamy szczęście zarówno do pogody jak i daje 
nam się trafić w upodobania muzyczne mie-
szańców, co widać po zgromadzonych pod 
sceną. Atmosfera jest naprawdę bardzo faj-
na. Dla mieszkańców Żyrardowa naprawdę 
warto takie imprezy urządzać – mówił Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski, prezydent Żyrardo-
wa. – To wydarzenie jest szczególnie wyjątko-
we, bo Powitanie Lata świętujemy wspólnie 
z Życiem Powiatu Żyrardowskiego, które świę-
tuje swoje urodziny. To pierwszy raz w historii, 
kiedy wspólnie organizujemy taką imprezę.

Dziękujemy współorganizatorom, sponso-
rom- firmie Corning i Mondi, Stowarzysze-
niu Żyrardów Nosi, które zadbało o atrakcje 
dla najmłodszych. Wierzymy, że pierwsze 
urodziny będą dla nas początkiem wspa-
niałej przygody, jaką jest lokalne dzienni-
karstwo i sprawny przekaz informacji dla 
naszych czytelników. 

Foto: Aleksandra Szymańska
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ZAKOŃCZENIE ROKU W SZKOŁACH
W piątek 24 czerwca 2022r. wybrzmiał ostatni dzwonek w żyrardowskich 
szkołach. Na ten dzień z utęsknieniem czekali uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele. To nie był łatwy rok szkolny, pandemia i wojna za naszymi wschodnimi 
granicami miały ogromny wpływ na funkcjonowanie szkół. 

We wszystkich szkołach powiatu żyrardowskiego odbyły się uroczyste za-
kończenia roku. Podsumowano osiągnięcia, wręczono nagrody. Były też 
życzenia wspaniałych i bezpiecznych wakacji i odpoczynku. Zapraszamy na 
naszą fotorelacje z tych wydarzeń.
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STRAŻ MIEJSKA

MYŚL TRZEŹWO NAD WODĄ

WYPADEK Z KARETKĄ POGOTOWIA

Wydział Prewencji KWP zs. 
w Radomiu we współpracy 
z Mazowieckim Centrum Polityki 
Społecznej rozpoczyna akcję in-
formacyjną dotyczącą przeciw-
działania spożywaniu alkoholu 
podczas rekreacyjnej kąpieli. 
Akcja pn.: „MYŚL TRZEŹWO NAD 
WODĄ” ma na celu zapobieganie 
podejmowaniu ryzykownych za-
chowań oraz zminimalizowanie 
tragicznych skutków pozosta-
wania w stanie nietrzeźwości na 
obszarach wodnych.

Ludzie czasami pozornie potrafią 
korzystać z wody. Brak podstawo-
wej wiedzy o zachowaniu się w wo-
dzie i brak lub słabe umiejętności 
pływackie, tym bardziej w połącze-
niu z alkoholem, to prosty przepis 
na wypadek. Alkohol to substancja 
psychoaktywna i toksyczna, która 
zaburza percepcję i ocenę sytuacji, 
a jego spożywanie sprzyja sięganiu 
po inne substancje psychoaktywne 
oraz konfliktom z prawem. Brawura 
i nieprzemyślane zachowania mogą 
doprowadzić do tragedii, a tego 
w czasie wakacji każdy chciałby unik-
nąć.

Mazowiecka Policja przypomina, że 
nieodpowiedzialne spędzanie czasu 
nad wodą i łączenie kąpieli z piciem 

alkoholu jest niebezpieczne. Zaleca-
my przestrzegać kilku zasad bezpie-
czeństwa:

•	 nie wchodź do wody po spożyciu 
alkoholu

•	 wybieraj kąpieliska strzeżone, na 
których są ratownicy

•	 przestrzegaj znaków zakazu 
i ostrzegawczych

•	 naucz się pływać i doskonal tę 
umiejętność

•	 na otwarte wody wypływaj tylko 
z asekuracją

•	 pamiętaj, że dno morskie i rzecz-
ne może się zmieniać

•	 nie skacz szczególnie na głowę do 
nieznanej wody

•	 do wody wchodź powoli, stopnio-
wo przyzwyczajaj ciało do niższej 
temperatury

•	 nie pływaj bezpośrednio po posił-
ku

•	 podczas burzy nie przebywaj 
w wodzie, ani na wodzie

•	 pilnuj kąpiących się małych dzieci

•	 nie uprawiaj sportów na obsza-
rach wodnych po spożyciu alko-
holu

Informacja prasowa: 

Wydział Prewencji KWP zs.  
w Radomiu/SSz.

27 czerwca strażnicy miejscy podjęli 
interwencję na zgłoszenie mieszkań-
ca przy ul. Jana Skrowaczewskiego 
wobec grupy osób, która zakłócała 
spokój i porządek publiczny po uży-
ciu alkoholu. Funkcjonariusze podej-
mując działania potwierdzili prze-
bywającą tam grupę, która mogła 
zakłócać spokój, jednak nie stwier-

dzili spożywania alkoholu. Dokona-
no legitymowania osób i pouczono 
o zasadach zachowania się w prze-
strzeni publicznej. Po przeprowa-
dzonych czynnościach zgromadzo-
ne osoby oddaliły się z ww. miejsca.  

27 czerwca funkcjonariusze Straży 
Miejskiej udali się na ul. Kamienną, 
gdzie według osoby zgłaszającej 

miał znajdować się leżący na ziemi  
nietrzeźwy mężczyzna. Na miejscu 
strażnicy zastali leżącego młodego 
mężczyznę, który pluł krwią praw-
dopodobnie na skutek krwotoku 
wewnętrznego. Dodatkowo z męż-
czyzną nie można było nawiązać 
kontaktu. Wezwano na miejsce 
załogę ratowników medycznych. 
W trakcie oczekiwania na przyjazd 
załogi pogotowia funkcjonariusze 
nie odstępowali młodego mężczy-
zny pozostając z Nim czuwając nad 
jego bezpieczeństwem.  Bezdom-
ny mężczyzna został przewieziony 
przez załogę pogotowia do szpitala. 
Dzięki zgłoszeniu jak i szybkiej reakcji 
strażników udało się uratować życie 
mężczyzny, za co pragniemy podzię-
kować osobie zgłaszającej.

3 lipca na ul. 1 Maja strażnicy podjęli 
interwencję w związku z dopuszcze-
niem się nieobyczajnego wybryku 
przez kobietę, Martę W., która le-
żała w miejscu publicznym w stanie 
upojenia alkoholowego wzbudzając 
zgorszenie wśród przechodniów. 
Ww. została osadzona do wytrzeź-
wienia, a następnego dnia ukarana 
mandatem karnym.

Trzy osoby zostały ranne po zderzeniu karetki 
pogotowia z samochodem osobowym. Wypa-
dek miał miejsce w miniony wtorek na ulicy 
Jaktorowskiej w Żyrardowie. Policjanci ustalają 
okoliczności zdarzenia.
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 13:50 
na ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie. W wyniku wypad-
ku do szpitala został zabrany kierowca karetki, ratow-
nik medyczny oraz pacjent przewożony w pojeździe 
uprzewilejowanym. Policjanci ustalają okoliczności 
zdarzenia.
Apelujemy!!!
Jadąc w słoneczny dzień po suchej drodze kierowca 
czuje się bezpieczniej. Często pozwala sobie na ryzy-

kowną jazdę i znaczne przekraczanie prędkości. Pa-
miętajmy! Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta 
poirytowanie i zmęczenie kierowcy, obniża się zaś 
koncentracja oraz wydłuża czas reakcji.   Wyruszając 
w podróż  kierowcy powinni pamiętać o odpowiednim 
chłodzeniu wnętrza samochodu. W autach wyposażo-
nych w klimatyzację wskazane jest jej używanie w cza-
sie jazdy, tak aby temperatura wewnątrz była kilka 
stopni niższa od temperatury otoczenia. W samocho-
dach bez klimatyzacji powinno się korzystać z wentyla-
cji lub uchylać okna. Podczas podróży powinniśmy za-
planować postoje i oczywiście zadbać o wodę do picia.
Informacja prasowa: st. sierż. Monika Michalczyk, KPP 
w Żyrardowie
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POCZĄTEK WAKACJI !
Sanepid przypomina najważniejsze za-
sady zdrowego i bezpiecznego wypo-
czynku

To od nas - dorosłych zależy, czy czas 
wolny od zajęć szkolnych będzie spę-
dzony przez dzieci i młodzież zdrowo 
oraz bezpiecznie. Nad tym będą czuwa-
ły również służby sanitarne wojewódz-
twa mazowieckiego.

Przypominamy najważniejsze zasady 
zdrowego i bezpiecznego wypoczyn-
ku - przydatne informacje, które warto 
zapamiętać i stosować wedle potrzeby:

1. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizo-
wany wypoczynek, należy sprawdzić, 
pod czyją będzie opieką i czy wypo-
czynek został zarejestrowany? Infor-
macje na ten temat - na stronie inter-
netowej  www.wypoczynek.men.gov.
pl lub w kuratorium oświaty.

2. Przy wyborze formy wypoczynku dla 
swojego dziecka (czy to wyjazdowa, 
czy w miejscu zamieszkania), należy 
mieć na względzie stan jego zdrowia, 
predyspozycje i stopień samodziel-
ności.

3. Planując podróż zagranicę, należy 
sprawdzić, jaka sytuacja epidemiczna 
związana z koronawirusem panuje 
obecnie w danym kraju; jakie szcze-
pienia są obowiązkowe i zalecane, 
jakie są zasady kwarantanny, wjazdu 
i wyjazdu z danego kraju? Niezbęd-
ne informacje na temat podróżowa-
nia:  https://www.gov.pl/web/korona-
wirus/informacje-dla-podrozujacych

4. Należy zwracać uwagę na jakość, 
świeżość jedzenia, aby uniknąć za-
truć pokarmowych. Przechowywać 
żywność w higienicznych warunkach 
i niskiej temperaturze, utrzymywać 
czystość, myć owoce i  warzywa, 
zwracać uwagę na datę przydatności 
żywności do spożycia. Państwowa In-

spekcja Sanitarna stoi na straży bez-
pieczeństwa żywności i żywienia, ale 
wiele zależy od bezpośrednich decy-
zji każdego z nas.

5. Należy obserwować  prognozy pogo-
dy. Dostosowywać ubiór do aktualnej 
aury, ale też planować aktywności do 
pogody.  

6. Idąc do klubu / dyskoteki należy za-
wsze mieć na oku swoją szklankę lub 
kieliszek. Trzeba uważać na nowe 
narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład 
i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli 
czyjeś zachowanie, szczególnie mło-
dych osób, budzi podejrzenia –  pro-
szę się nie wahać, reagować!

7. Należy porozmawiać z dzieckiem, je-
śli jedzie samo na obóz, o przestrze-
ganiu kilku istotnych zasad własnego 
bezpieczeństwa. Powinno pamiętać, 
że:

• nie należy zbliżać się do obcych 
zwierząt, nawet jeśli robią wrażenie 
łagodnych,

• do zabawy wybierać miejsca bez-
pieczne oraz zawsze trzeba przeka-
zywać opiekunom, dokąd wychodzi 
i informować ich o wszelkich sytu-
acjach zagrożenia (np. o obcych, za-
czepiających je ludziach, zakupach 
z nieznanego źródła itp.),

• jego podstawowym opiekunem 
będzie wychowawca i to na niego 
może liczyć, jeśli potrzebuje pomo-
cy, rady lub wsparcia albo jest cho-
re. Należy także podkreślić, że bez 
wiedzy wychowawcy nie można wy-
chodzić poza teren kolonii nawet 
bardzo blisko,

• trzeba pilnować swoich pieniędzy 
i najlepiej nie nosić ich wszystkich 
przy sobie lub powierzyć część 
opiekunowi,

• nie wolno przyjmować od niezna-
nych osób jedzenia i napojów,

• zawsze odmówić, gdyby ktokolwiek 
proponował mu alkohol, narkotyki 
czy psychoaktywne środki zastęp-
cze (dopalacze) i o takiej sytuacji 
bezzwłocznie poinformować wy-
chowawcę.

• dokładnie myło ręce pod bieżącą 
wodą przed posiłkami oraz bez-
względnie po każdym skorzystaniu 
z toalety,

• dbało o higienę osobistą, nie uży-
wało wspólnie z innymi osobami 
ręcznika, grzebienia i innych przy-
borów toaletowych oraz nie wymie-
niało się i nie pożyczało ubrań,

• nie piło napojów z jednego po-
jemnika (butelki, kubka) z innymi 
uczestnikami wypoczynku

• dokładnie myło surowce (owoce, 
warzywa) podczas sporządzania 
posiłku, pamiętało o właściwym 
przechowywaniu żywności, unikało 
zakupów wątpliwej jakości żywności

• w razie niepokojących objawów 
samopoczucia i zdrowia (m. in. 
nudności, bóle brzucha, wymioty, 
biegunka, gorączka) zgłosiło się do 
opiekuna lub wychowawcy.

Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie 
województwa mazowieckiego, w razie 
wątpliwości dotyczących warunków sa-
nitarnych prosimy o kontakt z właściwą 
dla miejsca wypoczynku:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną (wykaz adresów oraz te-
lefonów na stronie  https://www.gov.
pl/web/psse-zyrardow/kontakt3 lub 
Dyżurnym Mazowieckim Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitar-
nym:  tel.: + 48 502 171 171

W czasie wakacji pracownicy PIS, korzy-
stając z elektronicznej bazy wypoczyn-
ku MEiN, będą przeprowadzali planowe 
kontrole zarejestrowanych – zgłoszo-

nych do Kuratora Oświaty –  turnusów: 
kolonii, obozów i półkolonii (wypoczy-
nek w miejscu zamieszkania).

Podczas kontroli ocenie sanitarnej zo-
staną poddane warunki pobytu dzieci 
i młodzieży w zakresie:  

• zakwaterowania,  

• utrzymania higieny osobistej uczest-
ników,  

• prowadzenia  żywienia,  

• prowadzenia zajęć sportowych i re-
kreacyjnych, 

• organizacji opieki medycznej.

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody 
Mazowieckiego pod szczególną uwagą 
bieżącego nadzoru będą pozostawały 
obozy organizowane pod namiotami.

Niemniej jednak kontrole sanitarne 
będą dotyczyły wszystkich rodzajów 
turnusów wypoczynku, także kolonii 
i obozów organizowanych na bazie sta-
łych obiektów świadczących usługi ho-
telarskie, czy też półkolonii - najbardziej 
popularnej na Mazowszu formy wypo-
czynku zorganizowanego w miejscu za-
mieszkania.

Obok planowych, będą podejmowane 
także kontrole doraźne, w przypadku 
otrzymania zgłoszenia interwencyjnego 
(wnioskującego o sprawdzenie stanu 
sanitarno-higienicznego), od  zaniepo-
kojonych rodziców, dziadków czy też 
samych uczestników wypoczynku.

UWAGA!  Jeżeli wypoczynek organizo-
wany jest poza obrębem Mazowsza, 
wówczas dane teleadresowe do właści-
wej terenowo powiatowej stacji sanitar-
no-epidemiologicznej są dostępne na 
stronie Głównego Inspektoratu Sani-
tarnego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/gis

Tekst: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Żyrardowie
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POMOCY Z ŁĄKI 
Ile to razy pakując się na wyjazd, punktu-
jąc listę rzeczy do zabrania, byliście Pań-
stwo przekonani, że zabraliście wszystko 
co będzie potrzebne? Przygotowani niemal 
na każda ewentualność życia ruszaliście na 
przygodę.
 Ile razy przyjeżdżając na miejsce docelowe czy 
jeszcze w drodze okazywało się, że jak co roku nie 
zabraliście jeszcze kilku rzeczy „ ratujących życie”. 
Rzeczy, bez których niemal nie da się żyć. 
W dzisiejszym artykule będzie kilka praktycznych 
wskazówek jak poradzić sobie w trudnych sytu-
acjach wykorzystując rośliny, które rosną niemal 
wszędzie i łatwo je rozpoznać. Nie będę to jednak 
porady z cyklu „zmontuj ładowarkę do laptopa 
z gałęzi”, ale mam nadzieje, że równie pomocne 
życiowo. 
Babka lancetowata (Plantago lanceolata) 
i babka zwyczajna (Platnago major). W cza-
sach kiedy jako małe dzieci pieniądze do zabawy 
zbieraliśmy wśród trawy, to właśnie babka była na 
nie najlepszym materiałem. Jako dzieci nie mo-
gliśmy wiedzieć, że owe „zielone pieniądze” mają 
ogromna moc leczniczą. Oba rodzaje babki będą 
pomocne przy otarciach stóp i bąblach. Stanowią 
naturalny plaster. Zerwij liście któregokolwiek ro-
dzaju babki lekko zgnieć, by uwolnić soki i przyłóż 
w bolące miejsce. Szukaj również liści babki przy 
użądleniach pszczół, ugryzieniach komarów, mró-
wek lub innych owadów. Babka łagodzi ból, przy-
spiesza zasklepianie się ran i ich gojenie.

Liście maliny i herbatka z nich będą doskonałą 
pomocą przy gorączce. Zaparz z nich herbatkę, 
dołącz chłodne okłady na głowę. Z mojego do-
świadczenia wynika, że temperatura do 38,5*C 
jest możliwa do obniżenia stosując tą metodę. 
Tak obniżam gorączkę u swoich dzieci. Dodatek 
kwiatów lipy, działający napotnie, wspomoże 
działanie liści malin. Należy jednocześnie pamię-
tać, że podwyższona temperatura ciała to ozna-
ka walki organizmu z chorobą, nie obniżamy jej 
od razu jak tylko pojawi się stan podgorączkowy. 
Napary z kwiatów lipy działają również powle-
kająco na gardło dzięki zawartości śluzów. Jeśli 
pojawia się chrypka, suchy kaszel i podrażnione 
gardło lipa dopomoże. Właśnie kwitnie.

Lato w polskim klimacie bywa różne, stąd często 
każdy promień słońca staramy się wykorzystać 
w pełni. Opalanie z szybkim efektem często prze-
biega bez produktów z filtrami UV. Kończy się to 
często poparzeniami słonecznymi. Na całe szczę-
ście roślina, która wspomaga proces regeneracji 
poparzonej słońcem skóry i przynosi ulgę wyste-
puje w każdym zakątku naszego kraju i niemal 
wszędzie. Mowa o Krwawniku pospolitym (Achillea 
millefolium). Nazrywaj kwiatów krwawnika, zalej 
wrzatkiem, przykryj szklankę spodkiem i poczekaj 
aż przestygnie. Możesz nieco schłodzic w lodów-
ce. Z tak przygotowanego naparu rób kompresy 
i przykładaj w miejscach poparzonych słońcem. 
Od razu poczujesz ulgę. 
Na atak migreny, który często bywa nieprzewidy-
walny, również pomaga krwawnik. Poleca się picie 
naparu z krawawnika. Według Marii Treben, au-
torki ksiazki „Apteka Pana Boga”, wypicie szklanki 
gorącego naparu z krwawnika zażegna migrenę, 
a regularne spożywanie jest w stanie wyelimino-
wać całkowicie migreny. Czy zadziała na Państwa? 
Nie wiem. Jednak zawsze warto spróbować.

Ciekawostka: łacińska nazwa krwawnika to Achil-
lea i pochodzi od legendarnego bohatera wojny 
trojańskiej – Achillesa. Jak głosi legenda, Achilles 
za pomocą krwawnika leczył niemal wszystkie 
swoje choroby i rany. 
Okres wakacyjny to również wieczory zakrapiane 
alkoholem. Na pozbycie się przysłowiowego kaca 
pomoże pokrzywa (Urtica Dioica), która działa 
moczopędnie i pomaga szybciej pozbyć się alko-
holu z krwiobiegu. Dostarcza również do organi-
zmu witamin i substancji mineralnych i wspiera 
metabolizm. 
Powyższe porady nie są poradami lekarskimi, lecz 
wynikają z długoletniej wiedzy i pasji zielarskiej. 
Zestawienie porad zielarskich powstało na pod-
stawie fachowej lieratury zielarskiej. Przed zasto-
sowaniem ziół należy skonsultowac się z lekarzem 
czy przebyte choroby lub brane leki nie wchodzą 
w interakcje z ziołami. Nie zaleca się również sto-
sowania ziół kobietom w ciąży i podczas karmie-
nia piersią. 
Zrób swój własny tonik kwiatowy 

W dzisiejszym artykule chciałabym zachęcić Pań-
stwa do samodzielnego przygotowywania toni-
ków do pielegnacji skóry w swoim domowym za-
ciszu. Stosowanie toników ma przede wszystkim 
przywrócić skórze kwaśne pH oraz ją odżywić. 
Skóra o odpowiednim pH to zdrowa mikroflora na 
jej powierzchni, a tym samym bariera ochronna 
przez niekorzystnym wpływem z zewnątrz. Toniki 
octowe na bazie ziół, nie przesadzę jeśli napiszę, 
że są moim życiowym odkryciem. Zastosowanie 
octu w pielegnacji skóry siega 3000 lat wstecz, 
a używały go już kobiety w Babilonie, jak również 
w Rzymie i Grecji. 
Wystarczy najpierw przygotować ziołowy ocet, 
z którego potem powstanie tonik. Należy kupić 
ekologiczny ocet jabłkowy w sklepie zielarskim 
oraz dobrać zestaw ziół z łąki lub własnego ogro-
du odpowiedni do potrzeb skóry. 
Jak przygotować ocet kwiatowy?
Przygotuj czysty i wypażony słoik 500 ml. Rozdrob-
nij/posiekaj zebrane kwiaty. Zalej je octem jabłko-
wym ekologicznym o temperaturze 60-80֯C w ilo-
ści takiej, by kwiaty swobodnie pływały w ocćie. 
Schowaj w ciemne miejsce. Czas maceracji to 
około 2 tygodnie. Pamiętaj o codziennym potrzą-
snięciu słoikiem. Po dwóch tygodniach przecedź 
kwiatowy ocet do czystego słoika lub butelki. On 
będzie podstawą, by przygotować tonik. 
Jak przygotować tonik? 
Tonik należy przygotowywać na nowo co 2 dni 
i przez ten czas trzymać go w lodówce. Po 2 
dniach niezużyty tonik wylej i przygotuj świeży. 
Tonik nie zawiera konserwantów, w związku z tym 
po 2 dniach jego mikrobiologia nie pozwala na 
bezpieczne użytkowanie. 
Do 150 ml przegotowanej i ostudzonej wody do-
daj 1 łyżkę octu kwiatowego. Przemyj twarz. Resz-
tę schowaj do lodówki. 
Jakie zioła użyć w zależności od oczekiwanego 
działania:
Nawilżające i łagodzace podrażnienia: jaśmin 
(kwiaty), rumianek (kwiaty), róża (płatki kwiatów), 
malwa (kwiaty), lipa (kwiaty), 
Leczące stany zapalne i trądzik: wrotycz (kwia-
ty), arnika (kwiaty), fiołek trójbarwny (kwiaty), na-
gietek (kwiaty)
Uszczelniające naczynia krwionośne: czarny 
bez (kwiaty), dziewanna (kwiaty), kasztanowiec 
(kwiaty)
Ciekawostki: 
-Stosowanie octowych toników działa przeciwsta-
rzeniowo. Poprawia napięcie i elastyczność skóry. 
Ponadto toniki octowe są jednymi z najlepszych 
w pielegnacji skóry tłustej i łojotokowej. 
- Stosowanie płukanek octowych na włosy zamy-
ka ich łuskę. Włosy sa zdrowsze i błyszczące. Za-
tem jeśli nie wykorzystasz w ciągu 2 nich swojego 
toniku, zastosuj go na włosy jako końcowy etap 
pielegnacji. 

Autor: Aleksandra Skowron-Palka, NaLi Natural

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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JACEK PAWLIK. SZEWC
O Jacku Pawilku można ukuć 
nowe przysłowie, że wpada 
w szewski… zachwyt. Trafia do 
niego obuwie z całego świata. 
Żyrardowianie przywożą z wycie-
czek. Od zwykłych kapci po po-
rządne buty. Czasem trafiają się 
perełki.

W zakładzie Jacka Pawlika rozbrzmie-
wa blues. Szewc Jacek to mistrz sam 
w sobie, bo chociaż jest czeladnikiem, 
to uszył sobie buty, jak na egzamin 
mistrzowski. Nie były to zwykłe buty, 
tylko oficerki. Do niego trafia obuwie 
z całego świata. Blues zagłusza ha-
łas uliczny, który przy tunelu na ul. 1 
Maja jest uciążliwy. Jacek Pawlik woli 
cięższą muzykę, najlepiej metal, ale 
klienci niekoniecznie.

– Blues jest kompromisem – śmieje 
się.

Ta muzyka pasuje do starych maszyn 
szewskich. W zakładzie stoją kultowe 
Singery, w tym łaciarka. Napędzane 
są ręcznie, a dokładniej przez nacisk 
stopą.

– Wolę te stare maszyny, bo mogę 
sobie ustawić. Przy szyciu maszyno-
wym chwila nieuwagi i można prze-

sunąć się za daleko. Lubię je również 
dlatego, że łatwo można naprawić. 
Mam też zwykłą, elektryczną maszy-
nę do szycia – tłumaczy.

Jacek Pawlik jest mocno zbudowa-
nym mężczyzną o silnych dłoniach. 
Czuć to w uścisku ręki na powitanie.

– Kiedy kończyłem podstawówkę mu-
sieliśmy wybierać sobie przyszłość. 
Określić, co chcemy robić zawodo-
wo. Jaką 15-latek może mieć wiedzę, 
aby decydować racjonalnie o życio-
wym wyborze? – wzrusza ramionami 
na absurdalność stawania uczniów 
przed takim wyborem i dodaje: – 
W luźnej rozmowie padło kilka pomy-
słów. A może stolarz, a może szewc. 
O, szewc! To mnie zastanowiło.

Przeważyły zdolności manualne. Dla-
tego wybrał zawodówkę, a potem 
technikum obuwnicze.

– Chciałem być szewcem. Chodziłem 
do szkoły w Opocznie, bo stamtąd 
pochodzę i miałem praktyki. Nato-
miast technika obuwnika robiłem 
w Radomiu – tłumaczy.

Po ukończeniu szkół nie został jed-
nak szewcem. Imał się różnych zajęć, 
był nawet żołnierzem zawodowym.

– W końcu jakieś osiem lat temu 
stwierdziłem, że może wrócić do za-
wodu, bo to lubię robić. Zdecydował 
argument, że chcę pracować, mając 
kontakt z ludźmi – dodaje.

Tylko że w Żyrardowie było wów-
czas jedenaście zakładów, natomiast 
w Skierniewicach tylko dwa. Tam 
najpierw otworzył zakład. Wkrótce, 
jeden z żyrardowskich szewców za-
mknął zakład i Pawlik postanowił się 
przenieść. W Skierniewicach był czte-
ry lata.

– W tym miejscu jestem od kolejne 
cztery lata – wyjaśnia.

Pracę zaczyna około godziny 8.30, 
bo wcześniej chodzi popływać w ba-
senie.

– Siedzę tutaj osiem godzin. Dlatego 
zdałoby się ten kręgosłup wyprosto-
wać – tłumaczy.

Na półkach widać przyniesione buty, 
po lewej męskie w dużej mierze wy-
konane z materiału, po prawej dam-
skie, głównie skórzane. Tłumaczy, że 
ma typowe zlecenia. Klejenie, fleki, 
zelówki, skracanie cholewki. Popular-
nością cieszy się rozciąganie przycia-
snych butów. Te najczęściej przyno-
szą kobiety, które upolowały okazję.

– Proszę zobaczyć, to jest urządzenie 
do rozszerzana butów. Wlewa się do 
buta specjalny płyn i na tych prawi-
dłach poszerza – pokazuje na urzą-
dzenie.

Klientki często przynoszą do napra-
wy drogie torebki znalezione w se-
condhandach. Zaskoczone są, gdy 
Pawlik podaje cenę naprawy.

– W Żyrardowie popularne są torebki 
Luisa Vuitton. Te najczęściej przyno-

szone są do mojego zakładu i wiem, 
ile są warte – mówi.

Naturalna skóra to materiał, w któ-
rym lubi robić. Tylko trzeba być uważ-
nym i dokładnym.

– Byle draśniecie i już zostawia ślad 
– tłumaczy.

Zajmuje się też rymarstwem.

–   Taka ciekawostka… Robiłem but 
dla konia. Przywiózł mi właściciel 
stajni. Zakłada się but, który chroni 
uszkodzone kopyto – mówi.

Wielu rekonstruktorów historii, czyli 
wcielających się w postacie z prze-
szłości, zna adres jego zakładu. Do 
niego też często trafiają tornistry, 

buty ułańskie. Nie tylko z tego powo-
du, że Jacek Pawlik przez długi czas 
zajmował się rekonstrukcją, ale dla-
tego że jest mistrzem w swojej klasie.

– Mam tytuł czeladnika, a na egzamin 
mistrzowski wykonuje się własno-
ręcznie buty. Tytułu nie potrzebuję, 
ale buty dla siebie wykonałem. Uszy-
łem od podstaw oficerki. Zajęło mi 
to sporo czasu, bo musiałem uszyć 
cholewkę. Szewc zasadniczo jest od 
montażu buta, tutaj musiałem sam 
zrobić cholewkę. Miałem dwa po-
dejścia, za trzecim razem udało się. 
To był mój wewnętrzny egzamin – 
uśmiecha się.

Uszył też kilka butów na zamówienie. 

Zauważył, że w ostatnich latach zmie-
nił się trend, żyrardowianie kupują 
coraz droższe, skórzane buty. Na 
chwilę rozmowa schodzi na temat 
przysłów o szewcach.

– Pije jak szewc? No, nie pasuje do 
mnie. W dziurawych, czy też bez bu-
tów nie chodzę. Przeklina jak szewc? 
Może, jak się ukłuję – śmieje się.

O Jacku Pawilku można ukuć nowe przy-
słowie, że wpada w szewski… zachwyt. 
Trafia do niego obuwie z całego świa-
ta. Żyrardowianie przywożą z wycie-
czek. Od zwykłych kapci po porządne 
buty. Czasem trafiają się perełki.

– Miałem kowbojki z Meksyku. Zupeł-
nie inaczej wyprawiona skóra, inne 
szwy. No, wszystko inne  – mówi z za-
chwytem w głosie.

Autor: Włodzimierz Szczepański

Zdjęcia: Paweł Świątek 

Nasze Imaginarium działa na rzecz 
wzmocnienia sąsiedzkich relacji, 
ochrony dziedzictwa kulturowego 
Żyrardowa i zwiększenia wpływu 
mieszkanek i mieszkańców na spra-
wy miasta.  Wywiad stanowi część 
projektu www.rzemioslozyrardow.pl 
sfinansowanego przez Miasto Żyrar-
dów.
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Fujifilm Moment Street Photo 

Awards 2021

Powiedz życiu tak!

„Na skrzydłach muzyki” - historia zatoczyła koło

Od soboty 2 lipca 2022 roku w Resursie można oglądać wystawę Między-
narodowego konkursu FUJIFILM MOMENT STREET PHOTO AWARDS 2021. 
Konkurs powstał w celu promocji oraz wspierania fotografów działających 
w gatunku fotografii ulicznej. Jest adresowany do wszystkich fotografują-
cych - profesjonalnie lub amatorsko.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji Kultury „GAUDE MATER” 
z Częstochowy, który działa od 1991 roku.

Foto. Centrum Kultury w Żyrardowie

24 czerwca sceną w Resursie za-
władnęła muzyka retro. Jednak 
esencją tego wydarzenia było nie 
to, kto wystąpił, lecz kto zasiadł na 
widowni i dla kogo koncert zorga-
nizowano. Pierwszy raz w Resursie 
pojawili się podopieczni domów 
pomocy społecznej z powiatu ży-
rardowskiego, dla których, jak 
określiła Monika Mroczkowska: 
„historia zatoczyła koło”. 
 „Na skrzydłach muzyki” to pierwszy 
społeczny koncert dla podopiecznych 
domów pomocy społecznej w Resursie, 
którego pomysłodawcami są Monika 
Mroczkowska, szefowa „Przestrzeni Se-
niora” i Maciej Klociński, znany wielbiciel 
i propagator muzyki retro, a także wie-
lokrotny bywalec domów opieki, gdzie 
wspólnie muzykuje z seniorami. – Były 
to piosenki retro, stare przeboje, utwo-
ry znane z filmów, które śpiewał Bodo, 
Dymsza, Sempoliński. Ja bardzo lubię ten 
repertuar, dobrze się w nim czuję – opo-
wiadał Maciej Klociński. 
Koncert składał się z repertuaru mu-
zyki retro, która doskonale współgrała 
z upodobaniami podopiecznych do-
mów opieki. Na scenie poza Maciejem 

Klocińskim i Dawidem Ludkiewiczem na 
akompaniamencie wystąpili podopiecz-
ni zajęć stałych Centrum Kultury – Ula 
Chocyk i Michalina Kruszyk. Gościnnie 
Zenon Grzelak, który 50 lat temu na tej 
samej scenie żyrardowskiej Resursy da-
wał swoje koncerty. 
- Nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie to 
miejsce. To właśnie w Resursie działa się 
historia naszych żyrardowskich seniorów. 
To właśnie w tych murach się bawili. Być 
może to właśnie tu przeżywali swoje mi-
łośne uniesienia, chwile radości – mówiła 
Monika Mroczkowska, współorganiza-
torka koncertu. – Dziś ta historia zatoczy-
ła koło. Jesteśmy w murach pięknej Resursy 
i bawimy się przy dźwiękach muzyki retro. 
Za ideę i zaangażowanie organizato-
rom i artystom podziękował starosta 
powiatu żyrardowskiego Krzysztof Dzi-
wisz, który nie krył słów wzruszenia. 
Jednocześnie starosta podkreślił chęć 
wsparcia kolejnych tego typu inicjatyw, 
wierząc, że pierwszy społeczny koncert 
dla seniorów będzie doskonałym po-
czątkiem do rozwijania tej inicjatywy, 
tworząc cykl wydarzeń będących miłą 
odskocznią dla podopiecznych domów 
pomocy społecznej. 

 Koniec czerwca i  początek lata 
to idealny moment na poznaniu 
samego siebie, zwolnieniu tem-
pa i poszukiwaniu sposobów na 
aktywny wypoczynek. Naprzeciw 
tym, którzy poznają siebie poprzez 
życie w zgodzie z naturą wyszła 
Fundacja „Pięknie żyć” prowadzo-
na przez Agnieszkę Szkop-Gwiazdę 
i Agatę Siniarską. Panie we współ-

pracy zorganizowały spotkania, 
których celem było zbliżenie się 
do samych siebie poprzez kontakt 
z otaczającą nas przyrodą. 
24 czerwca na skwerze nad górnym 
stawem odbyły się warsztaty z jogi, 
które poprowadziła Agata Siniarska. 
Sesja relaksacyjna o zachodzie słońca 
była doskonałą okazją do zaczerpnię-
cia głębokiego oddechu, oddaniu się 
swobodnej aktywności fizycznej na 
świeżym powietrzu. 27 czerwca odbył 
się spacer mindfulness, którego celem 
było zbliżenie się do natury. Dostrzega-
nie jej codziennego piękna i docenienie 
tego, co najczęściej, w pędzie codzien-
nego życia jest dla nas niedostrzegalne. 
- Program „Powiedz życiu tak!” jest fi-
nansowany z Urzędu Miasta Żyrardowa 
i skierowany jest do mieszkańców miasta. 
W ramach programu zostały zrealizowa-
ne zajęcia z jogi, relaksacji i prawidłowego 
oddechu, które cieszyły się bardzo dużym 
zaangażowaniem uczestniczek, które 
chętnie doświadczały nowych doznań na 
świeżym powietrzu i to w samym w cen-
trum miasta – mówiła Agnieszka Szko-
p-Gwiazda.
W ramach projektu realizowane są in-
dywidualne zajęcia coachingowe dla 
uczestniczek projektu.
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 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób mamy gadżety Życia Powiatu Żyrardowskiego.
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Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pionowo
1. gorączka o podłożu mala-

rycznym
2. miejsce przeznaczone do 

wjeżdżania
3. osłona na lampę
4. zespół skradający się 

z trzech wykonawców
5. rosyjski odpowiednik 

imienia Jan
6. w mit. gr. bóg sztuki 

i wróżbiarstwa
8. rewers i ...
9. Ryan ... - zagrał Deadpo-

ola
10. kraj w Azji
11. rzeka przepływająca 

przez zachodnią Polskę
15. największy wąż dusiciel
17. Terentiew - dziennikarka
19. zastrzeżenia lub wąt-

pliwości w stosunku do 

czegoś
20. nie przysparzanie pro-

blemów 
21. dramat Pawła Pawlikow-

skiego
24. klasówka w szkole
26. wyraz utworzony przez 

przestawienie liter z in-
nego wyrazu

27. oponent
29. drobne przedmioty po-

trzebne do wykonania 
jakiejś czynności

31. urządzenie w kształcie 
obudowanego łóżeczka

32. ołtarz składający się 
z trzech części 

33. twórcza myśl
41. ten kto torturuje kogoś
43. człowiek pokładający 

własne dobro nad dobro 
innych

44. mały zbiornik wody np. 
przed domem

46. postać z komedii dell’ar-
te

49. formularz z wydruko-
wanymi rubrykami do 
wypełnienia

51. popularny napój z sen-
tencją pod kapslem

53. czterolistna przynosi 
szczęście

55. odprowadza wodę 
z dachu

58. dzielnica Warszawa
59. schronienie dla ptaków 

z gałęzi 
61. badacz organizmów 

w ich środowisku natu-
ralnym

63. owoc w kształcie dużej 
kuli

65. zlot czarownic

Poziomo
3. pobudzanie do działania
7. nadawanie czemuś posta-

ci materialnej
12. rozbieżność opinii, po-

budza do dyskusji 
13. kraj w Afryce Środkowej
14. składane jubilatowi
16. inaczej dzwonienie
18. fałszerstwo
20. tancerka występująca 

w balecie
22. luksusowy hotel w War-

szawie
23. teren do gry w piłkę
25. chwilowa ochota na coś
27. ustalony plan spotkania
28. ciastko z okruchów róż-

nych ciast 
30. leczenie za pomocą 

promieniowania jonizu-
jącego

34. fragment jakiejś całości
35. duży, silny pies górski 
36. przedstawienie czegoś, 

w sposób zgodny ze 
stanem faktycznym 

37. duże ciastko z bitą śmie-
taną i kremem

38. „klasówka” na studiach
39. ostra choroba zakaźna
40. drobnoziarnistość, syp-

kość
42. jadowity wąż występują-

cy w Polsce
43. nadawanie programu 

telewizyjnego 
45. jej łyk rano pobudza
47. okropny sen
48. kraj w Afryce Wschodniej
50. nadzór nad kimś lub 

czymś
52. miasto w Polsce, w woje-

wództwie podkarpackim

54. ozdoba na łańcuszku 
56. boczna, okrężna droga
57. centrum handlowe 

w Łodzi
60. przebój zespołu „Łzy”
62. współwięzień Jezusa
64. kobieta zastępująca 

kogoś
66. uczestnik kursu
67. stolica Słowenii
68. krótki utwór publicy-

styczny
69. brak tchu wywołany 

wysiłkiem 
70. producent samochodów 

elektrycznych
71. leczenie np. aby wyjść 

z choroby alkoholowej
72. metalowa zapinka

R E K L A M A
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Trzy mecze i trzy wygrane

Święto koszykówki młodzieżowej 3x3

W weekend 25-26.06.2022 
w Żyrardowie w hali Aqua 
i Elektryk odbyło się święto 
koszykówki młodzieżowej 3x3.
Do Żyrardowa zawitało 48 Ko-
szykarskich Ośrodków Szkolenia 
Sportowego Młodzieży PZKosz 
aby rywalizować w Turnieju 3x3 
Challenge Bay Fundacja Lotto, 
w ramach programu Młodych 
Asów Parkietu. 

W sumie w całej imprezie wzięło 
udział prawie 300 osób (zawod-
niczki i zawodnicy oraz trenerzy 
i obsługa).
Turniej był podsumowaniem całe-
go roku pracy Ośrodków finanso-
wanych przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki programu PZKosz.
W imprezie nie mogło zabraknąć 
również drużyny KOSSM Żyrar-
dów działającej przy SP3 w Żyrar-
dowie. Nasze zawodniczki uplaso-
wały się w środku stawki i niewiele 
zabrakłoby awansowały do ścisłej 
czołówki. 
Podsumowując była to kolejna 
wspaniała impreza koszykarska 
organizowana na obiektach spor-
towych w Żyrardowie. Serdeczne 
podziękowania dla PZKosz za za-
ufanie i po raz kolejny umożliwie-
nie organizowania tak ciekawych 
turniejów dla młodzieży w Żyrar-
dowie -powiedział Robert Jani-
szewski Prezes UKS Trójka.
  Kolejność końcowa pierwszych 
trzech drużyn w kategorii dziew-
cząt:
1.Kossm Gdańsk K
2.Kossm Poznań 2 K

3.Kossm Bydgoszcz 2 K
Kolejność końcowa pierwszych 
trzech drużyn w kategorii chłop-
ców:
1.Kossm Przemyśl 
2.Kossm Rybnik
3.Kossm Poznań M
Najlepsi strzelcy:
Dziewczęta-Zuzanna Janicka-- 
Bydgoszcz 2
Chłopcy-Bruno Chalicki Przemyśl
MVP turnieju
Dziewczęta-Magdalena Kloska 
-Gdańsk 
Chłopcy-Bruno Chalicki -Przemysl
Główni organizatorzy całego tur-
nieju:
PZKosz
MSiT
Miasto Żyrardów
Spółka AQUA
ZS 1 „ Elektryk”
SP3 Żyrardów
UKS Trójka Żyrardów
Informacja prasowa: 
Robert Janiszewski – UKS Trójka

Reprezentacja Polski w piłkę 
siatkową w kategorii U18 pod-
jęła na parkiecie hali Spółki 
AQUA w Żyrardowie swoich ró-
wieśników z Brazylii. Trzeci już 
mecz, po bardzo wyrównanej 

walce, zakończył się wynikiem 
4:0 dla naszych kadrowiczów. 
Rozegrane w Żyrardowie trzy, mię-
dzynarodowe mecze młodych siat-
karzy, stanowiących bezpośred-
nie zaplecze dwóch praktycznie 
najlepszych na świecie zespołów 
seniorskich, to z całą pewnością 
doskonały materiał do analizy dla 
sztabów szkoleniowych. Dla kibi-
ców to jednak doskonała okazja 
do obejrzenia na żywo spotkań na 
najwyższym, sportowym poziomie. 
I tak właśnie było w żyrardowskiej 
hali AQUA.
- Bardzo gorąco chcę podziękować 
za pomoc i wsparcie przy organiza-
cji tych spotkań- Lucjanowi Chrza-
nowskiemu, prezydentowi Żyrardo-
wa oraz jego Zastępcy - Adamowi 
Lemieszowi - powiedział zaraz po 
ostatnim meczu Ryszard Adamiak, 
Prezes Spółki AQUA Żyrardów. - 
Duże słowa uznania należą się także 

Beacie Marzędzie – Przybysz, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrar-
dowie, dzięki której trybuny zapełniły 
się uczniami klasy sportowej o pro-
filu piłka siatkowa oraz rodzicami. 
Gorący doping podczas wszystkich 
spotkań to właśnie zasługa m.in. tej 
dobrze zorganizowanej szkolnej gru-
py, mimo że nie brakowało także ki-
biców spoza naszego miasta. Skoro 
już jesteśmy przy podziękowaniach, 
to nie można pominąć wkładu 
w pomoc przy organizacji zawodów, 
młodych siatkarzy z Żyrardowskiego 
Stowarzyszenia Siatkówki ,,Len” oraz 
pracowników Spółki AQUA. Mam na-
dzieję, że nasza wspólna praca, prze-
łożyła się na dobrą postawę naszych 
siatkarzy na parkiecie i władze PZPS 
powierzą nam organizację spotkań 
naszej pierwszej reprezentacji, o co 
będziemy wspólnie z Prezydentem 
Żyrardowa z pewnością zabiegali – 
podsumował Ryszard Adamiak. 

Informacja prasowa: 
Aqua Żyrardów

Ćwiczenia na wzmacnianie 
całej sylwetki z Tomkiem 

Srebrnikiem i Gosią Rdest

Prawidłowa pozycja to taka, w której jesteśmy całkowicie 
prości, czyli łopatki są ściągnięte, odcinek lędźwiowy jest 
wypchnięty, a miednica jest podwinięta. Nasze ramiona 
są w koncie 90° tak, aby łokcie znajdowały się pod obrę-
czą barkową. Nieprawidłowa pozycja to taka, gdy odcinek 
lędźwiowy jest mocno wklęśnięty i plecy są wygięte w łuk.

Ćwiczenie wykonujemy w przejściach podnosząc się raz 
na lewej raz na prawej stronie. Zaczynamy od pozycji dol-
nej deski i wchodzimy do górnej. Ćwiczenie powtarzamy 
w maksymalnej ilości czasu. 

Przy tym ćwiczeniu do naszej pracy musimy dołączyć 
dodatkowo stabilizatory. Zostajemy w tej pozycji tak dłu-
go, jak damy radę. 

Kolejne ćwiczenie pracuje dodatkowo nad bocznymi mię-
śniami tułowia, przyciągając samą nogę do boku swojej syl-
wetki. Musimy zwrócić uwagę, żeby przy przyciąganiu nogi 
za mocno nie unosić bioder do góry. 


